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CERERI SERVICIU
l Margarit Constantin, detinut
la Penitenciarul Tulcea, caut loc
de munca pe raza jud.Tulcea si
imprejurimi, avand calificare si
experienta in urmatoarele
domenii: alimentatie publica si
turism, constructii, paza, consultanta IT. Disponibilitate pe
timpul noptii. Relatii
0738.344.949, oferte pe mail:
oantadoru2000@gmail.com.

OFERTE SERVICIU
l Inspecţia de Stat pentru
Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor
de Ridicat, cu sediul în str. Sf.
Elefterie nr. 47-49, sector 5,
Bucureşti, organizează concurs
pentru ocuparea funcţiei
contractuale vacante de
inspector de specialitate grad
profesional IA. Concursul se va
desfăşura astfel: -proba scrisă în
data de 20.03.2018, ora 12.00;
-proba interviu în data de
21.03.2018, ora 12.00; Condiţiile
pe care trebuie să le îndeplinească candidaţii sunt: -studii
superioare tehnice de lungă
durată absolvite cu diplomă de
licenţă, -vechime minimă în
specialitate 5 ani, -să fi lucrat în
domeniul ISCIR -Nuclear
(similar). Cererile şi documentele
necesare pentru înscriere se vor
depune la Registratura din
cadrul ISCIR, până cel târziu la
data de 08.03.2018 orele 12.00.
Relaţii suplimentare se pot
obţine la telefon 021/411.97.60
int. 124.
l Primăria Comunei Bîcleş,
judeţul Mehedinţi, organizează
concurs de recrutare pentru
ocuparea funcţiilor publice de
execuţie inspector clasa I, grad
profesional debutant Compartiment Contabilitate şi referent
clasa III, grad profesional asistent, compartiment Asistenţă
Socială, în perioada 28 -30
martie 2018. Relaţii suplimentare: tel. 0252/375263.
l Sucursala pentru Repartizare
și Protocol Neptun angajează
bucătari, ospătari, cameriste
hotel, recepționeri hotel, lucrători în bucătărie, pentru unitățile
noastre din stațiunea Neptun.
Cererile însoțite de CV se vor
depune la sediul sucursalei din
neptun, Str. Trandafirilor nr. 20
(Club Bazin) sau pe adresa de

e-mail office@srpneptun.ro.
Relații la telefoanele: 0241732.058; 0241-491.912, 0241731.126.
l Spitalul de Pneumoftiziologie
Sf.Andrei Valea Iaşului cu sediul
in com.Valea Iaşului, jud. Argeş,
organizează concurs pentru
ocuparea pe perioadă nedeterminată de timp a unui post vacant
de asistent medical generalist
principal, funcţie contractuală de
execuţie, in conformitate cu
HGR. 286/2011 cu modificările şi
completările ulterioare , dupa
cum urmează: 1. Denumirea
postului: asistent medical generalist principal in cadrul cabinetului de ambulatoriu integrat
specialitatea pneumologie; 2.
Nivelul studiilor: PL. 3. Vechimea
in specialitate: 5 ani. 4. locul de
desfaşurare: sediul Spitalului de
Pneumoftiziologie Sf.Andrei
Valea Iaşului. 5. Desfaşurarea
concursului: a) selecţia dosarelor:
12.03.2018. b) proba scrisă:
20.03.2018. c) interviul:
23.03.2018. 6. Dosarele de
concurs se pot depune la sediul
unitaţii organizatoare pănă la
data de 09.03.2018, inclusiv, zilnic
pănă la orele 15,00. 7.Candidaţii
trebuie sa indeplinească condiţiile
generale prevazute de art. 3 al
Regulamentului – Cadru aprobat
prin HGR nr. 286/2011 cu modificările si completările ulterioare. 8.
Informaţii suplimentare la: a)
Biroul RUNOS al unitaţii, telefon
0248 724431, interior 2038; b)
avizierul de la sediul unitaţii; c)
site-ul www.spviasului.ro. 9.
persoana de contact: Ec.Daniela
Bărbulescu
l Muzeul Ţării Făgăraşului
„Valer Literat”, cu sediul în localitatea Făgăraş, str.Mihai
Viteazul, nr.1, judeţul Braşov,
organizează concurs pentru
ocuparea funcţiilor contractuale
vacante de: -Şef serviciu financiar-contabil: 1 post; -Custode
gestionar: 1 post, conform HG
286/23.03.2011. Concursul se va
desfăşura astfel: -Proba scrisă în
data de 20 martie 2018, ora
10.00; -Proba interviu în data de
26 martie 2018, ora 10.00. Pentru
participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii: -Şef
serviciu financiar-contabil:
-studii superioare absolvite cu
diplomă de licenţă ştiinţe economice, master în domeniu; -experientă şi competenţă în domeniul
economic şi financiar-contabil

