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OFERTE SERVICIU
l Firmă de curăţenie caută cuplu 
pentru curăţenie în UK. Cerinţe: 
permis şi maşină. Persoanele inte-
r e s a t e  p o t  s u n a  l a : 
0044.742.920.62.10.

l Director Tehnic -Licenta PART 
66, Experienta 10 ani, limba 
engleza, full-time, salariu de inca-
drare brut 2841 lei,CV-uri la email: 
office@stareast.aero.

l Primăria Comunei Homoroade, 
cu sediul în localitatea Homorodu 
de Mijloc, strada Principală, 
numărul 285, judeţul Satu Mare, 
organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiei contractuale 
vacante de execuţie de consilier 
debutant în cadrul Compartimen-
tului Implementare proiecte, 1 
post, conform HG 286/23.03.2011. 
Concursul se va desfăşura astfel: 
-Proba scr isă :  în  data  de 
08.02.2018, ora 10.00; -Proba 
interviu: în data de 12.02.2018, ora 
10.00. Pentru participarea la 
concurs candidaţii trebuie să înde-
plinească următoarele condiţii: 
-studii: superioare de lungă 
durată; -vechime: nu e cazul. 
Candidaţii vor depune dosarele de 
participare la concurs în termen 
de 10 zile lucrătoare de la publi-
carea anunţului în Monitorul 
Oficial al României, Partea a III-a, 
la sediul Primăriei Homoroade. 
Relaţii suplimentare la sediul: 
Homorodu de Mijloc, nr.285, 
comuna Homoroade, județul Satu 
Mare, persoană de contact: Arde-

lean I.Florica, telefon/fax: 
0261.870.705, e-mail: primaria@
homoroade.ro

l Consiliul Judeţean Ialomiţa, cu 
sediul în Piaţa Revoluţiei, nr.1, 
Slobozia, scoate la concurs în data 
de 19.02.2018, ora 11.00, următoa-
rele posturi funcţii publice: 
P r o g r a m u l  c o n c u r s u l u i : 
-19.02.2018 -ora 11.00 -proba 
scrisă. Interviul se susţine, de 
regulă,  într-un termen de 
maximum 5 zile lucrătoare de la 
data susţinerii probei scrise. Data 
şi ora susţinerii interviului se 
afişează o dată cu rezultatele la 
proba scrisă; -16.01.2018 -publici-
tate concurs. Direcţia Investiții şi 
Servicii Publice, Serviciul Manage-
ment de Proiect: 1.un post funcție 
publică de execuție de consilier, 
clasa I, grad profesional superior. 
Condiţiile de participare: -Candi-
daţii trebuie să îndeplinească 
condiţiile generale prevăzute de 
art.54 din Legea nr. 188/1999, 
privind Statutul funcţionarilor 
publici (r2), cu modificările şi 
completările ulterioare; -studii 
universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superi-
oare de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă 
într-unul dintre domeniile ştiințe 
inginereşti sau ştiințe sociale; 
-vechimea în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcţiei 
publice: minimum 9 ani. Direcţia 
Investiții şi Servicii Publice, Servi-
ciul Management de Proiect: 2.un 
post funcție publică de execuție de 
consilier, clasa I, grad profesional 
principal. Condiţiile de partici-
pare: -Candidaţii trebuie să înde-
plinească condiţiile generale 
prevăzute de art.54 din Legea 
nr.188/1999, privind Statutul func-
ţionarilor publici (r2), cu modifică-
rile şi completările ulterioare; 
-studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă în  domeniul ştiințe 
inginereşti; -vechimea în speciali-
tatea studiilor necesare exercitării 
funcţiei publice: minimum 5 ani. 
Direcţia Investiții şi Servicii 
Publice, Serviciul Management de 
Proiect: 3.un post funcție publică 
de execuție de consilier, clasa I, 
grad profesional principal. Condi-
ţiile de participare: -Candidaţii 
trebuie să îndeplinească condiţiile 
generale prevăzute de art.54 din 
Legea nr.188/1999, privind 
Statutul funcţionarilor publici 
(r2), cu modificările şi completă-
rile ulterioare; -studii universitare 
de licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu diplomă 
de licenţă sau echivalentă într-
unul dintre domeniile ştiințe ingi-
nereşti  sau şti ințe sociale; 
-vechimea în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcţiei 
publice: minimum 5 ani. Direcţia 
Investiții şi Servicii Publice, Servi-

ciul Management de Proiect: 4.un 
post funcție publică de execuție de 
consilier, clasa I, grad profesional 
asistent. Condiţiile de participare: 
-Candidaţii trebuie să îndepli-
nească condiţiile generale prevă-
zute  de  ar t .54  d in  Legea 
nr.188/1999, privind Statutul 
funcţionarilor publici (r2), cu 
modificările şi completările ulteri-
oare; -studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă într-unul dintre dome-
niile ştiințe inginereşti sau ştiințe 
sociale; -vechimea în specialitatea 
studiilor necesare exercitării func-
ţiei publice: minimum 1 an. Dosa-
rele de înscriere se depun în 
termen de 20 zile de la data publi-
cării anunţului,  începând cu data 
de 16.01.2018, ora 8.00, şi până în 
data de 05.02.2018, ora 16.30. 
Concursul se va desfăşura la 
sediul Consiliului Judeţean 
Ialomiţa. Relaţii suplimentare la 
telefon: 0243.230.200, int.234, 
persoană de contact: Vasilica 
Chivu, consilier Compartiment 
Resurse Umane.

CITAȚII  
l Mike Impex S.R.L. cu sediul 
social in Loc. BACAU, str. Miron 
Costin, nr. 1, sc. D, ap. 4, Jud. 
Bacau, CUI RO 6389781, Nr. Regis-
trul Comertului: J04/1701/1994, este 
citata la Judecatoria Iasi in dosarul 
nr. 27334/245/2017, pentru termenul 
din data de 05.02.2018, ora 08,30, 
Sala 6, Complet c05, in calitate de 
debitoare,  in contradictor cu credi-
toarea S.C. Pharma  S.A. cu sediul 
în Iaşi, Sos. Bucium, Nr. 73E, cod 
postal 700278, înmatriculată la 
Registrul Comerţului sub nr. 
J22-933/2000, CUI RO 13591928, 
reprezentată legal prin ec. Paduraru 
Claudia - Director General – în 
temeiul dispozitiilor Art. 1013 – 
1024 din Noul Cod de Procedura 
Civila privind Procedura ordonanţei 
de plată.

