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OFERTE SERVICIU
Angajăm strungar CNC, experienţa minim 5 
an i ,  zona  Mi l i t a r i ,  Bucureş t i .  Te l . 
0747.974.894.

Club Vila Bran (Bran, Braşov) angajează:-re-
cepţioner, animator (fire sociabilă şi spor-
tivă), şef de sală, ospătar, cameristă. 
0722.268.866.

Club Vila Bran (Bran, Braşov) angajează: 
electrician, muncitor întretinere, zugrav. 
0722.268.866.

SC. Maydonose SRL cu sediul în Botoşani, 
str. Al. M. Gorki, nr. 19, jud. Botoşani, având 
CUI 34146672 solicităm angajarea unei 
persoane, pe post de Cantaragiu, cu următoa-
rele condiţii: -cunoscător limba germană, rusă 
şi turcă; -studii medii; -vechime cel putin 1 
an. Relaţii la telefon: 0749.998.965.

Israel, dulgheri, fierari-betonişti, zidari-faian-
ţari, zidari-tencuitori. Salariul min. brut 
1.540USD. Înscrieri la Agenţia Judeţeană 
pentru Ocuparea Forţei de Munca din raza de 
domiciliu pe baza unei copii a cărţii de identi-
tate. Fără comisioane! 0319499 tarif normal.

Rectificare: La Jurnalul Național nr. 6706 din 
26.06.2015 la secțiunea Anunțuri, la Anunțul 
de concurs al Agenției pentru Finanțarea 
Investițiilor Rurale se face următoarea rectifi-
care: În loc de: „Proba scrisă a concursului se 
va desfăşura în data de 22 iulie 2015, ora: 
10:00, la sediul Agenţiei pentru Finanţarea 
Investiţiilor Rurale din str. Ştirbei Vodă nr. 43, 
sector 1, Bucureşti” Se va citi: „Proba scrisă a 
concursului se va desfăşura în data de 
22.07.2015, ora 10.00 în Amfiteatrul 21 
-Corpul P al Facultății de Management, Ingi-
nerie Economică în Agricultură şi Dezvoltare 
Rurală din cadrul Universității de Ştiințe 
Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti, 
b-dul Mărăşti, nr.59, sector 1 Bucureşti”.

În conformitate cu prevederile art. 3 din 
O.U.G. nr. 45/2008, Ministerul Fondurilor 
Europene, cu sediul în Bd. Ion Mihalache  
nr.15-17, sectorul 1, organizează în data de 03 
august 2015, ora 10,00 (proba scrisă), concurs 
de recrutare pentru ocuparea unei funcţii 
publice vacantă de: -expert, clasa I, grad 
profesional asistent– Direcţia Generală 
Programe Infrastructură Mare- Serviciul 
Antifraudă şi Constatare Nereguli. Condiţii 
necesare ocupării postului: studii superioare 
de lungă durată absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă sau studii universitare 
absolvite cu diplomă, vechime în specialitatea 
studiilor minim 1 an. Condiţiile de participare 
şi de desfăşurare a concursului, bibliografia şi 
alte informaţii necesare sunt afişate la sediul 
instituţiei şi pe site-ul www.fonduri-ue.ro. 
Dosarele de concurs se depun în termen de 8 
zile de la data publicării prezentului anunţ, la 
sediul ministerului.

În conformitate cu prevederile art. 43 din 
H.G. nr. 611/2008, Ministerul Fondurilor 
Europene, cu sediul în Bd. Ion Mihalache  
nr.15-17, sectorul 1, organizează în data de 03 
august 2015, ora 10,00 (proba scrisă), concurs 
de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice 
temporar vacantă de: -expert, clasa I, grad 
profesional principal– Unitatea de Comuni-
care Publică şi Informare Privind Instrumen-
tele Structurale. Condiţii necesare ocupării 
postului: studii superioare de lungă durată 
absolvite cu diplomă de licenţă sau echiva-
lentă sau studii universitare absolvite cu 
diplomă, vechime în specialitatea studiilor 
minim 5 ani. Condiţiile de participare şi de 
desfăşurare a concursului, bibliografia şi alte 
informaţii necesare sunt afişate la sediul insti-
tuţiei şi pe site-ul www.fonduri-ue.ro. Dosa-
rele de concurs se depun în termen de 8 zile 
de la data publicării prezentului anunţ, la 
sediul ministerului.