bugetar: minim 5 ani; -vechime
în funcţii de conducere cu profil
economic sau financiar-contabil:
minim 5 ani; -cunoştinţe de
operare în SEAP şi
FOREXEBUG; -cunoştinţe
foarte bune de operare PC:
Windows, Microsoft Office,
Excel, precum şi alte aplicaţii;
-capacitatea intelectuală şi de
specialitate de a lucra într-o
unitate cu caracter bugetar,
ţinerea la zi a evidenţei financiare şi contabile a instituţiei,
efectuarea tuturor situaţiilor şi
raportărilor financiare, conform
legislaţiei în vigoare, efectuarea
execuţiilor bugetare, efectuare şi
implementare proceduri operaţionale din domeniul financia r- c o n t a b i l , o r g a n i z a r e
inventariere patrimoniu, alte
sarcini specifice, conform fişei
postului; -cunoaştere aprofundată a tuturor aspectelor legislaţiei financiar-contabile bugetare;
-obiectivitate în aprecierea şi
analiza situaţiilor financiar-contabile, receptivitate, spirit de
echipă; -cunoaşterea unei limbi
străine; -lucru în echipă, disponibilitate de a desfăşura ocazional
program prelungit. Custode
gestionar: -studii medii absolvite
cu diplomă de licenţă; -vechime
în domeniu: 6 ani; -cunoaşterea
unei limbi străine; -condiții specifice: abilităţi de comunicare în
public, lucru în echipă, disponibilitate de a desfăşura ocazional
program prelungit. Candidaţii
vor depune dosarele de participare la concurs în termen de 10
zile lucrătoare de la publicarea
anunţului în Monitorul Oficial,
Partea a III-a, la sediul Muzeului
Ţă r i i F ă g ă r a ş u l u i „ Va l e r
Literat”, strada Mihai Viteazul,
nr.1, respectiv până în data de 12
martie 2018, ora 14.00. Relaţii
suplimentare la sediul Muzeului
Ţă r i i F ă g ă r a ş u l u i „ Va l e r
Literat”, strada Mihai Viteazul,
nr.1, persoană de contact:
Kovacs Marioara -Departament
A d m i n i s t r a t i v, t e l e f o n :
0768.186.571, e-mail: muzeufagaras@yahoo.com.
l Teatrul Național Lucian Blaga
Cluj-Napoca, județul Cluj, organizează concurs pentru ocuparea
următoarelor posturi contractuale vacante de execuție,
conform HG 286/2011: -1 post
consultant artistic IA, în cadrul
Compartimentului Marketing,
comunicare şi relaţii publice,
studii superioare de specialitate,
fără condiţii vechime; -1 post
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consultant artistic IA, în cadrul
Compartimentului Impresariat
artistic, atragere de fonduri
extrabugetare şi strategii ale
instituţiei, studii superioare de
specialitate, fără condiţii
vechime. Concursul va avea loc
la sediul instituției, din Piața
Ștefan cel Mare, nr.2-4, și se va
organiza conform următorului
calendar: -12.03.2018, ora 15.00,
termenul-limită de depunere a
dosarelor; -20.03.2018, ora 12.00,
proba scrisă; -22.03.2018, ora
12.00, proba interviu. Condițiile
de participare la concurs, bibliografia și alte mențiuni referitoare
la organizarea concursului vor fi
puse la dispoziție la sediul
unității, la numărul de telefon:
0264.592.826, interior: 113, cât și
pe site-ul: www.teatrulnaționalcluj.ro.
l Primăria Mischii, cu sediul în
localitatea Mischii, strada
Eroilor, numărul 5, judeţul Dolj,
organizează concurs, conform
Legii nr.188/1999, pentru
ocuparea funcţiei publice
vacante de: inspector, clasa I,
grad profesional debutant,
Compartimentul Agricol şi
Cadastru, 1 post. Concursul se
va desfăşura la sediul Primăriei
Mischii astfel: -Proba scrisă în
data de 02.04.2018, ora 10.00;
-Proba interviu în data de
06.04.2018, ora 10.00. Pentru
participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii: -studii
superioare de lungă durată,
absolvite cu diplomă de licenţă în
domeniul ştiinţe administrative;
-vechimea necesară exercitării
funcţiei publice de execuţie: fără
vechime. Candidaţii vor depune
dosarele de participare la
concurs în termen de 20 zile de la
publicarea anunţului în Monitorul Oficial, Partea a III-a, la
sediul Primăriei Mischii. Relaţii
suplimentare şi coordonatele de
contact pentru depunerea dosarelor de concurs: la sediul Primăriei Mischii. Persoană de contact:
Dumitrescu Gabriela -secretar
UAT, telefon/fax: 0758.833.006,
e-mail: primariamischii@judetuldolj.ro.
l Spitalul Clinic Nicolae Malaxa
localitatea Bucureşti, Şoseaua
Vergului, numărul 12, Sector 2,
organizează la sediul spitalului
concurs pentru ocuparea următorului post temporar vacant
contractual de execuţie, perioadă
determinată, conform HG
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nr.286/2011, de: -0,5 normă -post
referent specialitate I -Serviciul
RUNOS. Condiţiile generale şi
specifice pentru referent specialitate I: -diplomă de licenţă; -6 ani
şi 6 luni vechime în specialitate.
Data concursului: 13.03.2018,
ora 10.00 -proba scrisă;
15.03.2018 -interviul, ora 10.00.
Data-limită de depunere a dosarelor: 05.03.2018, până la ora
15.00. Calendarul de desfăşurare
a concursului, bibliografia şi
tematica se afişează la sediul şi
pe site-ul spitalului: www.spitalmalaxa.ro. Date de contact:
ec.Anghel Daniela,
tel.021.255.50.85.
l Cl ubul Sport i v Şcol ar
Craiova, cu sediul în localitatea
Craiova, strada Nicolae Titulescu, numărul 22A, judeţul Dolj,
organizează concurs pentru
ocuparea funcţiei contractuale
vacante de: Administrator financiar II. Administrator financiar
II, număr posturi: 0,5, conform
HG 286/23.03.2011. Concursul se
va desfăşura astfel: -Proba scrisă
în data de 27 martie 2018, ora
09.00; -Proba interviu în data de
28 martie 2018, ora 09.00. Pentru
participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii: -studii:
studii economice de lungă
durată/studii universitare de
licenţă şi masterat în domeniul
economic; -vechime: vechime în
exercitarea funcţiei de contabil
de minim 3 ani; -cunoştinţe
operare programe -EDUSAL,
e-licitatie.ro, D 112,
F O R E X E B U G , M L S O F T.
Candidaţii vor depune dosarele
de participare la concurs în
termen de 10 zile lucrătoare de la
publicarea anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea
a III-a, la sediul Clubului Sportiv
Şcolar Craiova. Relaţii suplimentare la sediul: Clubul Sportiv
Şcolar Craiova, persoană de
contact: Dumitrescu Angelica,
telefon: 0251.415.717.

VÂNZĂRI DIVERSE
l Vând loc de veci în Cimitirul
Bellu București. Telefon:
0748.973306.
l Vând țuică naturală de prune
și pere. 0740.289.819.

ACHIZIȚII PUBLICE
l Compania Municipală
Iluminat Public București SA, cu
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sediul în București, Sector 1, Str.
Aristide Demetriade, nr.2, Etaj 3,
organizează achiziții pentru
următoarele produse: 1.Furnizare 2 buc. Autospeciala 6+1
locuri cu bena. 2.Furnizare 1 buc.
Buldoexcavator cu dotare suplimentară picon, malaxor și
foreză. Documentele necesare
întocmirii ofertelor se regăsesc pe
situl companiei „cmipb.ro” Secțiunea Achiziții.