l Cetățenii Lopotenco Ludmila şi 
Lopotenco (Topolniţchi) Vilen 
anunţă pe cetăţeanul Topolnițchi 
Andrei, născut la 03.09.1976, cu 
ultimul domiciliu cunoscut în 
Republica Moldova, r. Bălţi, or. 
Bălţi, str. Bulgară nr. 86 ap. 30, că 
este chemat în calitate de pîrît la 
Tribunalul Bucureşti pe adresa din 
România, mun. Bucureşti, bd. 
Unirii nr. 37, Sector 3 Secția V 
Civilă, camera 101, în data de 
22.01.2018, ora 08:30, în dosarul 
civil nr.29334/3/2017, în proces cu 
Lopotenco Ludmila şi Lopotenco 
(Topolniţchi) Vilen privind recu-
noaşterea pe teritoriul României a 
efectelor hotărîrii de decădere din 
drepturile părinteşti din dosarul 
nr. 2-3095/2007 emisă în Republica 
Moldova.

l Se citează numitul Sucilă 
Nicolae lui Iacob, în calitate de 

intimat-pârât în dosarul nr. 
2824/265/2010 al Tribunalului 
Bistrița-Năsăud, în proces cu 
Sucilă Ieronim, având ca obiect 
uzucapiune, succesiune, ş.a. - apel, 
cu termen la 22.02.2018

l Se citează numiții Dănilă 
Simion şi soția născută Ureche 
Ileana, Ureche Tofim căs. cu Creț 
Maria, în calitate de pârâți în 
dosarul nr. 2642/265/2017 al Jude-
cătoriei Năsăud, în proces cu 
Găină Pavel, Găina Olimpia, 
având ca obiect uzucapiune, 
succesiune, ş.a., cu termen la 
31.01.2018

l Se citează numiții Șofronia 
Grapini lui Moisil Partene şi 
Tudose Varvara, în calitate de 
pârâți în dosarul nr. 2641/265/2017 
al Judecătoriei Năsăud, în proces 
cu Nistor Avram, Nistor Florica, 
Policsek Anton-Ioan, Policksek 
Alexandra-Irina, având ca obiect 
uzucapiune, succesiune, ş.a., cu 
termen la 14.02.2018

l Se citează numiții Zăgrean 
Augustin şi soția Iuga Elisabeta, în 
calitate de pârâți în dosarul nr. 
1859/265/2017 al Judecătoriei 
Năsăud, în proces cu Ilovan Maria 
ş.a., având ca obiect uzucapiune, 
validitate antecontract ş.a., cu 
termen la 31.01.2018

l Se citează Stănculescu Paul, cu 
ultimul domiciliu cunoscut în 
Canada, 909-88 Somerset street, 
W, Ottawa, Ontario, K2POH6, 
pentru ca în data de 30.01.2018, 
ora 9,00, să se prezinte la Judecă-
toria Costeşti, jud. Argeş, în cali-
tate de pârât  – Dosar nr. 
334/214/2015, reclamanta fiind 
Gheorghe Florica Claudia, pentru 
partajarea terenurilor menţionate 
în Titlurile de proprietate nr. 
97389/29.08.1997; 
110208/12.07.2000, autor Dedu 
(Stănculescu) S. Ion.

l Numitul Bosneanu Ilie, cu 
domiciliul în oraş Techirghiol, str. 
Pericle  Macri  nr.  50,  jud. 
Constanța, este citat la Tribunalul 
Brăila pe data de miercuri, 
31.01.2018, ora 08.30, completul 
5LM+ 6FC în calitate de pârât, în 
dosarul civ. nr. 2279/113/2017, în 
procesul având ca obiect: acțiune 
în răspundere patrimonială, cu 
reclamanta SC Aserman Ship 
SRL.

l Citaţie emisă la data de 
10.01.2018 de Societatea Profesio-
nală Notarială Marina Sergiu 
Sorin şi Asociaţii. Către succesi-
bilii defunctei Oalâ I.Maria, dece-
dată la data de 27.02.2016, CNP: 
2320606400735, având ultimul 
domiciliu în mun. Bucureşti, 
Calea Griviţei, nr. 168, bl.J, sc.C, 
et.7, ap.86, sector 1. Vă înştiințăm 
că sunteți invitați să vă prezentați 
la sediul societății profesionale 
notariale, din mun.Bucureşti, 

str.G-ral Dimitrie Salmen, nr. 20, 
sector 2, la data de 16.03.2018, ora 
10.30, în calitate de succesibili, 
pentru a participa la dezbaterea 
procedurii succesorale a defunctei 
Oalâ I.Maria, decedată la data de 
27.02.2016, CNP: 2320606400735, 
având ultimul domiciliu în mun. 
Bucureşti, Calea Griviţei, nr. 168, 
bl. J, sc. C, et.7, ap. 86, sector 1, ce 
face obiectul dosarului succesoral 
nr.3/2017 înregistrat pe rolul 
acestei societăți profesionale nota-
riale la cererea de deschidere a 
procedurii succesorale formulată 
de către Primăria Sectorului 1 
Bucureşti.

l Citaţie emisă la data de 
10.01.2018 de Societatea Profesio-
nală Notarială Marina Sergiu 
Sorin şi Asociaţii. Către succesi-
bilii defunctului Oalâ Vasile, 
decedat la data de 01.05.2010, 
CNP: 1270404400241, având 
ultimul domiciliu în mun. Bucu-
reşti, Calea Griviţei, nr.168, bl.J, 
sc.C, et.7, ap.86, sector 1. Vă înşti-
ințăm că sunteți invitați să vă 
prezentați la sediul societății 
profesionale notariale, din mun.
Bucureşti, str.G-ral Dimitrie 
Salman, nr.20, sector 2, la data de 
16.03.2018, ora 10.30, în calitate 
de succesibili, pentru a participa la 
dezbaterea procedurii succesorale 
a defunctului Oalâ Vasile, decedat 
la data de 01.05.2010, CNP: 
1270404400241, având ultimul 
domiciliu în mun. Bucureşti, 
Calea Griviței, nr. 168, bl. J, sc.C, 
et.7, ap. 86, sector 1, ce face 
obiectul dosarului succesoral 
nr.2/2017 înregistrat pe rolul 
acestei societăți profesionale nota-
riale la cererea de deschidere a 
procedurii succesorale formulată 
de către Primăria Sectorului 1 
Bucureşti.

l Jieanu Constantin solicită 
prezentarea la proces a lui Neaţă 
Constantin în data de 21.02.2018, 
la Tribunalul Dolj, în dosarul 
nr.1253/201/2016/a1- obiect 
acţiune în constatare.

l Citatie. Paratul Feurdean 
Cosmin-Iustin este chemat in 
Instanta Judecatoriei Cluj-Napoca 
(dosar nr. 23498/211/2017), in data 
de 12.02.2018, in camera 169, ora 
08, de catre reclamanta Popa 
Corina Bianca.

l Se citează pârâtul Racaru 
Marian -Ghiţă, în Dosar Nr. 
12083/245/2017, af lat pe rolul 
Judecătoriei Iaşi, C 12m, pentru 
data 31.01.2018, ora 08:30, aflat în 
proces cu Labău Ancuţa-Mihaela, 
pentru exercitarea autorităţii 
părinteşti. 