Agenţia Juţeana pentru Ocuparea Forţei de 
Muncă Bistriţa-Năsăud cu sediul în Bistriţa, 
Str. Gării, nr.2-4, scoate la concurs, în zilele de 
05.08.2015 (proba scrisă) şi 07.08.2015 (inter-
viul), la sediul agenţiei următorul post 
temporar vacant: Auditor clasa I, grad profe-
sional superior, Compartimentul audit public 
intern; Condiţii specifice de participare la 
concursul pentru ocuparea funcţiei publice de 
execuţie temporar vacantă: Pregătire de 
specialitate – studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv studii superi-
oare de lungă durată absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor 
economice, administrative sau juridice; 
Vechime în specialitate: minimum 9 ani; 
Cunoştinţe de operare PC: Word, Excel, 
Power Point, Internet; Iniţiativă şi creativi-
tate, capacitate de adaptare la muncă în 
echipă, efort intelectual,  seriozitate. 
Programul concursului: 05.08.2015 – ora 
09:00 – proba scrisă; 07.08.2015 – ora 12:00 – 
interviul. Înscrierile se fac în termen de 8 zile 
de la data publicării anunţului în Monitorul 
Oficial, partea a –III– a, la sediul AJOFM 
Bistrita Năsăud.

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de 
Muncă cu sediul în Bucureşti, Str. Avalanşei, 
nr.20-22, sector 4, scoate la concurs, în zilele 
de 05.08.2015 (proba scrisă) şi 07.08.2015 
(interviul), la sediul agenţiei următorul post 
temporar vacant: Consilier clasa I, grad 
profesional asistent, Compartimentul Achi-
ziţii publice si investiţii; Condiţii specifice de 
participare la concursul pentru ocuparea 
funcţiei publice de execuţie temporar vacantă: 
Pregătire de specialitate – studii universitare 
de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă; Vechime 
în specialitate: minimum 1 an; Cunoştinţe de 
operare PC: Word, Excel, Power Point, 
Internet; Iniţiativă şi creativitate, capacitate 
de adaptare la muncă în echipă, efort intelec-
tual, seriozitate. Programul concursului: 
05.08.2015 – ora 09:00 – proba scrisă; 

07.08.2015 – ora 12:00 – interviul. Înscrierile 
se fac în termen de 8 zile de la data publicării 
anunţului în Monitorul Oficial, partea a –III– 
a, la sediul ANOFM.

Agenţia Municipală pentru Ocuparea Forţei 
de Muncă Bucureşti cu sediul în Bucureşti, 
str.Spătaru Preda, nr.12, sector 5, scoate la 
concurs, în zilele de 25.08.2015 (proba scrisă) 
şi 27.08.2015 (interviul), la sediul agenţiei 
următoarele posturi vacante: Expert clasa I, 
grad profesional superior, ALOFM S4-Com-
partiment Inregistrare someri. Condiţii speci-
fice de participare la concursul pentru 
ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante: 
Pregătire de specialitate – studii universitare 
de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă; Vechime 
în specialitatea studiilor necesare exercitării 
funcţiei publice: minim 9 ani; Cunoştinţe de 
operare PC: Word, Excel, Power Point, 
Internet; Abilităţi, calităţi, aptitudini speciale: 
Iniţiativă şi creativitate, capacitate de adap-
tare la muncă în echipă, efort intelectual, 
seriozitate. Consilier juridic clasa I, grad 
profesional asistent, Compartiment Juridic, 
contencios şi relaţii cu publicul. Condiţii 
specifice de participare la concursul pentru 
ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante: 
Pregătire de specialitate – studii universitare 
de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă în dome-
niul juridic; Vechime în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcţiei publice: minim 1 
an; Cunoştinţe de operare PC: Word, Excel, 
Power Point, Internet; Abilităţi, calităţi, apti-
tudini speciale: Iniţiativă şi creativitate, 
capacitate de adaptare la muncă în echipă, 
efort intelectual, seriozitate. Programul 
concursului: 25.08.2015 – ora 09:00 – proba 
scrisă; 27.08.2015 – ora 12:00 – interviul. 
Înscrierile se fac în termen de 20 zile de la 
data publicării anunţului în Monitorul Oficial, 
partea a –III– a, la sediul AMOFM Bucureşti.