CITAȚII
l Pe rolul Judecătoriei Alexand r i a , d o s a r c i v i l n r.
6325/740/2016, obiect succesiune,
reclamantă Mihăilă Elisabeta cu
pârâta Toma Rodica şi Mihăilă
Costel, cu termen de judecată
25.04.2018.
l Se citează pârâtul Ghiţă
Udrea Anghel, pentru data de 7
martie 2018, ora 8:30, la Judecătoria Slobozia, judeţul Ialomiţa,
în dosarul 1522/312/2017, având
ca obiect suplinire acord
parental.
l Subsemnata Bolle Petrana
citez prin publicitate și chem în
judecată pe Bâsca Valentin, la
Judecătoria Sector 1 București,
pentru stabilire program vizitare
minor, în data de 28.03.2018,
stadiu fond, în dosarul civil nr.
39991/299/2017.
l Judecătoria Sibiu, Calea
Dumbrăvii, Nr.30. Sala B. Dosar
Nr.5138/306/2016. Citaţie emisă
la 30.01.2018. Balosan Bogdan
este chemat în această instanţă,
camera Sala B, în ziua de
15.03.2018, Completul C9 Civil,
ora 9:00, în calitate de Pârât, în
proces cu Deko Invest SRL în
calitate de Reclamant, revendicare imobiliară. În caz de neprezentare a părţilor, judecata se va
face în lipsă, dacă se solicită în
scris acest lucru de către una din
părţi.
l Dosar succesoral nr.14/2018.
Cit a ţ i e e m i să l a d a ta d e
22.02.2018 către toţi eventualii
moştenitori legali ai defunctului
Gîscă Pavel, decedat la data de
02.09.2014, cu ultimul domiciliu
în Mun.Giurgiu, bld. Eroilor,
nr.95, jud.Giurgiu. În conformitate cu Art.1137 şi Art.1138 Cod
Civil, vă somăm să vă prezentaţi
la sediul Biroului notarial
Durbac Elena, cu sediul în mun.
Giurgiu, str. Episcopiei, nr.14,
jud. Giurgiu, la data de

29.03.2018, ora 11.00, în calitate
de moştenitori legali, pentru a
participa la dezbaterea procedurii succesorale a defunctului
Gîscă Pavel, decedat la data de
02.09.2014, cu ultimul domiciliu
în Mun.Giurgiu, bld. Eroilor, nr.
95, jud. Giurgiu, având la
dumneavoastră, în original,
actele de identitate, precum şi
toate actele de stare civilă şi de
proprietate pe care le deţineţi în
cauză.
l Aducem la cunoştinţa tuturor
persoanelor că la Judecătoria
Târgu Secuiesc, cu sediul în
municipiul Târgu Secuiesc, str.
A d y E n d r e , n r. 5 , j u d e ţ u l
Covasna, s-a înregistrat sub nr.
dosar 218/322/2018 cererea reclamantei Pozsony Erzsebet, domiciliată în mun.Miercurea Ciuc,
str.Florilor/Kossuth Lajos, nr.17,
et.6, ap. 15, jud. Harghita, în
contradictoriu cu pârâţii UAT
Turia şi UAT Târgu Secuiesc
privind declararea judecătorească a morţii numiților
Hadnagy Rozalia, majoră în anul
1922, conform extrasului CF
nr.23899 Turia nr CF vechi 83
Turia, cu ultimul domiciliu
cunoscut în localitatea Turia şi K
Kovacs Ştefan Istvan, major în
anul 1940, conform extrasului
CF nr.25129 Turia număr CF
vechi 3344 Turia, cu ultimul
domiciliu cunoscut în localitatea
Turia, jud.Covasna, cunoscuți şi
în mun.Târgu Secuiesc, jud.
Covasna. Orice persoană care ar
putea furniza informaţii pentru
soluţionarea cererii sunt invitate
să le comunice istanţei de judecată.
l Judecătoria Lipova, prin
Încheierea de ședință din data de
14 februarie 2018 a dispus
afișarea prezentei somații la ușa
instanței, prin care informează
public că petenta Pantea Ioana,
domiciliată în comuna Ususău,
sat Pătârș, nr.26, județul Arad,
CNP2410501023615, a invocat
dobândirea dreptului de proprietate, prin efectul prescripției
achizitive, pentru imobilele
situate în localitatea Pătârș,
comuna Ususău, județul Arad,
evidențiate în CF nr.304369
Ususău, în suprafață de
11.510mp, CF nr.304370 Ususău,
în suprafață de 8635mp, CF
nr.304371 Ususău, în suprafață
de 1.440mp, CF nr.304372
Ususău, în suprafață de 1584mp,
proprietară tabulară Pișta Lena,
soția lui Martin Nicolae, decedat.

Cei interesați sunt invitați să
depună la sediul acestei autorități opoziții, cu precizarea că, în
caz contrar, în termen de 30 de
zile de la emiterea celei din urmă
publicații se va trece la judecarea
cererii.
l Se citeaza paratii Pop
Macedon, Botan Ioachim, Ciunterei Elisabeta, Ilovan Grigore,
Ilovan Dumitru, Ilovan Vasile, cu
domiciliul necunoscut, la Judecatoria Nasaud, in dosar
n r. 1 5 5 2 / 2 6 5 / 2 0 1 7 , p e n t r u
termenul din 14.03.2018, reclamant Brezoi Ionel.
l Se citeaza paratii Ciunterei
Elisabeta, Ciunterei Maria, Ciunterei Floare, Ciunterei Ioan,
Ciunterei George, Pop Maria,
Pop Ioan, Pop George, Pop Pal,
Pop Ioan, Pop Mihaila, Pop
George, Handarie Saveta, Tabara
Rafila, Ordace Margareta, Pop
Maria, Pop Vasile, Pop Saveta,
Pop Rodovica, Pop Ioan, Pop
Mihai, Pop George, Pop Nicolaem, Tabara Macedon, Botan
Maria, Botan Savetya, Harosa
Ludovica, Harosa Nicolae,
Harosa Ioan, Jsigmond Vasile,
Zagrean Firoana, Jzisgmond
Augustin, Muresan Floarea, Pop
Saveta, Pop Macedon, Pop
George, Harosa Doce, Pop Aurel,
Ilovan Nicolae, cu domiciliul
necunoscut, la Judecatoria
Nasaud, pentru termenul din
14.03.2018, reclamant Pop
Pompei.
l Ad Hoc SRL, RO15711397, cu
sediul incunoscut in sat Stejaru,
com. Pangarati, bl. 6, parter, jud.
Neamt, este chemata la Judecatoria Piatra Neamt, cu sediul in
Piatra Neamt, str Alexandru cel
Bun, nr. 16-18, cod postal
610004, in ziua de 14.03.2018,
ora 09.30 a.m., in dosarul
6447/279/2016, in calitate de
parat, in proces cu E.ON Energie
Romania SA in calitate de reclamant, avand ca obiect actiune in
daune contractuale.