DIVERSE  
l S.C. GR Ronino Prodcom 
S.R.L. - in faliment, publica posi-
bilitatea depunerii ofertelor de 
pret, pentru preluarea autoutili-

SC COFICAB EASTERN EUROPE SRL 
angajeaza Manager General (COR – 
Manager General, 112028) /  Direc-
tor Regional
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tarei marca Fiat Ducato Maxi 
2.5D si autoutilitarei marrca Iveco 
35E8, pana la data de 31.01.2018, 
la sediul ales al lichidatorului judi-
ciar din Resita, P-ta 1 Decembrie 
1918, nr. 7, et. 2, ap. 21, Jud. Caras 
- Severin, tel. 0355/429.116, fax 
0355/429.117

l Publicare dispozitiv sentinţa 
civila 1737/09.11.2017 pronunțată 
de Judecătoria Moineşti in dosarul 
civil 4794/260/2016: Admite cerere 
privind pe reclamanta Antohi 
Roxana şi paratul Antohi Vasile. 
Desface căsătoria încheiata intre 
părți la data de 14.02.2004 din 
culpa exclusiva a paratului. Recla-
manta revine la numele de 
Daraban.  Stabileşte locuinţa 
minorului Antohi Alexandru 
Neculai la locuinţa mamei. Obliga 
paratul să plătească pensie de 
întreţinere 250 lei pentru minor.   

l Va anuntam ca in dosarul 
nr.1236/259/2016 al Judecatoriei 
Mizil, judetul Prahova s-a deschis 
procedura de declarare a mortii 
numitului Olteanu Ion cu ultim 
domiciliu cunoscut in comuna 
Ceptura, sat Rotari nr. 228, Jud. 
Prahova, cu invitatia ca orice 
persoana care cunoaste in legatura 
cu cel disparut sa comunice Jude-
catoriei Mizil pana la termenul din 
28 februarie 2018.

l SC Neftex Energy  SRL  cu 
sediul principal in Arad CALEA 6 
Vanatori  nr.55  tel 0723376660  
doreste sa obtina autorizatie de 
mediu pentru punctul de lucru  
din Arad, Calea A , Vlaicu nr. 274  
,unde se  desfasoara  activitatea de 
3831 – Demontarea masinilor si 
echipamentelor scoase din uz pt 
recuperarea materialelor, 3832 – 
Demontarea echipamentelor 
scoase din uz si separarea materia-
lelor metalice, prin mijloace meca-
nizate.. , avand ca principale faze 
ale procesului tehnologic urmatoa-
rele; Demontarea echipamentelor 
scoase din uz si separarea materia-
lelor metalice prin mijloace meca-
nizate . Masurile de protectie a 
factorilor de mediu sunt: Ap, Aer, 
Substante periculoase  -  nu este 
cazul, Sol – platforma betonata. 
Gestiunea deseurilor : Containere, 
depozitare in magazieEuropubele. 
Observatiile publicului formulate 
in scris/informatiile privind poten-
tialul impact asupra mediului se 
depun/pot fi consultate la sediul 
Agentiei pentru Protectia Mediului 
Arad, Splaiul Mures, FN, tel’ 0257 
280 331; 0257 280 996 in timp de 
zece zile lucratoare de la data 
publicarii prezentului anunt.

l Serviciul de Apă Făgeţelu – Olt, 
cu sediul în sat Chilia, comuna 
Făgeţelu, str. Nica M. Nicolae, nr. 
1, anunţă public depunerea cererii 
pentru obţinerea autorizaţiei de 
mediu pentru desfăşurarea activi-
tăţii de Captarea, tratarea şi distri-
buţia apei potabile: cod CAEN 

3600, la adresa: Comuna Făgeţelu, 
judeţul Olt. Observaţiile şi suges-
tiile din partea cetăţenilor se 
depun în scris la sediul APM Olt, 
Slatina, str. Ion Moroşanu nr. 3, pe 
durata derulării procedurii.

l Just Insolv SPRL notifica 
deschiderea procedurii generale a 
falimentului in dosarul nr. 
6832/105/2012 al Tribunalului 
Prahova prin hotararea interme-
diara nr. 1067/20.12.2017 privind 
pe SC  Ascent Activ Develop-
ment  SRL, cu urmatoarele 
termene: depunerea cererilor 
privind creanţele născute în cursul 
procedurii: 02.02.2018, întocmirea, 
afişarea şi comunicarea tabelului 
suplimentar al creanţelor este 
05.03.2018, depunerea contestaţi-
ilor la creanţele născute în cursul 
procedurii: 23.03.2018, soluţio-
narea contestaţiilor la creanţele 
născute în cursul procedurii si 
pentru întocmirea tabelului defi-
nitiv consolidat al creanţelor este 
03.04.2018.

l Primaria Orasului Magurele, 
avand sediul in judetul Ilfov, oras 
Magurele, str. Calugareni, nr.2-4, 
titular al P.U.Z.-,,amenajare piata 
centrala, sistematizare circulatii, 
spatii pietonale, alei de acces, plat-
forme, amplasare constructii 
provizorii, mobilier urban, parcaje 
si utilitati”, anunta publicul inte-
resat asupra depunerii solicitarii 
de obtinere a avizului de mediu si 
declansarea etapei de incadrare. 
Prima versiune a planului poate fi 
consultata la sediul Agentiei   
Protectia Mediului Ilfov din Aleea 
Lacul Morii, nr.1 (in spatele benzi-
nariei Lukoil), sector 6, de luni 
pana joi intre orele 09:00-11:00. 
Observatii si sugesti se primesc in 
scris la sediul A.P.M.ILFOV in 
termen de 18 zile de la data publi-
carii anuntului.

l Cimpoeru Livia Ana-Maria, 
avand domiciliul in Municipiul 
Bucuresti, sector 2, str.Irimicului, 
nr.2, bl.1, ap.79, titular al planului 
P.U.Z.–Birouri, Servicii, Comert, 
Service Auto cu Hala ITP, utilitati, 
amplasat in localitatea Berceni, 
judetul Ilfov, Tarla 7, Parcela 
22/3/5,  anunta publicul interesat 
asupra Deciziei etapei de inca-
drare luata in cadrul sedintei 
Comitetului  Special constituit din 
data de 15.11.2017, urmand ca 
prima versiune a planului sa fie 
supusa procedurii  de adoptare de 
catre autoritatile competente, fara 
aviz de mediu. Observatii/comen-
tarii si sugestii se primesc in scris 
la  sediul  A.P.M.Ilfov (tel . 
021/4301523)  in termen de 10 zile 
calendaristice de la publicarea 
anuntului.