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de 
Muncă cu sediul în Bucureşti, str. Avalanşei, 
nr.20-22, sector 4, scoate la concurs, în zilele 
de 24.08.2015 (proba scrisă) şi 26.08.2015 
(interviul), la sediul agenţiei următoarele 
posturi vacante: Inspector clasa I, grad profe-
sional asistent  – Compartiment Analiza 
Pieţei Muncii şi Programe de Ocupare, 
Condiţii specifice de participare la concursul 
pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie 
vacante: Pregătire de specialitate – studii 
universitare de licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licenţă sau echiva-
lentă; Vechime în specialitatea studiilor nece-
sare exercitării funcţiei publice: minim 1 an; 
Cunoştinţe de operare PC: Word, Excel, 
Power Point, Internet; Abilităţi, calităţi, apti-
tudini speciale: Iniţiativă şi creativitate, 
capacitate de adaptare la muncă în echipă, 
efort intelectual, seriozitate. Expert clasa I, 
grad profesional superior  – Compartiment 
Formare Profesională, Condiţii specifice de 
participare la concursul pentru ocuparea 
funcţiei publice de execuţie vacante: Pregătire 
de specialitate – studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv studii superi-
oare de lungă durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă; Vechime în speciali-
tatea studiilor necesare exercitării funcţiei 
publice: minim 9 ani; Cunoştinţe de operare 
PC: Word, Excel, Power Point, Internet; 
Abilităţi, calităţi, aptitudini speciale: Iniţia-
tivă şi creativitate, capacitate de adaptare la 
muncă în echipă, efort intelectual, seriozitate. 
Programul concursului: 24.08.2015 – ora 
09:00 – proba scrisă; 26.08.2015 – ora 12:00 – 
interviul. Înscrierile se fac în termen de 20 
zile de la data publicării anunţului în Moni-
torul Oficial, partea a –III– a, la sediul 
ANOFM.

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de 
Muncă Covasna cu sediul  în Sfântu 
Gheorghe, B-dul Grigore Bălan, nr.14, scoate 
la concurs, în zilele de 25.08.2015 (proba 
scrisă) şi 27.08.2015 (interviul), la sediul agen-

ţiei următoarele posturi vacante: Inspector 
clasa I, grad profesional principal, Comparti-
ment Formare profesională
Condiţii specifice de participare la concursul 
pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie 
vacante: Pregătire de specialitate – studii 
universitare de licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licenţă sau echiva-
lentă; Vechime în specialitatea studiilor nece-
sare exercitării funcţiei publice : minim 5 ani; 
Cunoştinţe de operare PC: Word, Excel, 
Power Point, Internet; Abilităţi, calităţi, apti-
tudini speciale: Iniţiativă şi creativitate, 
capacitate de adaptare la muncă în echipă, 
efort intelectual, seriozitate. Referent clasa 
III, grad profesional superior, Punct de lucru 
Covasna. Condiţii specifice de participare la 
concursul pentru ocuparea funcţiei publice de 
execuţie vacante: Pregătire de specialitate – 
studii medii absolvite cu diploma de bacalau-
reat; Vechime în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcţiei publice: minim 9 
ani; Cunoştinţe de operare PC: Word, Excel, 
Power Point, Internet; Abilităţi, calităţi, apti-
tudini speciale: Iniţiativă şi creativitate, 
capacitate de adaptare la muncă în echipă, 
efort intelectual, seriozitate. Programul 
concursului: - 25.08.2015 – ora 09:00– proba 
scrisă; 27.08.2015 – ora 12:00 – interviul. 
Înscrierile se fac în termen de 20 zile de la 
data publicării anunţului în Monitorul Oficial, 
partea a –III– a, la sediul AJOFM Covasna.

Primăria Sectorului 6 organizează concurs de 
recrutare pentru ocuparea funcţiilor publice 
de conducere vacante de: - Director executiv 
în cadrul Direcţiei Tehnice - Direcţia Gene-
rală Arhitect Şef; - Şef serviciu în cadrul 
Serviciului Cadastru Fond Funciar - Direcţia 
Tehnică. Concursul se organizează la sediul 
Primăriei Sectorului 6 în data de 24.08.2015 
orele 10:00, proba scrisă. Dosarele de înscriere 
se pot depune în termen de 20 zile de la data 
publicării în Monitorul Oficial, partea a III-a, 
la sediul Primăriei Sectorului 6 şi trebuie să 
conţină în mod obligatoriu documentele 
prevăzute la art. 49 din Hotărârea Guvernului 
nr. 611/2008. Condiţiile de participare la 
concurs şi bibliografia se afişează la sediul şi 
pe site-ul Primăriei Sectorului 6 www.
primarie6.ro. Relaţii suplimentare se pot 
obţine la sediul Primăriei Sectorului 6 Bucu-
reşti şi la nr. de telefon 0376.204.437.