DIVERSE
l Bauer Anton este convocat de
Wild Ecaterina la sediul BEJ
Godea, din Arad,str. Praporgescu, nr. 21, ap.2, in 26.02.2018
in vederea ridicarii sumei de
4.014,35 lei.
l Dinamic Insolv IPURL în
calitate de administrator judiciar
al SC G & R Geniu Instal SRL
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Bistrita - CIF 23114071,
J06/78/2008, anunta pierderea
urmatoarelor acte emise de
ONRC BN: - certificat de inmatriculare al SC G & R Geniu
Instal SRL; - certificat constatator al SC G & R Geniu Instal
SRL.
l Andrei Ioan IPURL notifica
deschiderea procedurii simplificate de insolventa fata de debitoarea Gold-Trans-Tur SRL cu
sediul în Comuna Gura Ocnitei,
Sat Săcueni, Str. Morii, nr. 10,
Județul Dâmbovița, dosar nr.
4818/120/2017, Tribunalul
Dâmbovița. Termenul limita
pentru inregistrarea cererii de
admitere a creantelor 03.04.2018;
termen tabel preliminar:
13.04.2018; termen tabel definitiv: 07.05.2018; data sedintei
adunarii creditorilor 18.04.2018,
ora si locul urmand a fi stabilite
de lichidatorul judiciar provizoriu, care va convoca toti creditorii debitoarei.
l Judecatoria Iași, Dosar nr.
29.936/245/2016, Sentința civilă
nr. 13541/02 noiembrie 2017:
Hotărăște: Admite cererea
formulată de reclamanta Matei
(fostă Lucan) Camelia în contradictoriu cu pârâtul Parasca
Costel Aurel, citat prin publicitate, prin curator special, avocat
Bârlădeanu Gabriela. Dispune ca
autoritatea părintească asupra
minorei Parasca Ioana Diana,
născută la data de 22.11.2006, să
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fie exercitată exclusiv de către
reclamantă și stabilește locuința
minorei la mama reclamantă în
Italia. Obligă pârâtul să
plătească reclamantei, în
favoarea minorei, pensie de
întreținere lunară în cuantum de
¼ din venitul minim net pe
economia națională, începând cu
data de 02.09.2016 (data introducerii cererii de chemare în judecată) și până la majorat. Obligă
pârâtul să plătească reclamantei
suma de 2.632 lei cu titlu de cheltuieli de judecată. Executorie
provizoriu de drept conform
art.448 C.proc.civ. Cu drept de
apel în termen de 30 de zile de la
comunicare. Cererea de apel se
va depune la Judecătoria Iași.
Pronunțată azi, 02.11.2017, prin
punerea soluției la dispoziția
părților prin mijlocirea grefei
instanței.
l Cabinet Individual de Insolvenţă Buga Florentina Doina: Se
notifică tuturor creditorilor SC
Estival Pasagro SRL,
J36/252/2009, CUI: 2599495, cu
sediul în loc.Baia, str. Republicii,
nr. 10, jud.Tulcea că faţă de
aceasta,
prin
SC
nr.246/16.02.2018 pronunţată de
Tribunalul Tulcea, în dosarul
166/88/2018 a fost deschisă
procedura de insolvenţă în formă
simplificată, conform Lg.
85/2014. Notificăm creditorii cu
creanţe născute înaintea deschiderii procedurii falimentului,
respectiv 16.02.2018, că au fost

Primăria municipiului Suceava, cu sediul în B-dul 1 Mai nr. 5A,
organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unor posturi
contractuale vacante. Concursul va consta în susţinerea a două probe
de către candidaţii declaraţi admişi la selecţia dosarelor, respectiv:
proba practică şi interviul.
Condiţiile speciﬁce de participare la concurs sunt următoarele:
cele prevăzute de art. 3 din Regulamentul - cadru - Anexă la H.G.R.
nr. 286/2011.
- pentru postul de mecanic utilaje, treapta III: studii generale/
medii și caliﬁcare de mecanic sau lăcătuș; - vechime în specialitate
necesară de minimum - 3 ani;
- pentru postul de instalator, treapta II: studii generale/ medii și
caliﬁcare în meseria de instalator; - vechime în specialitate necesară
de minim - 6 ani;
- pentru postul de electrician, treapta II: studii generale/ medii și
caliﬁcare în meseria de electrician; - vechime în specialitate necesară
de minim - 6 ani;
- pentru posturile de îngrijitor: studii generale.
Concursul se organizează conform calendarului următor:
· 12 martie 2018, ora 14:00 - termenul limită pentru depunerea
dosarelor la sediul Primăriei municipiului Suceava;
· 20 martie 2018, ora 10:00 - proba practică ce se va desfăşura la
sediul Direcției Generale a Domeniului Public, cu sediul în str.
Universității nr. 2.
Data, ora şi locul susţinerii interviului se aﬁşează obligatoriu odată
cu rezultatele la proba practică. Relaţii suplimentare se pot obţine la
Serviciul resurse umane, camera 45 sau la telefonul 0230-212696,
interior 152 sau 252.
* Formularul de înscriere se pune la dispoziţie de Serviciul resurse
umane.
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fixate următoarele termene:
termenul limită pentru înregistrarea declaraţiilor de creanţă
30.03.2018, termenul pentru
întocmire tabel preliminar
09.04.2018,termenul pentru
depunere contestații 7 zile de la
publicarea tabelului preliminar
în BPI, termenul pentru întocmirea tabelului definitiv
27.04.2018. Prima ședință a
Adunării Creditorilor va avea loc
pe 13.04.2018, ora 11.00, la
sediul administratorului judiciar
din Tulcea, str. Ion Luca Caragiale, nr.2, bl.A2,sc.A, parter, jud.
Tulcea.
l SC Dexter Home Design SRL,
beneficiarul proiectului PUD
-Construcţie hale de depozitare
şi birouri p şi p+1 cabină poartă,
împrejmuire şi utilităţi, strada
Industriilor, nr.42-46, nr.
cad.51103, Tarla 31, Parcela
112/77-79, oras Măgurele, jud.
Ilfov, anunţă publicul interesat
asupra depunerii solicitării de
obţinere a Avizului Favorabil
pentru planul/programul menţionat. Documentaţia a fost
afişată pentru consultare în data
de 8.02.2018, pe site-ul Consiliului Judeţean Ilfov, cu sediul în
Bucureşti, sector 1, strada
Gh.Manu, nr.18. Observaţii/
comentarii şi sugestii se primesc
în scris la sediul CJ Ilfov
-021.212.56.93, în termen de 12
zile calendaristice de la data
publicării anunţului.
l SC CET Hidrocarburi SA
anunta publicul interesat asupra
depunerii solicitarii de emitere a
acordului de mediu pentru
proiectul – Demolarea cazanelor
cu apa fierbinete CAF 1, 2 si 3
propusa fi realizat in arad, B-dul

Iuliu Maniu nr. 65-71, jud. Arad.
Informatiile privind proiectul
propus pot fi consultate la sediul
APM Arad din Arad, Str. Splaiul
Mures, FN, jud. Arad si la sediul
beneficiarului din arad, B-dul
Iuliu Maniu nr. 65-71, jud. Arad,
in zilele de luni-vineri, intre orele
08:00-16:30. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul
APM Arad din Arad, Str. Splaiul
Muresului FN, jud. Arad.