l Castigatorii tombolei C&A 
Customer Experience in urma 
extragerii din luna decembrie 
2017, premii ce constau intr-un 
voucher in valoare de 400 RON, 

sunt dna. Alina Neagu, dna Oana 
Tudose, dna. Cosmina Radu, dna 
Boboc Mihaela si dna. Cosmina 
Radu

l Această informare este efec-
tuată de Administrația Bazinală 
de Apă Banat, localitatea Timi-
şoara, str. Mihai Viteazul, nr.32, 
jud.Timiş, tel. 0256.491.848, fax: 
0256.491.798, e-mail: dispecer@
dab.rowater.ro, ce intenţionează să 
solicite de la Administrația Naţio-
nală „Apele Române” Aviz de 
gospodărire a apelor pentru desfă-
şurarea unor investiții privind 
realizarea lucrării: „Regularizare 
Pârâu Belareca, Judeţul Caraş-Se-
verin”, localizată în albia pârâului 
Belareca în intravilanul comunei 
Mehadia şi intravilanul oraşului 
Băi le  Herculane,   judeţul 
Caraş-Severin. Această investiţie 
este nouă. În vederea apărării 
populaţiei de inundaţii, stabili-
zarea malurilor, diminuarea trans-
portului aluvionar, punerea în 
siguranţă a căilor de comunicaţie, 
reducerea riscurilor de poluare, 
drenarea debitelor provenite din 
precipitaţiile căzute pe suprafeţele 
intravilane a localităţilor, prote-
jarea surselor de apă ale popula-
ţiei, sunt necesare următoarele 
lucrări de investiţii: -Reprofilare 
albie; -Zid de sprijin; -Pereu şi 
parapet; -Consolidări de mal; 
-Subtraversări deponie; -Cădere 
din beton; -Traversă din beton. 
Această solicitare de aviz este 
conformă cu prevederile <LLNK 
11996   107 10 201   0 25>Legii 
apelor nr.107/1996, cu modificările 
şi completările ulterioare. Persoa-
nele care doresc să obţină infor-
maţii suplimentare cu privire la 
solicitarea avizului de gospodărire 
a apelor pot contacta solicitantul 
de aviz la adresa menţionată. 
Persoanele care doresc să trans-
mită observaţii, sugestii şi reco-
m a n d ă r i  s e  p o t  a d r e s a 
solicitantului la adresa de mai sus 
sau telefonic la nr.0744.790.539.

ADUNĂRI GENERALE  
l Convocator. Consiliul de Admi-
nistratie al Libra Internet Bank 
SA, prin presedintele Consiliului 
de Administratie al Libra Internet 
Bank S.A., Ovidiu Petre Melinte, 
convoaca Adunarea Generala 
Ordinara a Actionarilor bancii la 
data de 28.03.2018, ora 17.00, la 
sediul bancii din Str. Semilunei, nr. 
4-6, Sector.2, Bucuresti, cu urma-
toarea ordine de zi: 1.Prezentarea 
si aprobarea raportului adminis-
tratorilor pe anul 2017. 2. Prezen-
tarea raportului de audit financiar 
pe anul 2017. 3. Anularea Hota-
rarii nr.3 a Adunarii Generale 
Ordinare a Actionarilor din data 
27.09.2017 privind nealocarea 
catre actionari de dividende 
aferente profitului interimar, in 
suma de 23.964.837 lei, inregistrat 
la 30.06.2017 si includerea acestuia 
in fondurile proprii ale bancii. 

4.Aprobarea situatiilor financiare 
anuale aferente exercitiului finan-
ciar al anului 2017, intocmite in 
conformitate cu Ordinul Bancii 
Nationale a Romaniei nr. 27 din 16 
decembrie 2010 pentru aprobarea 
Reglementar i lor  contabi le 
conforme cu Standardele Interna-
tionale de Raportare Financiara, 
aplicabile institutiilor de credit, cu 
modificarile ulterioare, precum si a 
modalitatii de repartizare a profi-
tului. 5.Aprobarea descarcarii de 
gestiune a administratorilor bancii 
pentru anul 2017. 6. Aprobarea 
programului de activitate si a 
bugetului de venituri si cheltuieli 
pe anul 2018. 7.Realegerea in 
functiile de administratori ai 
bancii a administratorilor ale caror 
mandate de administratori ai 
Libra Internet Bank SA expira in 
anul 2018. 8.Evaluarea anuala a 
marimii si componentei organului 
de  conducere  derulata  de 
Adunarea Generala a Actionarilor 
conform criteriilor stabilite prin 
Politica privind recrutarea, 
selectia, evaluarea si remunerarea 
membrilor organului de conducere 
si a personalului identificat. Sunt 

convocati sa participe la adunare 
toti actionarii inregistrati in regis-
trul actionarilor bancii la data de 
27.03.2018. In cazul neintrunirii 
cvorumului necesar la data primei 
convocari, Adunarea Generala 
Ordinara a Actionarilor se va 
intruni la data de 29.03.2018, ora 
17.00, in acelasi loc si cu aceeasi 
ordine de zi. Actionarii pot parti-
cipa la adunare personal sau prin 
reprezentanti, in baza unei procuri 
speciale, conform dispozitiilor 
legale. Procura speciala se depune 
la sediul societatii conform preve-
derilor legale. Presedintele Consi-
liului de Administratie al Libra 
Internet Bank S.A. Ovidiu Petre 
Melinte

l Convocator. Consiliul de Admi-
nistraţie al SC Industria Iutei SA 
cu sediul în Bucureşti, str.Veseliei, 
nr.10, sector 5  convoacă Adunarea 
Generală Extraordinară a Acţio-
narilor în data 20.02.2018, ora 
13:00 la sediul societăţii. În cazul 
în care adunarea nu este statutară, 
a doua convocare este pentru data 
de  21.02.2018, ora 13:00 la sediul 
societăţii. Ordinea de zi este urmă-
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toarea: 1. Schimbarea sediului 
social al SC  Industria Iutei SA în 
str. Intr.Ferentari A, nr. 72, Bl.12A, 
sector 5 Bucureşti; 2. Aprobarea  
vânzării căminului de nefamilişti 
din str. Intr.Ferentari A, nr.72, 
Bl.12A, sector 5, Bucureşti. 3. 
Aprobarea unui punct de lucru. 4. 
Diverse. Preşedinte Consiliul de 
Administraţie, Ec.Aurel Bâlu

l Convocator. În baza prevede-
rilor art. 15 din Actul Constitutiv 
al SC Rudbin Rudeni SA  precum 
şi în baza adresei nr. 03/11.01.2018 
primita de la acţionarul Dobrescu 
Florin Stefan, administratorul 
unic al SC Rudbin Rudeni SA 
convoacă  pentru  data  de 
16.02.2018  ora 15.00, la sediul 
societăţii din Str. Fortului nr. 31, 
oraşul Chitila, sat Rudeni, Jud. 
Ilfov, Adunarea Generală Extra-
ordinară a Acţionarilor SC 
Rudbin Rudeni SA, având urmă-
toarea ordine de zi: 1. Distribuirea 
de dividende; 2. Cumpararea unui 
imobil în localitatea Chitila, str. 
Duzilor nr. 93 in suma de 43500 
euro; 3. Modificarea venitului 
admistratorului societăţii. În cazul 

neîndeplinirii condiţiilor statutare 
şi legale cu privire la AGEA la 
data de 16.02.2018 ora 15.00, o 
nouă Adunare Generală Extraor-
dinară a Acţionarilor se va întruni 
la data de 19.02.2018, la aceeaşi 
oră şi în acelaşi loc, cu aceeaşi 
ordine de zi, urmând a se face 
aplicabile prevederile statutare. 
Administrator unic,  Mihai 
Tomescu.