Primăria Sectorului 6 organizează concurs de 
recrutare pentru ocuparea funcţiilor publice 
de execuţie vacante de:- 1 post consilier clasa 
I, grad profesional debutant în cadrul Servi-
ciului Îndrumare şi  Control Asociaţii de 
Proprietari – Direcţia Gospodarie Locală;- 1 
post referent clasa III, grad profesional debu-
tant în cadrul Biroului Studii Urbanistice- 
Direcţia Generală Arhitect Şef ;- 1 post 
consilier clasa I, grad profesional asistent în 
cadrul Serviciului Cadastru Fond Funciar – 
Direcţia Tehnică; - 1 post consilier juridic 
clasa I, grad profesional superior în cadrul 
Serviciului Cadastru Fond Funciar – Direcţia 
Tehnică; - 1 post inspector clasa I, grad profe-
sional asistent în cadrul Compartimentului 
Patrimoniu şi Registru Agricol – Direcţia 
Tehnică. Concursul se organizează la sediul 
Primăriei Sectorului 6 în data de 24.08.2015, 
orele 10.00, proba scrisă. Dosarele de înscriere 
se pot depune în termen de 20 zile de la data 
publicării în Monitorul Oficial, partea a III-a, 
la sediul Primăriei Sectorului 6 şi trebuie să 
conţină în mod obligatoriu documentele 
prevăzute la art. 49 din Hotărârea Guvernului 
nr. 611/2008. Condiţiile de participare la 
concurs şi bibliografia se afişează la sediul şi 
pe site-ul Primăriei Sectorului 6 www .
primărie6.ro. Relaţii suplimentare se pot 
obţine la sediul Primăriei Sectorului 6 şi la nr. 
de telefon 0376.204.437.

Având în vedere prevederile art. 26 alin. (7) 
din Legea nr. 284/2010 şi ale art. 7 din H.G. 
nr. 286/2011. Centrul Cultural JudeȚean 
Arad organizează concurs pentru ocuparea 
următoarelor posturi de execuție vacante în 
regim contractual, pe durată nedeterminată: 
- două posturi de inspector de specialitate GP 

MFP – Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Argeș. 
Anunță valorificarea prin licitație publică cu strigare, în conformitate cu prevederile 
Codului Fiscal și ale Codului de Procedură Fiscală, republicat, a unor active 
aparținând: SC Promar Construct Solutions – Cocu, după cum urmează: Denumire: 
Au t ou t i l i t a r ă  Fo rd  Tran s i t ,  se r ie  mo to r  1M55787 ,  se r ie  șas iu 
WF0CXXGBFC1M55787, AG-12-DRR. Valoare [Ron, fără TVA]: 16.200 lei. Prețurile 
menționate reprezintă 100% din cele de evaluare, actualizate cu rata inflației, fiind 
prima licitație. Pentru bunurile menționate, ofertanții vor trebui să depună cererea 
de participare, oferta scrisă în plic sigilat, dovada depunerii taxei de participare 
(10% din valoarea de pornire a licitației pentru bunurile solicitate) în contul 
RO17TREZ0465067XXX013347 deschis la Trezoreria Pitești, dovada că nu au 
obligații fiscale restante, precum și celelalte documente specificate la art. 162 din 
Codul de Procedură Fiscală republicat, până în ziua de 04-08-2015, ora 14:00. 
Licitația va avea loc în data de 05-08-2015, ora 11:00:00, la sediul Administrației 
Județene a Finanțelor Publice Argeș, mz. 2, camera 5. Bunurile sunt libere de sarcini. 
Îi invităm pe toți cei care pretind un drept asupra bunurilor să înștiințeze despre 
aceasta organul de executare, sub sancțiunea decăderii, până în ziua anterioară 
licitației. Relații suplimentare se pot afla de la sediul Administrației Județene a 
Finanțelor Publice Argeș, mz. 2, camera 5, tel. 0248.211511 - 3252.
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IA la Serviciul Programe, proiecte culturale și 
gestionarea fondurilor nerambursabile; - un 
post de expert  GP IA la Serviciul Programe, 
proiecte culturale și gestionarea fondurilor 
nerambursabile; - un post de inspector de 
specialitate debutant la Serviciul Programe, 
proiecte culturale și gestionarea fondurilor 
nerambursabile; - un post de economist GP 
IA la Compartimentul Administrativ-contabi-
litate. Condiţiile  specifice de ocupare a celor 
2 posturi de inspector de specialitate GP IA 
sunt: Studii de specialitate: studii superioare 
de lungă durată absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă. Cunoștinţe de limba 
engleză/franceză - nivel utilizator experi-
mentat/avansat. Cunoștinţe operare PC – 
nivel mediu; - să facă dovada că a întocmit 
documentaţia a cel puţin două proiecte cu 
finanţare europeană; - Vechime minimă în 
specialitatea studiilor necesare exercitării 
funcţiei / muncă – minim 5 ani; - Abilităţi, 
calităţi și aptitudini necesare: adaptabilitate, 
capacitate creativă de analiză și sinteză, 
comunicare; posesor permis de conducere 
categoria B. Condiţiile  specifice de ocupare a 
postului de expert GP IA sunt: - Studii de 
specialitate: studii superioare de lungă durată 
absolvite cu diplomă de licenţă sau echiva-
lentă sau studii universitare de licenţă absol-
vite cu diplomă – Informatică, Automatizări 
și Calculatoare, Arte Plastice, Decorative și 
Design; - Cunoștinţe de limba engleză - 
minim nivel mediu; - Cunoștinţe operare PC 
– nivel utilizator experimentat/avansat; - 
Vechime minimă în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcţiei / muncă – minim 
5 ani; - Abilităţi, competenţe și aptitudini 
necesare: experienţă în lucrul cu aplicaţiile 
grafice: Adobe Photoshop; CorelDraw/Adobe 
Ilustrator; Quark Xpress/ Adobe Indesing. - 
cunoștinţe temeinice în limbaje de progra-
mare: HTML, Java, PHP, MySQL, Flash; 
- mapă de lucrări; - verificarea și optimizarea 
materialelor în vederea tipăririi; - capacitate 
de organizare și gestionare bază de date în 
format electronic; - creativ, comunicativ, cu 
simt estetic dezvoltat, adaptabil; - capacitate 
de analiză, sinteză, organizare și planificare; 
- capacitate de lucru în echipă și sub presi-