ADUUNĂRI GENERALE
l SC Columnas Leasing IFN
SA, cu sediul în loc.Timișoara,
str.Dej, nr.9, sc.A, et.3, ap.13,
Jud.Timiș, prin Președintele
consiliului de administrație, în
conformitate cu prevederile legii
31/1990, convoacă în data de
29.03.2018, ora 09.00, Adunarea
Generală Ordinară a Asociaților
care va avea loc în Timișoara,
str.A.Demetriade, nr.1/3, et.2,
cam.211, Jud.Timiș, pentru a
discuta asupra următoarei
Ordine de zi: punerea în discuție
privind revocarea consiliului de
administrație; punerea în
discuție privind numirea unui
nou Consiliu de Administrație,
listele cu propunerile pentru
noul Consiliu de Administrație
se pot consulta la sediul societății; stabilirea cuantumului
indemnizației pentru membrii
noului Consiliu de Administrație; analiza situației financiare
și juridice a societății; diverse. În
cazul în care nu se îndeplinește
cvorumul necesar în data de
29.03.2018, Adunarea Generală
Ordinară a Acționarilor va avea
loc pe data de 30.03.2018, la
aceeași oră, în același loc și cu
aceeași ordine de zi.
l SGCDA VISARTA convoacă
Adunarea Generală în data de
29.03.2018, ora 10.00, la sediul
societăţii din str. Poet Panait
Cerna, nr.1, Bl.M52, sc.3, Et.7,
Ap.85, Sector 3. În cazul neîntrunirii cvorumului legal, se reconvoacă şedinţa pentru ziua de
30.03.2018, ora 10.00 și se va ţine
în Sala de festivități IC Brătianu,
din str.Amzei, nr.5-7, sector 1 (în
curtea Bibliotecii UAPR).
Ordinea de zi: 1.Darea de Seamă
(tip ORDA) privind activitatea
societăţii în anul 2017. 2.
Raportul Consiliului Director și
al administratorului general
pentru activitatea desfăşurată în
anul 2017. 3.Aprobarea Bilanţului pentru anul 2017. 4.Prezentarea şi Aprobarea Proiectului de

Buget de venituri şi cheltuieli
pentru anul 2018. 5.Prezentarea
și aprobarea Raportului Comisiei de cenzori pentru anul 2017.
6.Aprobarea cotizaţiei şi a taxei
de înscriere pentru 2018. 7.
Aprobarea comisionului pentru
anul 2018. 8.Aprobarea primirilor de membri, a retragerilor ce
au avut loc în anul 2017. 9.Aprobarea indemnizaţiei Președintelui ales, a membrilor
Consiliului Director, Comisiei de
Cenzori, Comisiei de control a
repartizării şi Comisiei privind
accesul la informatii, pentru
anul 2018. 10.Prezentarea
rapoartelor de activitate pentru
anul 2017 ale Comisiilor de
specialitate (Comisia privind
accesul la informaţii, Comisia
pentru supravegherea repartizării sumelor colectate). 11.
Prezentarea Procesului-verbal de
control ORDA pentru activitatea
Societății Visarta desfășurată în
anul 2016, precum și toate eventualele reglementări impuse de
deciziile ORDA, rezultate în
urma încheierii controlului. 12.
Aprobarea modului de repartizare a sumelor nerevendicate.
13.Aprobarea Regulamentului
de înscriere în rândul membrilor
Visarta. 14.Aprobarea Proiectelor de Hotărâre a Adunării
Generale din 29-30 martie 2018.
15.Diverse informari, probleme
și hotărârile luate în acest sens,
dacă este cazul.
l Convocator al Adunării
Generale Ordinare a Acţionarilor CERTASIG -Societate de
Asigurare şi Reasigurare SA,
Bucureşti, str.Nicolae Caramfil,
nr.61B, Sector 1, J40/9518/2003,
CUI: 12408250, Societate autorizată de Autoritatea de Supraveghere Financiară, Registrul
asiguratorilor şi reasiguratorilor
-RA-021/2003, Codul LEI
(Legal Entity Identifier)
-549300TNR84EPNR2QH36.
În atenţia acţionarilor
CERTASIG -Societate de
Asigurare şi Reasigurare SA.
Consiliul de Administrație al
CERTASIG -Societate de
Asigurare şi Reasigurare SA
(„Societatea”), convoacă
Adunarea Generală Ordinară a
Acționarilor Societății pentru
data de 30.03.2018, ora 11.00, la
sediul social sau pe data de
02.04.2018, la aceeași oră și în
același loc, în cazul în care la
prima convocare nu se vor îndeplini condițiile privitoare la
cvorum, cu următoarea ordine