LICITAȚII  
l Primăria oraşului Pătârlagele, 
cu sediul în oraşul Pătârlagele, 
judeţul Buzău, cod fiscal 4055866, 
telefon 0238/550001,e-mail: 
primaria.patarlagele@yahoo.com, 
organizează în data de 07.02.2018, 
licitaţie deschisă pentru concesio-
narea teren proprietate publică cu 
suprafaţa de 29 m.p. aferent 
spațiu comercial situat pe str. A.I. 
Cuza, nr.16, oraş Pătârlagele, 
judeţul Buzău. Date şi informaţii 
suplimentare puteţi obţine la nr. 
de telefon 0238/550.001 sau la 
sediul primăriei, serviciul de 
Urbanism şi de Achiziţii Publice. 
Data transmiterii anunţului de 

licitaţie către instituţiile abilitate, 
în vederea publicării: 15.01.2018.

l Debitorul SC Quality Serv 
International SRL societate în 
faliment, prin lichidator judiciar 
Dinu, Urse şi Asociații S.P.R.L., 
scoate la vânzare: Mijloace fixe şi 
obiecte de inventar aparținând SC 
Quality Serv International SRL 
-în faliment. Prețul de pornire al 
licitației este de 50% din valoarea 
de vânzare forțată stabilită în 
Raportul de Evaluare exclusiv 
TVA, pentru fiecare bun în parte, 
iar listele cu aceste bunuri pot fi 
obținute de la lichidatorul judiciar 
cu un telefon în prealabil. Partici-
parea la licitație este condiționată 
de consemnarea în contul nr. 
RO38PIRB4217771983001000 
deschis la Piraeus Bank, pe seama 
debitoarei SC Quality Serv Inter-
national SRL cel târziu până la 
data şedinței de licitație, a garan-
ției de 10% din prețul de pornire 
al bunului pentru care se licitează 
şi de achiziționarea până la 
aceeaşi dată a Caietului de sarcini. 
Prețul Caietului de sarcini este de 
50 lei exclusiv TVA şi se va achita 
în numerar la sediul ales al lichi-
datorului judiciar Dinu, Urse Și 
Asociații SPRL din Bucureşti, str. 
Buzeşti nr.71, et.5,  sector 1. Prima 
şedință de licitație pentru activele 
ce aparțin societății debitoare a 
fost fixată la data de 23.01.2018, 
ora 14.00, iar dacă bunurile nu se 
adjudecă la această dată, şedințele 
de licitații se vor relua în datele de: 
3 0 . 0 1 . 2 0 1 8 ,  0 6 . 0 2 . 2 0 1 8 , 
1 3 . 0 2 . 2 0 1 8 ,  2 0 . 0 2 . 2 0 1 8 , 
2 7 . 0 2 . 2 0 1 8 ,  0 6 . 0 3 . 2 0 1 8 , 
13 .03 .2018 ,  20 .03 .2018  ş i 
27.03.2018 ora 14.00. Toate şedin-
țele de licitații se vor desfăşura la 
sediul lichidatorului judiciar din 
Bucureşti, str. Buzeşti nr.71, et.5, 
sector 1. Pentru relații suplimen-
tare sunați la tel.:021.318.74.25, 
email: dinu.urse@gmail.com. 

l Comuna Răbăgani, CUI: 
4454980, cu sediul în localitatea 
Răbăgani, nr.1, comuna Răbăgani, 
cod poştal: 417400, judeţul Bihor, 
tel./fax: 0259.324.879, e-mail: 
primaria_rabagani@yahoo.com, 
anunță organizarea unei licitații 
publice, cu respectarea prevede-
rilor OUG nr.54/2006, în data de 8 
februarie 2018, ora 12.00, la sediul 
Primăriei Comunei Răbăgani, 
pentru concesionarea unei supra-
fețe de 30.000mp, situată în extra-
vilanul localității Brăteşti, comuna 
Răbăgani, județul Bihor, aflată în 
proprietatea publică a comunei 
Răbăgani, înscrisă în CF nr.50408, 
număr cadastral 50408, în scopul 
realizării activității „extindere 
carieră de piatră”. La licitație pot 
participa persoane fizice autori-
zate, asociaţii familiale autorizate, 
precum şi persoane juridice, care 
nu figurează cu datorii la bugetul 
local al comunei Răbăgani şi la 
bugetul general consolidat al 
statului, au acceptat caietul de 

sarcini, au depus documentele de 
persoană autorizată şi au achitat 
taxele şi garanțiile stabilite de 
concedent, prin caietul de sarcini. 
Documentația de atribuire poate fi 
procurată de la sediul Primăriei 
Comunei Răbăgani, comparti-
mentul juridic, ca urmare a unei 
cereri formulate în format scris, 
de către reprezentantul posibilului 
ofertant, contra cost (30Lei), care 
va fi achitat la casieria unității. 
Data-limită de solicitare a clarifi-
cărilor:  1 februarie 2018, ora 
14.00. Data-limită pentru depu-
nerea ofertelor: 8 februarie 2018, 
ora 10.00. Numărul de exemplare 
în care trebuie depusă oferta: 1 
(unu) exemplar original. Prețul 
minim de pornire la licitație este 
de 0,29Euro/mp/an. Data şi locul 
în care se vor desfăşura şedinţa de 
deschidere a ofertelor: 8 februarie 
2018, ora 12.00, la sediul conce-
dentului din comuna Răbăgani, 
nr.1. Criteriul de atribuire a 
contractului de concesiune: cel 
mai mare nivel al redevenţei. 
Instanţa competentă să soluţio-
neze litigiile apărute: Tribunalul 
Bihor, secţia contencios adminis-
trativ, cu sediul în municipiul 
Oradea, strada P-cul Traian, nr.10, 
județul Bihor, cod poştal: 410033, 
tel.0259.414.896, 0359.432.753, 
fax: 0359.432.750, e-mail:  tribu-
nalulbihor@just.ro, în condiţiile 
Legii nr.554/2004, privind conten-
ciosul administrativ, cu modifică-
rile şi completările ulterioare. 
Informații suplimentare puteți 
obține de la compartimenul 
juridic, persoană de contact: d-na 
Florina Gavril -consilier juridic, 
tel.fix: 0259.324.879, tel.mobil: 
0738.652.111, L-V, în intervalul 
orar 8.00-14.00.

