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Anun]uri
OFERTE SERVICIU

VÂNZåRI TERENURI

Curtea de Conturi a României organizeaz` concurs pentru ocuparea unor
func]ii publice vacante în data de 16
septembrie 2014. Condi]iile de participare la concurs, bibliografia [i tematica se afi[eaz` pe site-ul
www.curteadeconturi.ro.

54.317 mp, teren pentru investi]ie pe
DN65, Slatina, zona exterior Est spre
Pite[ti. 0722.655.024.

CDI, cu sediul \n Bucure[ti, Str. Electronicii nr. 48, Sector 2, angajeaz` [ofer cu
categoria D pentru transport persoane
trasee interjude]ene. 0721.064.184.
La data de 15 septembrie 2014 (proba
scris`), Curtea de Apel Bucure[ti organizeaz` concurs, în condi]iile legii, pentru ocuparea func]iilor publice de
execu]ie vacante, dup` cum urmeaz`:
Curtea de Apel Bucure[ti -2 posturi consilier (economist), grad asistent: studii
superioare de lung` durat`, absolvite
cu diplom` de licen]` sau echivalent`,
profil economic, vechime în specialitate minim 1 an; Cererile [i dosarele
profesionale vor fi depuse la sediul
Cur]ii de Apel Bucure[ti- Splaiul Independen]ei, nr. 5, sector 4, mezanin,
camera 1, în termen de 20 zile de la
data public`rii anun]ului în Monitorul
Oficial al României, Partea a III-a. Concursul se va desf`[ura la sediul Cur]ii
de Apel Bucure[ti, Mezanin, camera
M01, dup` cum urmeaz`: -15 septembrie 2014, orele 12,00- proba scris`; -17
septembrie 2014, orele 16,00- interviul.
Condi]iile de participare, bibliografia [i
actele necesare înscrierii la concurs vor
fi afi[ate pe site-ul Cur]ii de Apel Bucure[ti
la
adresa
http://www.cab1864.eu. Rela]ii suplimentare la telefon 021.319.82.45.
Prim`ria Comunei Islaz, Jude]ul Teleorman organizez` concurs pentru ocuparea postului vacant de execu]ie,
inspector, clasa I, grad profesional
debutant, compartiment Asistenta social` \n data de 15 septembrie 2014, ora
10:00 proba scris` [i \n data de 17 septembrie 2014, ora 14:00 interviul. Data
limit` a depunerii dosarelor este
30.10.2012 la sediul prim`riei comunei
Islaz, birou secretar comun`. Condi]ii
de participare: condi]iile generale conform art. 54 din Legea nr. 188/1999, republicat`, cu modific`rile [i
complet`rile ulterioare, condi]ii de
studii, respectiv studii superioare, absolvite cu diploma de licen]` \n domeniul asisten]ei sociale si psihologiei [i
vechime \n specialitatea studiilor necesare exercit`rii func]iei publice zero (0)
ani, respectiv condi]iile specificecuno[tin]e de operare pe calculator.
Postul vacant scos la concurs, condi]iile
de participare la concurs [i bibliografia
se afi[eaz` la sediul Prim`riei comunei
Islaz, jude]ul Teleorman. Rela]ii suplimentare se pot ob]ine la sediul
Prim`riei comunei Islaz, jude]ul Teleorman, birou secretar comun`, sau la
telefon 0247/420.206.

VÂNZåRI DIVERSE

O carte de vacan]` [i turism. Tel.
0761.674.276.

VÂNZåRI IMOBILE
Berceni, Cultural, Bucure[ti, CNF 1, decomandat et 7/10, termopane, aer
condi]ionat, u[` metalic`, proprietar,
41.000E. 0742.202.925.
V~nd gospod`rie complet`, dou` corpuri cas`, anexe, gr`din`, livad`, vie,
20.000 metri, asfalt, com. V~rtoapeleTeleorman. Pre]. 15.000 euro.