Tel. 021/208.75.01
Mail: micapublicitate
@jurnalul.ro
de zi a Adunării Generale Ordinare: 1.Aprobarea demisiei d-lui
Mihai-Cristian Dăianu, cetățean român, născut în data de
19.09.1973, în București,
România, cu domiciliul în
București, str.Clucerului, nr.4,
corp A, et.1, sector 1, identificat
prin CI seria RX nr.787035,
eliberată de SPCEP Sector 1, la
data de 21.09.2015, CNP:
1730919411511, din funcția de
Vicepreședinte al Consiliului de
Administrație al Societății şi
descărcarea sa din gestiune, sub
condiția aprobării de către
Autoritatea de Supraveghere
Financiară a numirii d-lui
Maršálek Tomáš în calitate de
Vicepreședinte al Consiliului de
Administrație. Domnul
Mihai-Cristian Dăianu își va
păstra calitatea de membru în
Consiliul de Administrație al
Societății până la data de
21.08.2021. 2.Aprobarea numirii
d-lui Tomáš Maršálek, cetățean
ceh, născut la data de
13.12.1981 în Rep.Cehă, domic iliat în R e p.C e hă, st r.V
Zelenem udoli, nr.13, Praga, 148
00, identificat prin Pașaport
seria CZE, nr.43654697, eliberat
la data de 31.08.2016, de către
autoritățile din Cehia, valabil
până la data de 31.08.2026, Cod
personal 811213/5702, în calitate de Vicepreședinte al Consiliului de Administrație, pentru
un mandat de 4 (patru) ani,
începând cu data aprobării sale
de către Autoritatea de Supraveghere Financiară. 3.Aprobarea numirii d-nei Voichița
Crăciun, cetățean român,
născută la data de 19.08.1978 în
București, Sector 1, România,
domiciliată în București, str.
Icoanei, nr.60, et.1, ap.2, Sector
2, identificată cu CI seria RX,
nr.575117, eliberată de SPCEP
Sector 2, la data de 17.09.2014,
valabilă până la data de
19.08.2024,
CNP:
2780819421542, în calitate de
membru al Consiliului de
Administrație pentru un
mandat de 4 (patru) ani, începând cu data aprobării numirii
sale în această funcție, de către
Autoritatea de Supraveghere
Financiară. 4.Numirea şi împuternicirea unui reprezentant al
acţionarilor pentru a întreprinde toate acţiunile necesare
pentru aducerea la îndeplinire a
hotărârilor Adunării Generale a
Acţionarilor convocate prin
prezenta şi efectuarea tuturor
formalităţilor aferente necesare.

@Oferte serviciu
@Vânzări
@Pierderi
@Licitații
@Diverse
Toate documentele relevante cu
privire la sus-menţionata ordine
de zi vor fi disponibile pentru a
fi consultate la sediul Societăţii.
Data: 22.02.2018. Ivan Vohlmuth, Președintele Consiliului
de Administrație.
l Convocare: Preşedintele
Consiliului de administraţie al
societăţii Athenee Palace SA,
societate pe acţiuni română cu
sediul în Bucureşti, B-dul Poligrafiei nr.1C, Clădire Birouri
Ana Holding, etaj 1, Biroul nr.
10, număr de ordine în Registrul
Comerţului Bucureşti
J40/612/1991, CUI RO 1569250,
convoacă Adunarea Generală
Ordinară a Acţionarilor la data
de 29 martie 2018, ora 9,30, în
Bucureşti, B-dul Poligrafiei
nr.1C, Clădire Birouri Ana
Holding, et.1, biroul 10, sector 1,
pentru toţi acţionarii înregistraţi
ăn registrul acţionarilor, la sfârşitul zilei de 16 martie 2018, cu
următoarea ordine de zi: 1.
Aprobarea situaţiilor financiare
anuale ale Athenee Palace S.A.,
pentru exerciţiul financiar 2017.
2. Aprobarea Raportului administratorului şi Raportul auditorului financiar asupra situaţiilor
financiare pentru anul 2017. 3.
Aprobarea descărcării de
gestiune pentru anul 2017 a
Consiliului de administraţie al
societăţii Athenee Palace S.A. 4.
Alegerea consiliului de administraţie al Athenee Palace SA şi
stabilirea duratei mandatului
acestuia. 5. Stabilirea indemnizaţiei membrilor consiliului de
administraţie al Athenee Palace
SA. 6. Aprobarea bugetului de
venituri şi cheltuieli pentru anul
2018. 7. Aprobarea repartizării
pe destinaţii a profitului aferent
anului 2017. Propunere pentru
acoperirea pierderii contabile
aferente anilor precedenţi,
conform prevederilor legale. 8.
Aprobarea datei de 17 aprilie
2018, ca dată de înregistrare
asupra căreia se răsfrâng hotărârile adunării generale ordinare a
acţionarilor. După data de 16
aprilie 2018 (ex date) instrumentele financiare obiect al hotărârii
adunării generale ordinare a
acţionarilor se tranzacţionează
fără drepturile care derivă din
respectiva hotărâre. În cazul în
care nu sunt îndeplinite condiţiile legale de desfăşurare a
adunării generale ordinare a
acţionarilor, a doua adunare
generală ordinară este convocată
pentru data de 30 martie 2018, în
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acelaşi loc, la aceeaşi oră, cu
aceeaşi ordine de zi. Accesul acţionarilor îndreptăţiţi să participe
la adunarea generală este permis
prin simpla probă a identităţii
acestora, cu actul de identitate,
facută în cazul acţionarilor
persoane fizice, iar în cazul
persoanelor juridice sau a reprezentanţilor acţionarilor persoane
fizice, cu împuternicire dată
persoanei fizice care le reprezintă,
în limba română. La adunare au
drept să participe şi să voteze toţi
acţionarii societăţii înregistraţi la
sfârşitul zilei de 16.03.2018, în
Registrul Acţionarilor, gestionat
de Depozitarul Central SA, care
este data de referinţă a adunării
convocate. Acţionarii pot participa la şedinţa adunării generale,
personal sau prin reprezentanţi,
pe bază de împuternicire specială
sau generală, în condiţiile prevăzute de art. 243 din Legea nr.
297/2004 privind piaţa de capital.
Împuternicirile speciale sau generale vor fi utilizate în condiţiile
stabilite de Regulamentul 6/2009
şi art. 243 din Legea nr. 297/2004
privind piaţa de capital, iar
modelul acestora va putea fi
obţinut de la sediul societăţii.
Împuternicirile, înainte de prima
lor utilizare, se depun la societate
cu 48 de ore înainte de adunarea
generală, în copie, cuprinzând
menţiuna conformităţii cu originalul, sub semnătura reprezentantului. Împuternicitul nu poate
fi substituit de o altă persoană.
Nu poate fi acordată împuternicire unei persoane af lată în
conflict de interese conform art.
243 alin. 6 indice 4 din Legea
297/2004. Împuternicirea însoţită
de copia actului de identitate a
celui reprezentat, vor fi trimise
spre înregistrare societăţii cel mai
târziu cu 48 de ore înainte de
adunarea generală, acestea
putând fi trimise şi prin fax (nr.
fax: 0213181300) sau prin email
la adresa: athenee.palace@gmail.
com, reprezentantul acţionarului
fiind obligat ca la data Adunării