l 1.Informaţii generale privind 
concedentul: Consiliul Local Ruşii 
Munţi, prin Primăria Comunei 
Ruşii Munţi, cu sediul în comuna 
Ruşii Munţi, str.Principală, nr.120, 
j u d e ţ u l  M u r e ş ,  t e l . / f a x : 
0265.554.088, 0265.554.112, 
persoană de contact: Primar- 
Chiş-Bălan Ilie, e-mail: rusii-
munti@cjmures.ro. 2. Informaţii 
generale privind obiectul concesi-
unii: 2.1.Obiectul licitaţiei publice 
deschise este: concesionarea tere-
nului în suprafaţă de 400mp 
proprietate publică a Comunei 
Ruşii Munţi pentru execuţia de 
foraje în vederea evaluării resur-
selor de apă minerală naturală. 
Menţionăm faptul că procedura 
organizată în data de 08.01.2018 
conform anunţului de licitaţie 
publicat în MO nr.219 din 27 
noiembrie 2017 a fost anulată, 
nefiind întrunită condiţia privind 
existenţa a 3 oferte valabile 
conform prevederilor OUG 
54/2006 şi ale documentaţiei de 
atribuire aferente acestei proce-
duri. 2.2.Valoarea minimă a rede-
venţei, respectiv preţul de pornire 
a licitaţiei este de 8,5Euro/mp/an, 
respectiv 3.400Euro/an. Oferta 

financiară, respectiv valoarea 
redevenţei se va prezenta atât în 
lei, cât şi în euro. Echivalenta leu/
euro se va face la cursul BNR din 
data publicării anunţului de lici-
taţie în Monitorul Oficial. 3.Infor-
maţii privind documentaţia de 
atribuire: 3.1. Documentaţia de 
atribuire se poate obţine de la 
sediul Primăriei Comunei Ruşii 
Munţi, str. Principală, nr. 120, 
comuna Ruşii Munţi, judeţul 
Mureş, începând cu data de 
18.01.2018, contra cost. Contrava-
loarea documentaţiei de atribuire 
este de 50Lei. 3.2.Garanţia de 
participare la licitaţie este de 
150Lei şi se poate constitui prin 
depunere numerar la casieria 
Primăriei Comunei Ruşii Munţi. 
3.3.Data-limită pentru solicitarea 
clarificărilor este 29.01.2018. 4.
Informaţii privind ofertele: 4.1. 
Data-limită de depunere a ofer-
telor: 05.02.2018, ora 10.00. 
4.2.Adresa la care trebuie depuse 
ofertele: Primăria Comunei Ruşii 
Munţi, str.Principală, nr.120, 
judeţul Mureş. 4.3.Numărul de 
exemplare în care trebuie depusă 
oferta: Oferta se va depune într-un 
exemplar original astfel: ofertanţii 
vor depune ofertele în două plicuri 
sigilate, plicul 1 cu documentele 
de calificare şi plicul 2 cu oferta 
financiară. Plicul 2 sigilat se va 
introduce în plicul 1, care se va 
sigila de asemenea. Documentele 
solicitate aferente celor două 
plicuri, precum şi datele care se 
vor menţiona pe cele două plicuri 
se regăsesc în documentaţia de 
atribuire la secţiunea modul de 
prezentare a ofertei. 5.Data şi 
locul desfăşurării şedinţei publice 
de deschidere a ofertelor: Ședinţa 
publică de deschidere a ofertelor 
va avea loc în data de 05.02.2018, 
ora 10.30, la sediul Primăriei 
Comunei Ruşii Munţi, str.Princi-
pală, nr.120, judeţul Mureş. 6. 
Denumirea, adresa, numărul de 
telefon, telefax şi/sau adresa de 
e-mail a instanţei competente în 
soluţionarea litigiilor apărute şi 
termenele pentru sesizarea 
instanţei: Secţia de Contencios 
Administrativ a Tribunalului 
Mureş- str.Bolyai, nr.30, Târgu-
Mureş, judeţul Mureş, tel . 
0265.260.323, fax: 0265.267.856, 
e-mail: tr-mures-reg@just.ro. 7.
Data transmiterii anunţului de 
licitaţie către instituţiile abilitate 
în vederea publicării: 12.01.2018.

l Spitalul Clinic Judeţean de 
Urgenţă Craiova, cu sediul în 
Craiova, str.Tabaci, nr.1, jud.Dolj, 
organizează în data de 29.01.2018, 
ora 12.00, licitaţie publică deschisă 
cu strigare în vederea încheierii 
unui contract de vânzare-cumpă-
rare a deşeurilor din magazia 
spitalului, rezultate în urma reabi-
litării secţiilor şi clinicilor. Docu-
mentaţia şi relaţii suplimentare se 
pot obţine de la Biroul juridic al 
Spitalului Clinic Judeţean de 
U r g e n ţ ă  C r a i o v a 
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(tel.0251.502.200, interior 242), 
începând cu data apariţiei anun-
ţului. Ofertele de participare se 
depun la Registratura Spitalului 
Clinic Judeţean de Urgenţă 
Craiova, str.Tabaci, nr.1, până în 
data de 26.01.2018, ora 15.00. 
Preţul de pornire al bunurilor ce 
fac obiectul licitaţiei este: lemn= 
0,04lei/kg, sticlă= 0,05lei/kg. 
Bunurile care fac obiectul licitaţiei 
publice cu strigare pot fi văzute la 
sediul Spitalului Clinic Judeţean 
de Urgenţă Craiova, str.Tabaci, 
nr.1, Craiova, jud.Dolj. Cota de 
cheltuieli de participare este de 
100 Lei.

l Debitorul SC Ortoptimed SRL 
cu sediul în Dr.Tr.Severin, str.B - 
dul Carol I, nr.73, jud.Mehedinţi, 
J25/173/1996, CIF: 8347596, aflata  
în procedură de faliment in 
bankruptcy, en faillite în dosar nr. 
5772/101/2013 aflat pe rolul Tribu-
nalului Mehedinți, prin lichidator 
judiciar Consultant Insolvență 
SPRL reprezentata de Popescu 
Emil, cu sediul ales în Dr.Tr.
Severin, str.Zăbrăuţului, nr.7A, 
jud.Mehedinţi, scoate la vânzare la 
preturi diminuate cu 15% fata de 
preturile stabilite prin raportul de 
evaluare: - stoc rame de ochelari in 
suma de 115566,00 lei; - stoc 
lentile de ochelari in suma de 
232509,00 lei; - stoc accesorii oche-
lari  in suma de 1598,00 lei; - 
obiecte de inventar in suma de 
6498,25 lei. Preţurile nu includ 
T.V.A. Licitaţia va avea loc la 
biroul lichidatorului judiciar din 
localitatea Dr.Tr.Severin, str.
Zăbrăuțului nr.7A, jud.Mehedinţi 
la data de 29.01.2018 orele 1400. 
Informăm toți ofertanţii faptul că 
sunt obligaţi să depuna o garanţie 
reprezentând 10% din preţul de 
pornire al licitaţiei și să achizițio-
neze caietul de sarcină în suma de 
250,00 lei cu cel puțin 2(două) ore 
înainte de ora licitației. Contul 
unic de insolvență al debitoarei SC 
Ortoptimed SRL Dr. Tr. Severin 
este: RO32 CARP 0260 0075 9558 
RO01 deschis la Patria Bank SA 
Sucursala Dr. Tr. Severin. Invităm 
pe toti cei care vor să participe la 
ședinţa de licitaţie din data de 
29.01.2018 să depună oferte de 
cumpărare și documentele în 
copie xerox din care rezultă faptul 
că a fost achitată garanția de lici-
tație și contravaloarea caietului de 
sarcină până la data de 29.01.2018 
orele 12,00 la adresa menționată 
anterior respectiv localitatea Dr. 
Tr. Severin, str. Zăbrăuțului nr. 7A, 
judeţul Mehedinţi. Somam pe toti 
cei care pretind vreun drept 
asupra bunurilor mobile descrise 
anterior sa anunte lichidatorul 
judiciar inainte de data stabilita 
pentru vânzare în termen, sub 
sanctiunea prevazută de lege. 
Precizăm faptul că bunurile 
mobile descris mai sus se vând 
libere de sarcini, precum ipoteci, 
garanții reale mobiliare sau drep-
turi de retenție, de orice fel, ori 