CITA}II
Diaconu Romulus Lauren]iu cu domiciliul cunoscut în comuna Boi[oara,
jude]ul Vâlcea, este citat la 03.09.2014,
orele 09.00, ca pârât, la Judec`toria
Horezu, în dosar nr. 2346/241/2013;
obiect majorare pensie între]inere pentru minora Diaconu Diana Flavia, reclamant` fiind Sîrbulescu Adriana. În
situa]ia neprezent`rii, cauza se va
judeca în lips`.
Judec`toria Vaslui, \n dosar
7989/333/2013, admite ac]iunea formulat` de Cre]u Lia Georgiana cu
domiciliul \n sat Buscata, comuna
Ivanesti, jud. Vaslui, \mpotriva
p~r~tului Cre]u Constantin Valentin, cu
ultimul domiciliu \n sat/com.
Dragomire[ti, jud. Vaslui, citat prin
publicitate. Desface prin divor] din
culpa p~r~tului, c`s`toria \ncheiat` la
data de 12.07.2008 [i \nregistrat` \n
registrul st`rii civile a Prim com
Iv`ne[ti la nr. 10/2008. Dispune ca
reclamanta s` revin` la numele avut
anterior c`s`toriei “Carare”. Dispune ca
exercitarea autorit`]ii p`rinte[ti
asupra minorului Cre]u Robert
Valentin n`scut la data de 11.02.2008
s` se fac` de c`tre reclamant` [i stabile[te domiciliul minorului la domiciliul reclamantei. Oblig` p~r~tul s`
achite reclamantei, pensie de
intre]inere lunar` \n favoarea minorului Cre]u Robert Valentin cuantum de
150 lei lunar, \ncep~nd cu data de
04.12.2013 p~n` la data de 31.12.2013, de
159 lei lunar \ncep~nd cu 01.01.2014
p~n` la data de 30.06.2014, [i 168 lei
lunar \ncep~nd cu 01.07.2014 p~n` la
majorat. Oblig` p~r~tul s` achite reclamantei suma de 120 lei cheltuieli de
judecat`. Pronun]at` \n [edin]a public` din 26.06.2014, cu apel \n 30 zile de
la comunicare.

DIVERSE
Ivan Nicolae [i [tefan Mihai, având
domiciliul în jud. Ilfov, comuna Berceni,
titular ai “Planului Urbanistic ZonalAnsamblu locuin]e individuale, anexe
[i utilit`]i”, amplasat în com. Berceni,
Tarla 4, Parcela 15/2/25,26, anun]` publicul interesat asupra parcurgerii etapei
de încadrare din cadrul [edin]ei
Comitetului Special Constituit din data
de 1.07.2014, urmând ca planul propus
s` fie supus procedurii de adoptare
f`r` aviz de mediu. Observa]ii/ comentarii [i sugestii se primesc în scris la
sediul A.P.M. Ilfov (tel. 021/430.15.23) în
termen de 10 zile calendaristice de la
publicarea anun]ului.
România. Judec`toria Turnu M`gurele
jude]ul Teleorman. Dosar nr.
441/329/2014. {entin]a civil` nr. 48.
{edin]a public` de la 18 iulie 2014. Instan]a compus` din: Pre[edinte - Victorina Iacob; Grefier - Nicolae Dumitrescu
Pentru aceste motive, În numele legii,
Hot`r`[te Admite ac]iunea civil` pentru stabilire domiciliu minor introdus`
de reclamanta M`ican Livia, domiciliat` în Turnu M`gurele, str. Taberei, bl.
F2, sc.4, et.3, ap.75, jude]ul Teleorman,
împotriva pârâtului Pantelimon Ilie, cu
domiciliul necunoscut, cu ultimul
domiciliu cunoscut în comuna Plopii
Sl`vite[ti, sat. Brâncoveanca, jude]ul
Teleorman. Stabile[te locuin]a minorului Pantelimon Georgel Iulian, n`scut
la 30 iulie 1998, la domiciliul reclamantei. Dispune ca reclamanta s` exercite
exclusiv autoritatea p`rinteasc` fa]`
de minorul Pantelimon Georgel Iulian,
n`scut la 30 iulie 1998. Oblig` pe pârât
s` pl`teasc` minorului 150 de lei lunar
pensie de între]inere pentru minor începând cu data introducerii ac]iunii, 11
martie 2014 [i pân` la majoratul minorului. Ia act c` reclamanta nu solicit`
cheltuieli de judecat`. Cu apel. Pronun]at` în [edin]` public` azi, 18 iulie
2014. Pre[edinte Victorina Iacob. Gre-