Generale a Acţionarilor, să aibă
asupra sa împuternicirea în
original. Unul sau mai mulţi
acţionari reprezentând individual
sau împreună cel puţin 5% din
capitalul social au dreptul de a
introduce puncte pe ordinea de zi
a Adunării Generale Ordinare a
Acţionarilor, inclusiv până la
data de 09.03.2018, cu condiţia ca
fiecare punct să fie însoţit de o
justificare sau de un proiect de
hotărâre propus spre adoptare de
catre adunarea generală a acţionarilor. Deasemenea, unul sau
mai mulţi acţionari reprezentând
individual sau împreună cel
putin 5% din capitalul social au
dreptul de a propune proiect de
hotărâre pentru punctele incluse
sau propuse spre a fi incluse pe
ordinea de zi inclusiv până la
data de 12.03.2018. Lista cuprinzând informaţii cu privire la
numele, localitatea de domiciliu
şi calificarea profesională ale
persoanelor propuse pentru
funcţia de administrator se află la
dispoziţia acţionarior, putând fi
consultată de aceştia după data
de 26 februarie 2018. Acţionarii
pot face propuneri pentru candidaţii la funcţia de administrator
până la data limită de 23 martie
2018. Propunerile vor cuprinde
numele, localitatea de domiciliu
şi calificarea profesională a
persoanelor propuse pentru
funcţia de administrator. Fiecare
acţionar are dreptul să adreseze
consiliului de administraţie întrebări în scris înaintea datei de
desfăşurare a adunării generale,
privind punctele de pe ordinea de
zi, conform art. 13 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009. Orice
acţionar are garantat exerciţiul
liber al drepturilor sale conform
prevederilor legale aplicabile şi
ale Actului constitutiv al societăţii. Începând cu data de
26.02.2018, modelele de imputerniciri, documentele şi materialele
informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a
adunării generale a acţionarilor,

ANUNŢ PUBLICITAR LICITAŢIE
S.N.G.N.ROMGAZ S.A. – SUCURSALA TG. MUREȘ cu sediul în Tg. Mureș, str. Salcâmilor, nr. 23
33333333333 î3 33l3l3 d3 m33ţ3 o33 11:00 l3 s3d3ul Sucu3s3l33 T3. Mu33ș, l3c3t3ţ33 publ3c3 cu st333333
p33t3u vâ33333 d3 m3t3333l3 u33t3, ţ33v3 u33t3, tub333 u33t, compo333t3 333ult3t3 d33
d33m3mb3333 MF. T3x3 d3 p33tic3p333 l3 l3c3t3ţ33 3st3 d3 10 l33 cu TVA. G3333ţ33 d3 p33tic3p333 l3
l3c3t3ţ33 3st3 10% d33 p33ţul d3 po33333 3 bu3ulu3 l3c3t3t. Pl3cul co3ţ33â3d docum33t3l3 d3 c3p3b3l3t3t3 (c333333 d3 p33tic3p333, of33t3 d3 cump33333, ch3t33ţ3l3 33p33333tâ3d t3x3 d3 l3c3t3ţ33 ș3
33333ţ33 d3 p33tic3p333 l3 l3c3t3ţ33, cop33 dup3 C.I. p33t3u p33so333 ﬁ33c3, cop33 dup3 C33tiﬁc3tul
d3 î33333st3333 3l of33t33tulu3 p33t3u p33so333l3 ju33d3c3, împut3333c333, d3cl333ţ33 d3
co3ﬁd33ţ33l3t3t3, 3tc.) s3 v3 î33333st33 l3 3333st33tu33 u33t3ţ33 cu c3l puţ33 o o33 î3333t3 d3 î3c3p3333 l3c3t3ţ333. 3f33t33ţ33 vo3 p33333t3 ch3t33ţ3 s3u o3d33ul d3 pl3t3 33p33333tâ3d co3t33v3lo3333
t3x33 d3 l3c3t3ţ33 ș3 ch3t33ţ3 s3u o3d33ul d3 pl3t3 33p33333tâ3d co3t33v3lo3333 3ch3t3333 33333ţ333
d3 p33tic3p333 v333t3 d3 b33c3 î3 cop33 ș3 o333333l, co3tul b33c33 î3 c333 s3 v3 33stitu3 33333ţ33 d3
p33tic3p333 l3 l3c3t3ţ33 p33t3u bu3u33l3 333djud3c3t3. L3st3 cu m3t3333l3l3 sco3s3 l3 l3c3t3ţ33,
c33tit3ţ3l3, p33ţu33l3 d3 po33333 3 l3c3t3ţ333, locul d3 d3po33t333 ș3 u3d3 pot ﬁ v33u3l333t3, co3d3ţ33l3
d3 p33tic3p333 l3 l3c3t3ţ33 su3t 3ﬁș3t3 l3 s3d3ul Sucu3s3l33 T3. Mu33ș, l3 s3d33l3 33stiu33lo3 d33 c3d3ul
Sucu3s3l33 T3. Mu33ș, p33cum ș3 p3 s3t3-ul R3MGAZ l3 3d33s3 www.3om333.3o, I3fo3m3ţ33 publ3c3,
L3c3t3ţ33 vâ33333. I3fo3m3ţ33 supl3m33t333 l3 t3l3fo3 0265/402.032 - S33v3c3ul M3c33o E33333tic.
F3x: 0265/306.340 - Sucu3s3l3 T3. Mu33ș.

proiectele de hotărâri precum şi
orice alte informaţii suplimentare
se pot obţine de la sediul societăţii, între orele 9-17, şi la tel.
0212021199. Athenee Palace SA
Prin: Mateiaş Liliana Rodica–
Preşedinte al Consiliului de
administraţie.