măsuri asiguratorii cu exceptia 
masurilor asiguratorii sau masu-
rilor preventive specifice, instituite 
in cursul procesului penal 
conform dispozițiilor art. 53 din 
Legea 85/2006. Relaţii la sediul 
lichidatorului judiciar din loc. Dr. 
Tr. Severin, str.Zăbrăuțului, nr.7A, 
judeţul Mehedinţi ,  telefon 
0742592183, tel./fax : 0252354399 
sau la adresa de email: office@
consultant-insolventa.ro.; site 
www.consultant-insolventa.ro. 
Lichidator judiciar, Consultant 
Insolvenţă SPRL.

l Subscrisa, SC Vitalis Alex SRL  
cu sediul in Dr. Tr. Severin, str. 
Topolnitei nr. 7, bl. 1, sc. 4, ap. 12, 
jud. Mehedinti, CIF: 11614898, 
J25/54/1999, aflata in procedura 
de faliment, in bankruptcy, en 
faillite, dosar nr. 3304/101/2012 
prin lichidator judiciar asociati 
prin contract: Yna Consulting 
SPRL, Cabinet Individual de 
Insolvenţă Grădinaru Valentina, 
Visal Consulting SPRL și Consul-
tant Insolvenţă SPRL, cu sediul 
ales în Dr. Tr. Severin, str. Zăbrău-
țului, nr. 7A, jud. Mehedinţi, 
scoate la vanzare la un pret dimi-
nuat cu 35% fata de pretul stabilit 
prin raportul de evaluare proprie-
tate imobiliara compusa din teren 
in suprafata de 1254 mp situat in 
comuna Devesel, judetul Mehe-
dint i  nr.  cadastral  50091, 
constructie in suprafata totala de 
774,09 mp din care –subsolul C1 
compus din cu 2 incaperi, hol 
acces si scari acces (Su = 163,54 
mp), C1-parter cu 2 spatii comer-
ciale, 5 magazii, hol 2 casa scarii, 2 
intrari subsol (Su = 307,63), C1- 
etaj cu 2 casa scarii, magazin, hol 
si 3 birouri (Su = 302,92 mp). si 
grup sanitar cu 2 incaperi in 
suprafata utila de 5,36 m.p., 
CF nr. 50091, Nr. CF vechi 308, 
Nr. Cadastral vechi 352, la pretul 
de 71.435,00 euro exclusiv 
TVA(pret ce se va plati in lei la 
cursul BNR din ziua platii). Bunul 
imobil descris anterior se afla in 
garantia creditorului de rang I - 
Invest Capital Malta LTD, prin 
reprezentant Kruk Romania SRL 
(successor de drept BRD Groupe 
Societe Generale). La pretul 
stabilit prin raportul de evaluare: 
Teren intravilan situat in Dr. Tr. 
Severin, amplasat in zona Aero-
port, avand suprafata de 325,00 
mp, nr. cadastral 52618, la pretul 
de 1.600 euro;  Teren intravilan 
situat in Dr. Tr. Severin, amplasat 
in zona Aeroport, avand suprafata 
de 324,00 mp, nr. cadastral 56872, 
la pretul de 1.600 euro;  Teren 
intravilan situat in Dr. Tr. Severin, 
amplasat in zona Aeroport, avand 
suprafata de 324,00 mp, nr. cadas-
tral 57299, la pretul de 1.600 euro; 
Teren intravilan situat in Dr. Tr. 
Severin, amplasat in zona Aero-
port, avand suprafata de 325,00 
mp, nr. cadastral 60378, la pretul 
de 1.600 euro  ; Preturile nu 
include TVA(echivalentul in lei la 

cursul BNR din ziua platii). Titlul 
executoriu in baza caruia lichida-
torul judiciar procedeaza la 
vanzarea bunurilor imobile 
descrise anterior, il reprezinta 
sentinta comerciala nr. 498 din 
data de 01.11.2012 de deschidere a 
procedurii de faliment pronuntata 
de catre judecatorul sindic in 
dosarul  de  inso lventa  nr. 
3304/101/20112. Licitatia va avea 
loc în Dr. Tr. Severin, str. Zăbrău-
țului, nr. 7A, jud. Mehedinţi în 
data de 06.02.2018 orele 14,00. 
Participarea la licitatie este condi-
tionata de consemnarea la banca, 
pana la data de 06.02.2018 orele 
12.00, a unei cautiuni de 10% din 
pretul de pornire  a licitatiei si 
achizitionarea caietului de sarcini 
in suma de 1000 lei. Nr. cont 
RO17CARP026001036794RO01 
deschis la Patria Bank SA Suc. Dr. 
Tr. Severin. Invitam pe toti cei 
care vor sa se prezinte la sedinta 
de licitatie la termenul de vanzare, 
la locul fixat in acest scop si pana 
la acel termen sa depuna oferte de 
cumparare. Somam pe toti cei 
care pretind vreun drept asupra 
imobilului sa anunte lichidatorul 
judiciar inainte de data stabilita 
pentru vanzare in termen, sub 
sanctiunea prevazuta de lege. 
Relatii la telefoanele: 0752819051, 
0742592183, 0252354399. Email: 
office@consultant-insolventa.ro, 
sau la sediul lichidatorului judi-
ciar din loc. Dr. Tr. Severin, str. 
Zabrautului, nr. 7A, jud. Mehe-
dinti. Lichidatori judiciari asociaţi, 
Yna Consulting SPRL, Cabinet 
Individual de Insolvenţă Grădi-
naru Valentina, Visal Consulting 
SPRL și Consultant Insolvenţă 
SPRL