fier, Nicolae Dumitrescu.
Anun] de inten]ie privind stabilirea
unui parteneriat pentru implementarea unui proiect finan]at din instrumente structurale. |n conformitate
cu OUG 64/2009, privind gestionarea
financiar` a instrumentelor structurale
[i utilizarea acestora pentru obiectivul
convergen]`, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare, Comuna Spermezeu \[i face public` inten]ia de a stabili
un parteneriat cu entit`]i private \n
vederea elabor`rii [i implement`rii
unui proiect finan]at \n cadrul Cererii
de Propuneri de proiecte de tip Strategic nr. 168, “Dezvolatrea economiei sociale” Axa Prioritar` 6: Promovarea
incluziunii sociale”, Domeniul Major de
interven]ie 6.1. “Dezvolatarea econimiei sociale”. Condi]iile minime pe
care trebuie sa le \ndeplineasc`
partenerii: S` se \ncadreze \n Categoriile de parteneri eligibili din cadrul acestei cerereri de propuneri de proiecte,
stabile[te \n Ghidul Solicitantului –
Condi]iile Specifice. – S` se \ndeplineasc` criteriile de eligibilitate
prev`zute \n Ghidul Solicitantului –
Condi]iile Generale [i Ghidul Solicitantului – Condi]iile Specifice. V` rug`m
s` depune]i la sediul prim`riei noastre
din Comuna Spermezeu, Str. Principal`
nr. 292, scrisoare de inten]ie p~n` la
data de 08.08.2014, ora 16:00.
Peten]ii Gulea Nicul`i]`, CNP
1540901211668 [i Gulea Florin Costel,
CNP 1771128211675, ambii cu domiciliul
în mun.Fete[ti, Str.C`l`ra[i, nr. 80,
jud.Ialomi]a, posesori ai imobilului format din dou` cl`diri (C1 cu o suprafa]`
construit` de 118mp, din chirpici,
acoperit` cu ]igl`, cu patru camere,
baie [i hol [i C2 cu o suprafa]` construit` de 122mp din chirpici ,acoperit`
cu ]igl`, cu patru camere, dou` holuri
[i magazie) [i a terenului aferent în
suprafa]` de 761mp, imobile situate în
mun.Fete[ti, Str. C`l`ra[i, nr.80,
jud.Ialomi]a,
cu
urm`toarele
vecin`t`]i: la Nord-Str.C`l`ra[i, la EstMoise Nicolae, la Sud-Tudorache Mitu
[i Tudorache Nicu, la Vest-Vi[an Marian, solicit` în temeiul uzucapiunii de
lung` durat` prev.de art.1846,1860
C.civ. dobândirea dreptului de proprietate asupra acestor imobile. To]i cei
interesa]i s` fac` opozi]ie sunt soma]i
ca în termen de [ase luni de la
emiterea prezentei soma]ii s` formuleze cerere de opozi]ie în caz contrar urmând s` se treac` la judecarea
cererii.