LICITAȚII
l Calco Prod SRL prin lichidator judiciar Via Insolv SPRL
scoate la vânzare in data de
02.03.2018, ora 15:30 prin licitaţie
publică proprietate imobiliară
situata in Ploiesti, str. Carpenului, nr. 11, corp C2, jud.
Prahova, nr. cadastral provizoriu
1458/1 (teren cu suprafata de 949
mp, moara, spatiu depozitare,
anexa, cabina poarta) la valoarea
de pornire de 210.000,00 lei fara
TVA, vanzare aprobata de
Adunarea creditorilor din data
de 13.02.2018. Pasul de licitatie
este de 2% din valoarea de
pornire fara TVA. Persoanele
interesate vor achizitiona caietul
de prezentare în suma de 500,00
lei fara TVA de la sediul lichidatorului şi vor depune oferta
impreuna cu taxa de garanţie de
21.000,00 lei pana la data de
01.03.2018.
l Cash Control Management
SRL prin lichidator judiciar VIA
Insolv SPRL, scoate la vânzare
prin licitaţie publică Hyunday
Sonata, 2007, diesel, nefunctional
vanzare aprobata de Adunarea
creditorilor din data de
15.02.2018.Cel mai mare pret
oferit la data prezentului anunt
este 4.500 lei TVA inclus, pasul
de supraofertare este de 250 lei.
Persoanele interesate vor achizitiona caietul de prezentare în
suma de 100,00 lei fara TVA de
la sediul lichidatorului şi vor
depune oferta impreuna cu taxa
de garanţie de 500,00 lei pana la
data de 02.03.2018. Licitatia si
incheierea actului de adjudecare
se va face la data de 06.03.2018
ora 15/00 la sediul lichidatorului
din Ploiesti, str. Banatului, nr.1,
bl. 37B, ap. 3, jud. Prahova, tel/
fax: 0244 519800.
l Private Liquidation Group
IPURL, lichidator judiciar în
dosarul nr. 4518/111/2013 aflat pe
rolul Tribunalului Bihor, privind
pe debitoarea Procharme S.R.L.,
CUI: 6190370 scoate la vânzare
prin licitație publică imobil, în
natură teren în suprafață de
4.838 mp și construcții aferente,

Tel. 021/208.75.01
Mail: micapublicitate
@jurnalul.ro
situat la adresa din Marghita, str.
I.L. Caragiale, nr.30/C, jud.
B i h o r, p r e ț d e s t r i g a r e
1.004.000,00 lei. Licitația va avea
loc în 28.02.2018 ora 12:00 la
sediul lichidatorului judiciar din
Oradea str. Avram Iancu nr.2
ap.11. În caz de nereușită licitația
se reia în data de 07.03.2018,
14.03.2018, 21.03.2018 și
28.03.2018 la aceeași oră și în
aceeași locație. Licitantul trebuie
să achiziționeze un caiet de
sarcini privind bunurile supuse
prezentei licitații, contra sumei
de 500 RON+TVA, ce va
cuprinde și regulamentul de
vânzare. Informații tel:
0359463661 fax: 0359463662
e-mail: office@plginsolv.ro.
l 1.Informaţii generale privind
concedentul: Comuna Săcălășeni, localitatea Săcălășeni,
strada Unirii, nr. 87, județul
Maramureș, cod fiscal: 3627390,
cod poștal: 437280, telefon:
0262.289.333, fax: 0362.780.129,
e-mail: primaria_sacalaseni@
yahoo.com, www.sacalaseni.ro.
2.Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de concesiune de bunuri proprietate
publică: licitație publică. 3. Data
publicării anunţului de licitaţie:
29 noiembrie 2017. 4. Criteriile
utilizate pentru determinarea
ofertei câştigătoare: Nivelul cel
mai ridicat al redevenței. 5.
Numărul ofertelor primite şi al
celor declarate valabile: 3 oferte
primite, 3 declarate valabile. 6.
Denumirea ofertantului a cărui
ofertă a fost declarată câştigătoare: Silaghi Ioan Iosif, domiciliat în Municipiul Baia Mare,
strada Victor Babeş, nr.47/73,
judeţul Maramureş. 7. Durata
contractului: 49 de ani. 8.Nivelul
redevenţei: 842,7Lei/an. 9.
Instanţa competentă în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei:
Tribunalul Județean Maramureș,
Bd.Republicii, nr. 2A, Baia Mare,
telefon: 0262.218.235, fax:
0262.218.209, adresă e-mail:
tr-maramures-reg@just.ro; 6
luni, conform prevederilor art.11
al Legii 554/2004. 10.Data informării ofertanţilor despre decizia
de stabilire a ofertei câştigătoare:
22 ianuarie 2018. 11.Data transmiterii anunţului de atribuire
către instituţiile abilitate, în
vederea publicării: 23.02.2018.
l Anunț. Baza de Reparații
Nave Brăila, cu sediul în Brăila,
incinta port docuri numărul 1,

@Oferte serviciu
@Vânzări
@Pierderi
@Licitații
@Diverse
organizează licitație publică
deschisă cu strigare în vederea
vânzării motoarelor Mercury
115cp, motoarelor M400, pieselor
de schimb pentru motoare
Mercury şi a unor maşini unelte
O. Licitația se va desfăsura la
sediul instituției în data de
12.03.2018 ora 10.00, iar în caz de
neadjudecare se va repeta în
datele de 29.03.2018 ora 10.00,
respectiv 09.04.2018 ora 10.00.
Caietul de sarcini şi celelalte
documente aferente procedurii se
pot obține de la sediul instituției
începînd cu data de 27.02.2018.
Informații suplimentare se pot
obține la sediul institutiei, sau la
tel. 0239 612241, fax 0239615945,
adresa e-mail: achizitii@bazanave.ro. Comisia de licitaţie.

PIERDERI
l Pierdut legitimaţie auto Nr.
B-63-ATX pe numele Călin Rică,
emisă de Poliţia de Frontieră a
Aeroporturilor.
l Pierdut atestat taxi seria
CPTx nr. 0084242 eliberat de
ARR Iași pe numele: Timofte
Pavel. Se declară nul.
l Pierdut card transport
persoane emis de Şcoala de
Şoferi Ignat (ARR Dolj) pe
numele Petrovici Virgil. Se
declară nul.
l SC Centrul Educațional
Fluentis SRL în București, cu
sediul în str.Aleea Cislău, nr.7C,
sc.A, et.1, ap.5 sector 2, București,
RC: J40/5403/23.04.2013, CUI:
31554529, declară PIERDUTE și
NULE Certificatul de Înregistrare
la ONRC cu seria: B, nr.3230791,
emis în 12.10.2016, Certificatele
depunere și înregistrare mențiuni,
Certificatele Constatatoare emise
în perioada 01.01.2016–01.01.2018
de ONRC Tribunalul București,
privind activități care se desfășoară la terți și/sau în afara sediilor
proprii.
l Pierdut certificat constatator
emis la data de 08.10.2012, in
baza declaratiei model 2,
nr.554576 din data de 05.10.2012,
referitoare la activitatile autorizate ale secietatii Pro Smart
&Intelligent Training SRL (CUI:
30759062). Il declaram nul.
l Pierdut card de student si legitimatie de calatorie pe numele
Stanciu Miruna Catalina. Le
declar nule.