l Autoritatea contractantă:Pri-
măria orașului Mărășești, cu 
sediul în Mărășești, str. Siret nr 1, 
jud. Vrancea, telefon 0237260150, 
f a x  0 2 3 7 2 6 0 5 5 0 ,  e - m a i l : 
primaria@primariamarasesti.ro. 
1. Obiectul concesiunii: imobil 
teren, în suprafata de 63 mp, T. 
40, Pc. 3449, înscris în  CF 
nr.54282,  orașul Mărășești, str. 
Republicii, zona Piata Civica, în 
conformitate cu HCL nr.99 din 
26.10.2017. 3.  Documentaţia de 
atribuire se poate obţine de la 
sediul autorităţii contractante, 
compartiment  U.A.T.F.L.I, în 
urma unei solicitari scrise . 4. 
Costul documentaţiei de atribui-
re-caiet de sarcini: 50,00 lei achi-
taţi numerar la casieria autorităţii 
contractante. 5. Data limită 
pentru solicitarea clarificarilor: 
09.02.2018. 6. Data limită de 
depunere a ofertelor: 14.02.2018 
ora 16:00. 7.  Adresa la care 
trebuie depuse ofertele: Primăria 
Mărășești, str. Siret nr.1, locali-
tatea Mărășești, judeţul Vrancea. 
8. Pretul de pornire al licitatiei este 
de 38,94 lei/mp. 8. Data și locul la 
care se va desfășura ședinţa de 
deschidere a ofertelor : 15.02.2018, 
ora 10:00 la sediul primăriei 

orașului Mărășești, str. Siret nr.1, 
jud.Vrancea. 9. Instanţa compe-
tentă în soluţionarea litigiilor:  
judecătoria Panciu, Aleea Liber-
tatii nr. 31 jud.Vrancea, telefon 
0237/635829, fax 0237/635325. 10. 
Data transmiterii anunţului de 
licitatie: 12.01.2018. 11. Relaţii 
suplimentare :primăria Mărășești, 
telefon 0237/260550, comp. 
UATFLI.

MATRIMONIALE  
l Singur, doresc să cunosc o 
femeie sinceră și cu sufletul bun și 
curat ca al meu, 36 ani, 174cm, 
78kg. 0769.574.477.

PIERDERI  
l Pierdut Atestat profesional de 
Taxi emis pe numele Hogea 
Florin. Il declar nul.

l Subscrisa, Westside Business 
Center S.R.L., inregistrata sub nr. 
J40/270/2018, CUI 38673454, 
declaram pierdute: Certificat inre-
gistrare nr. B3474704, emis pe 
data de 11.01.2018, Rezoluţie 
director/persoană desemnată nr. 
2529 din data 10.01.2018 si Certi-
ficat constatator nr. 5778 din 
11.01.2018. Le declaram nule.

l Pierdut Certificat constatator nr. 
22876, eliberat de ORC Arad pentru 
Sc Elenanis Srl. Il declar nul.

l Pierdut Certificat constatator 
nr.39902,  eliberat de ORC Arad 
pentru Sc Ellis Srl. Il declar nul.

l Pierdut Certificat de Inregis-
trare ,  eliberat de ORC Arad 
pentru Sc Naturevo Caffe  Srl. Il 
declar nul.

l Pierdut Certificat de membru al 
Colegiului Farmacistilor din 
Romania pentru Toader Doris-Ro-
xana seria nr. 23.619/09.10.2017,. 
Il declar nul.

l Pierdut Atestat profesional 
transport Marfa emis pe numele 
Parvu Zaharia. Il declar nul.

l Pierdut Certificat de Membru in 
Colegiul Farmacistilor pe numele 
de Meci Adelina-Mariana. Cu 
detalii sunati la 0731487710. 

l Pierdut atestat de coordonator 
persoane numărul 8962, eliberat la 
data de 18.06.2011, de ARR Gorj, 
pe numele Gold Lulu. Îl declar nul.

l Markat Promotion Events SRL, 
Bucuresti, sector 4, Str.Govora, 
nr.3, bl.84, sc.2, parter, ap.13, 
camera 2, J40/11286/2009, CUI 
26266120, pierdut certificat de 
inregistrare si certificat consta-
tator sediu social, le declar nule.

l Pierdut certificat inregistrare 
Bogdan Sasu Fornea PFA 
F40/2600/2015, CUI 34687945, 

CAEN 9003 activitati de creatie 
artistica si certificate constatatoare 
pentru terti 236735/22.06.2015. 

l Pierdut  legitimaţie și carnet de 
student pe numele Petre Andreea 
-Daniela emise de Facultatea de 
Transporturi din cadrul Universi-
taţii Politehnica București.

l Pierdut carnet auditor financiar 
nr. 1433 emis de Camera Audito-
rilor Financiari, pe numele Tănasă 
Vasile, îl declar nul.

l Pierdut permis de pescuit 
comercial, seria TL NR.  687 
eliberat la data de 30.01.2012 de 
Administraţia Rezervaţiei Delta 
Dunării pe numele  Tătaru 
Dumitru. Se declară nul.

l Pierdut  Atestat de Bord nr. 
3676  e l iberat  la  data de 
13.01.2015 de Autoritatea Navală 
Română pe numele  Tătaru 
Dumitru. Se declară nul.

l Pierdut legitimaţie, carnet de 
student și legitimaţie transport pe 
numele Tomescu Andreea, emise 
de Facultatea de Contabilitate și 
Informatică de Gestiune, ASE 
București. Le declar nule.

l Declar  pierdute Decizia de 
pensionare  din dosarul Nr. 184215 
, întocmit de Casa de Pensii a 
Municipiului București, sector 2 și 
doua procese verbale de punere în 
poses ie  Nr.  619 /1217  d in 
24.06.2015 și Nr. 792/1380 din 
18.03.2016  întocmite de Primăria 
Poiana Teiului, Jud. Neamt, pe 
numele Apreotesei Ion  din Bucu-
rești, sector 2, bd. Lacul Tei nr. 79, 
bloc A15, sc. 3, ap.101.
Le declar nule.

DECESE
UZINSIDER SA anunță cu adîncă 
durere dispariția, pe 14. 01.2018, 

a doamnei                                        
Victoria Nițică.                                

Colegii îi vor purta o amintire de 
neșters. Sincere condoleanțe 

familiei îndurerate. Dumnezeu 
s-o odihnească în pace!s-o odihnească în pace!

UZINSIDER TECHNO SA  anunță 
cu adîncă durere dispariția, pe  

14. 01.2018, a doamnei                
Victoria Nițică.                                 

Colegii îi vor purta o amintire de 
neșters. Sincere condoleanțe 

familiei îndurerate. Dumnezeu 
s-o odihnească în pace!s-o odihnească în pace!

UZINSIDER GENERAL CONTRACTOR 
SA anunță cu adîncă durere 
dispariția, pe 14. 01.2018, a       

doamnei                                                
Victoria Nițică.                                      

Colegii îi vor purta o amintire de 
neșters. Sincere condoleanțe      

familiei îndurerate. Dumnezeu familiei îndurerate. Dumnezeu s-o 
odihnească în pace!