ADUNåRI GENERALE
Pre[edintele Consiliului de Administra]ie al SC IUB SA, Dl. Tomah Kahled
A., Convoac` Adunarea General` Extraordinar` a Ac]ionarilor SC IUB SA, cu
sediul în Voluntari, str. Barsei nr.2, jud.
Ilfov, J23/801/2002, C.U.I. RO 477949, în
data de: 08.09.2014, orele 12, la adresa
aleas` din Bucure[ti, [os. Orhideelor nr.
12 B, et.5, sector 6, pentru to]i
ac]ionarii societ`]ii înregistra]i la data
de 01.09.2014, în registrul ac]ionarilor
societ`]ii, cu urm`toarea ordine de zi:
1. Cump`rarea de c`tre societate a imobilului (garsonier`) situat în Bucure[ti,
bd. Bucure[tii Noi nr. 20-28, et.1, sector
1, la pre]ul de 35.000 Euro, TVA inclus,
de la domnul Burloi Marcelus. Participarea se face personal sau pe baz` de
procur`, care poate fi ob]inut` de la
adresa din Bucure[ti, [os. Orhideelor
nr. 12 B, et.5, sector 6. Dac` nu se întrune[te condi]ia de cvorum cerut`,
Adunarea General` se va întruni la
aceea[i adres`, aceea[i or`, în data de
09.09.2014. Informa]ii suplimentare se
pot ob]ine la telefon 0723.152.632, sau
la sediul ales al societ`]ii.

LICITA}II
BEJ Pu[ca[ Eugen Nicolae scoate la vânzare în data de 22 August 2014, ora
09.30, apartamentul usc`torie situat
în Oradea, Str.Doinei, nr.4, Bloc PB 46,
ap.20, Jude]ul Bihor, proprietatea debitorului Nemeti {andor Iano[, în dosar

683/E/2013, la pre]ul de 17.496 Lei.
Ofertan]ii trebuie s` consemneze la
dispozi]ia executorului judec`toresc,
cel mai târziu pân` la termenul de vânzare, o garan]ie de participare de cel
pu]in 10% din pre]ul de pornire a
licita]iei imobilului.
Ministerul Finan]elor Publice. Agen]ia
Na]ional` de Administrare Fiscal`.
Direc]ia General` Regional` a
Finan]elor Publice Ia[i / AJFP Bac`u.
Compartiment Valorificare Bunuri Confiscate. Str. Dumbrava Ro[ie nr. 1-3, localitatea Bac`u. Anun] licita]ie public`.
Direc]ia General` Regional` a
Finan]elor Publice Ia[i - Administra]ia
Jude]ean` a Finan]elor Publice Bac`u,
cu sediul în str. Dumbrava Ro[ie, nr. 13, în temeiul art. 20, 22 din H.G.
731/2007 privind normele metodologice de aplicare a O.G. 14/2007, organizeaz` licita]ie public` în data de 21
august 2014, orele 12:00, pentru vânzarea urm`toarelor mijloace de transport: - Autoturism marca Opel Omega
Caravan, 2.3D, an fabrica]ie 1987, pre]
de pornire 693 lei; - Autoturism marca
Skoda Octavia, 1,9 TDI, an fabrica]ie
2000, pre] de pornire 5657 lei; - Microbuz 8+1 locuri, marca Mercedes
Benz 210 D, an fabrica]ie 2001, pre] de
pornire 2560 lei; - Moped, marca
Kymco Heroism, f`r` nr. înmatriculare,
cheie contact, pre] de pornire 972 lei;
Pre]ul include TVA. Pasul de licitare
este 5% din pre]ul de pornire a
licita]iei. La licita]ia public` pot participa atât persoane fizice cât [i persoane
juridice, în urm`toarele condi]ii: - înscrierea pe baza unei cereri; - plata
unei garan]ii de participare la licita]ie
reprezentând 10% din valoarea de
pornire a licita]iei; - împuternicirea persoanei care îl reprezint` pe ofertant; pentru persoanele juridice de na]ionalitate român`, copie de pe certificatul
unic de înregistrare eliberat de O.R.C.; pentru persoanele juridice str`ine,
actul de înmatriculare tradus în limba
român` [i legalizat; - pentru persoanele fizice române, copie act de
identitate; - pentru persoanele fizice
str`ine, copie de pe pa[aport sau carte
de identitate, dup` caz; - certificate de
atestare fiscal` emise de creditorii fiscali, din care s` rezulte c` participantul nu are obliga]ii restante la bugetul
de stat [i la bugetul local; Plata
garan]iei de 10% din valoarea de
pornire a licita]iei se face în contul
RO97TREZ4065005XXX000447, deschis la Trezoreria Ia[i, C.F. 4540186
pân` la data [i ora licita]iei; Adjudecatarul este obligat s` pl`teasc` pre]ul,
diminuat cu contravaloarea garan]iei,
în termen de cel mult 5 zile lucr`toare
de la data licita]iei. Dosarul cu actele
men]ionate mai sus, se depune pân`
la data de 21.08.2014 ora 09,00 la
A.J.F.P. Bac`u - Compartimentul Valorific`ri Bunuri - camera 310. Bunurile
se afl` în custodia I.P.J. Bac`u. Rela]ii
suplimentare la sediul A.J.F.P. Bac`u Compartimentul Valorificare Bunuri,
camera 310 - telefon 0234/510015, interior 134.
Prim`ria municipiului Alexandria, cu
sediul în str. Dun`rii nr.139, cod fiscal
4652660, organizeaz` licita]ie public`
pentru vânzarea unui teren în
suprafa]` de 188,00 mp, apar]inând
domeniului privat de interes local al
municipiului Alexandria, situat în
strada C. Brancoveanu, zona bl.G1.
Licita]ia va avea loc în data de
28.08.2014 orele 11:00 la sediul
Prim`riei Municipiului Alexandria, str.
Dun`rii, nr. 139, [i se va repeta în zilele
de
04.09.2014, orele 11:00 [i
11.09.2014, orele 11:00 în cazul neadjudec`rii. Documenta]ia de licita]ie
poate fi studiat` [i achizi]ionat`, contra cost, la sediul Prim`riei municipiului Alexandria, Serviciul Valorificare
Patrimoniu, tel. 0247317732, int.132, fax.
0247317728.” Informa]ii suplimentare
se pot ob]ine la Direc]ia Patrimoniu
din cadrul Prim`riei municipiului
Alexandria, telefon 0247317732, int.132.
Prim`ria Ora[ului Bude[ti, cu sediul \n

ora[ul Bude[ti, str. Calea Bucure[ti,
nr.75, jude]ul C`l`ra[i, cod po[tal
915100, cod fiscal 4294154, telefon/fax:
0242528301, e-mail: primaria_budesti@clicknet.ro, anun]` scoaterea la
licita]ie public` deschis` cu strigare \n
vederea v~nz`rii, a unui teren \n
suprafa]a de 26 mp, Terenul \n
suprafa]` de 26 mp, este situat \n
ora[ul Bude[ti, jude]ul C`l`ra[i,
apar]ine domeniului privat al ora[ului
Bude[ti, jude]ul C`l`ra[i, conform
Hot`r~rii Consiliului Local al ora[ului
Bude[ti, nr. 46 din 09.09.2011 [i are
urm`toarele vecin`t`]i: Nord - Spitalul
Or`[enesc Bude[ti; Est - Spitalul
Or`[enesc Bude[ti; Sud - Nicolae Ion;
Vest - Nicolae Ion. Persoanele interesate pot intra \n posesia unui exemplar
al documenta]iei de atribuire de la
sediul Prim`riei Ora[ului Bude[ti,
jude]ul C`l`ra[i, costul unui exemplar
fiind de 50,00 lei care vor fi achita]i \n
numerar la casieria institu]iei. Ofertele
vor fi depuse la registratura Prim`riei
Ora[ului Bude[ti, str. Calea Bucure[ti,
nr. 75, jude]ul C`l`ra[i, cod po[tal
915100, cel t~rziu cu 2 zile \nainte de
data desf`[ur`rii licita]iei, respectiv
p~n~ la data de 26.08.2014, orele
10:00. Pre]ul minim de pornire la
licita]ie privind v~nzarea prin licita]ie
public` cu strigare a terenului \n
suprafa]` de 26 mp, este de 3,00
euro/mp la cursul stabilit de Banca
Na]ional` a Rom~niei pentru data
desf`[ur`rii licita]iei. Licita]ia public`
se va desf`[ura la sediul Prim`riei
Ora[ului Budesti, strada Calea
Bucure[ti, Nr. 75, jude]ul C`l`ra[i, la
data de 28.08.2014, orele 10:00.
Solu]ionarea litigiilor ap`rute \n
legatur` cu atribuirea, \ncheierea, executarea, modificarea [i \ncetarea contractului de concesiune, precum [i a
celor privind acordarea de desp`gubiri,
se realizeaza potrivit prevederilor Legii
contenciosului administrativ nr.
554/2004, cu modific`rile ulterioare.

Prim`ria Ora[ului Bude[ti, cu sediul în
ora[ul Bude[ti, str. Calea Bucure[ti,
nr.75, jude]ul C`l`ra[i, cod po[tal
915100, cod fiscal 4294154, telefon/fax:
0242528301, e-mail: primaria_budesti@clicknet.ro, anun]a scoaterea la
licita]ie public` deschis` cu strigare în
vederea concesionarii, a unui teren în
suprafa]a de 1751 mp, pentru
desf`[urare activit`]i economice.
Terenul în suprafa]a de 1751 mp, este
situat în ora[ul Bude[ti, jude]ul
C`l`ra[i, apar]ine domeniului privat al
ora[ului Bude[ti, jude]ul C`l`ra[i, conform Hot`rârii Coliliului Local al
ora[ului Bude[ti, nr. 44 din 09.09.2011
[i are urm`toarele vecin`t`]i: NORD Consiliul Local Bude[ti; SUD - Obor
Bude[ti; EST - Calea ferat` CFR 801;
VEST - D.J. 301. Persoanele interesate
pot intra în posesia unui exemplar al
documenta]iei de atribuire de la sediul
Prim`riei Ora[ului Bude[ti, jude]ul
C`l`ra[i, costul unui exemplar fiind de
50,00 lei care vor fi achita]i în numerar
la casieria institu]iei. Ofertele vor fi depuse la registratur` Prim`riei Ora[ului
Bude[ti, str. Calea Bucure[ti, nr. 75,
jude]ul C`l`ra[i, cod po[tal 915100, cel
târziu cu 2 zile înainte de data
desf`[ur`rii licita]iei, respectiv pân` la
data de 26.08.2014, orele 12:00. Pre]ul
minim de pornire la licita]ie privind
concesionarea prin licita]ie public` cu
strigare a terenului în suprafa]a de 1751
mp, este de 0,35 euro/mp/an. Licita]ia
public` se va desf`[ura la sediul
Prim`riei Ora[ului Bude[ti, strada
Calea Bucure[ti, Nr. 75, jude]ul C`l`ra[i,
la data de 28.08.2014, orele 12:00.
Solu]ionarea litigiilor ap`rute în
leg`tur` cu atribuirea, încheierea, executarea, modificarea [i încetarea contractului de concesiune, precum [i a
celor privind acordarea de desp`gubiri,
se realizeaz` potrivit prevederilor Legii
contenciosului administrativ nr.
554/2004, cu modific`rile ulterioare.

Prim`ria Ora[ului Bude[ti, cu sediul în
ora[ul Bude[ti, str. Calea Bucure[ti,
nr.75, jude]ul C`l`ra[i, cod po[tal
915100, cod fiscal 4294154, telefon/fax:
0242528301, e-mail: primaria_budesti@clicknet.ro, anun]a scoaterea la
licita]ie public` deschis` cu strigare în
vederea vânz`rii, a unui teren în
suprafa]a de 210 mp, Terenul în
suprafa]a de 210 mp, este situat în
ora[ul Bude[ti, jude]ul C`l`ra[i,
apar]ine domeniului privat al ora[ului
Bude[ti, jude]ul C`l`ra[i, conform
Hot`rârii Consiliului Local al ora[ului
Bude[ti, nr. 45 din 09.09.2011 [i are
urm`toarele vecin`t`]i: Nord - Spitalul
Or`[enesc Bude[ti; Est - Spitalul
Or`[enesc Bude[ti [i Nicolae Ion; Sud:
- Nicolae Ion [i Str. Independen]ei; Vest
-Spitalul Or`[enesc Bude[ti. Persoanele interesate pot intra în posesia
unui exemplar al documenta]iei de
atribuire de la sediul Prim`riei Ora[ului
Bude[ti, jude]ul C`l`ra[i, costul unui
exemplar fiind de 50,00 lei care vor fi
achita]i în numerar la casieria
institu]iei. Ofertele vor fi depuse la registratur` Prim`riei Ora[ului Bude[ti, str.
Calea Bucure[ti, nr. 75, jude]ul C`l`ra[i,
cod po[tal 915100, cel târziu cu 2 zile
înainte de data desf`[ur`rii licita]iei,
respectiv pân` la data de 26.08.2014,
orele 11:00. Pre]ul minim de pornire la
licita]ie privind v~nzarea prin licita]ie
public` cu strigare a terenului în
suprafa]a de 210 mp, este de 3,00
euro/mp la cursul stabilit de Banca
Na]ional` a României pentru dat`
desf`[ur`rii licita]iei. Licita]ia public`
se va desf`[ura la sediul Prim`riei
Ora[ului Bude[ti, strada Calea
Bucure[ti, Nr. 75, jude]ul C`l`ra[i, la
data de 28.08.2014, orele 11:00.
Solu]ionarea litigiilor ap`rute în
leg`tur` cu atribuirea, încheierea, executarea, modificarea [i încetarea contractului de concesiune, precum [i a
celor privind acordarea de desp`gubiri,
se realizeaz` potrivit prevederilor Legii
contenciosului administrativ nr.
554/2004, cu modific`rile ulterioare.

PIERDERI
Pierdut PFA- Acord de constituire- pe
numele Andrecut Maria Mirela, sat
Lunca, Com. Sieut, nr.90, jud. Bistri]aN`s`ud,
CUI
17649976,
EF.
0663/02.06.2005. |l declar nul.
Atestat taxi pe numele Oprea Sorin. |l
declar nul.
Pierdut poli]e asigurare PAD+, edi]ie
limitat` nr. 0024376-0024385,
0024454, 0024552, Astra Asigur`ri. Le
declar nule.
Pierdut contract construire [i proces
verbal predare-primire recep]ie pe numele Gentoiu Constantin [i Anica. Le
declar nule.
Pierdut act adi]ional nr.1 la contract
închiriere 11/04.02.2008 pe numele
Ghi]` Marin. Declar nul.
Pierdut contract închiriere apartament
nr. 24668 dintre AFI [i {erban Traian,
perioada 2009-2014. Îl declar nul.
Pierdut chitan]ier seria ANCPI VL de la
nr 0013351 la nr 0013400, cu chitan]ele
de la 0013351 la nr 0013353 completate,
restul chitan]elor de la nr 0013354 la
0013400 fiind necompletate. Se declar` nule chitan]ele necompletate.
Pierdut Permis de arm` nr. 0046946
din 28.09.2003, eliberat de I.P.J. Arge[,
pe numele Toma Gheorghe, din com.
Priboieni - Arge[. Se declar` nul.
Pierdut Atestat transport persoane în
regim de taxi, eliberat de ARR Arge[, pe
numele Stana Marius Constantin, din
com. C`line[ti, jud. Arge[. Se declar`
nul.
Pierdut atestat taxi nr. 0005305, eliberat de ARR Vâlcea, pe numele Predu]
Valeric` din Rm Vâlcea, Jude]ul Vâlcea.
Se declar` nul.
Pierdut atestat transport persoane
seria 0220813000, pe numele }uinea
Marian. Îl declar nul.
Declar pierdut certificat ac]ionar pe
numele Amuza Marian emis de SIF
Oltenia C.F. 4175676, R.C. J16/1210/1993.