unea unor termene limită; - posesor permis de 
conducere categoria B. Condiţiile specifice de 
ocupare a postului de inspector de specialitate 
debutant sunt :- studii superioare; cunoaș-
terea unei limbi de circulaţie internaţională 
(minim nivel mediu); cunoștinţe medii 
operare calculator; vechime în specialitate  –  
0 ani; posesor permis de conducere categoria 
B. Condiţiile  specifice de ocupare a postului 
de economist GP IA sunt: - studii superioare 
de lungă durată absolvite cu diplomă de 
licenţă în domeniul știinţelor economice; - 
vechimea minimă în specialitatea studiilor 
absolvite: 5 ani.- cunoașterea unei limbi de 
circulație internațională (minim nivel mediu); 
- cunoștințe medii operare calculator; - abili-
tăți, calități și aptitudini necesare: gândire 
critică și analitică, capacitate de a lucra 
eficient în echipă, creativitate și inițiativă în 
elaborarea unor documente, abilități de 
comunicare; posesor permis de conducere 
categoria B. Concursul se organizează la 
sediul Centrului Cultural Judeţean Arad, în 
data de 17.08.2015, ora 10:00 proba scrisă, iar 
în data de 21.08.2015, ora 10:00, proba de 
interviu. Dosarele de înscriere la concurs se 
pot depune până în data de 03.08.2015 ora 
12:00, la Centrul Cultural Județean Arad, 
camera 01. Persoană de contact – doamna 
Julean Cornelia, tel. 0357/405386.

ÎNCHIRIERI OFERTE
Particular închiriez garsonieră mobilată și 
spațioasă zona Dacia. Tel. 0727/199143.

DIVERSE
Eventualii moștenitori ai defunctului Manac 
Florentina decedat la data de 10.07.2014, cu 
ultimul domiciliu în București, Strada Ioan 
Slavici, nr.9, et.1, ap.4, sector. 1, sunt chemaţi 
la Societatea Profesională Notarială Bucur și 
Asociaţii cu sediul în București, Bulevardul 
Chișinău nr.15, bl.A4, scara 2, parter, ap.46, 
sector. 2, în data de 29.07.2015 ora 10.00, 
pentru a participa la dezbaterea procedurii 
succesorale. Dacă succesibilii citaţi nu își 
exercită dreptul de a accepta în termenul 

prevăzut de art.1103 din Codul Civil, vor fi 
prezumaţi că renunţă la moștenire.

Lichidatorul judiciar Dinu, Urse si Asociaţii 
SPRL notifică creditorii cu privire la deschi-
derea procedurii falimentului prevăzută de 
Legea nr. 85/2006 iîmpotriva debitoarei SC 
Kaproni SRL cu sediul în sat Blejoi, comuna 
Blejoi, Șos. De Centura Ploiesti-Nord km. 70, 
județul  Prahova,  J29/787/1999,  CUI 
12266511, în dosarul 6063/105/2010 aflat pe 
rolul Tribunalului Prahova, Secția a II-a 
Civilă de Contencios Administrativ și Fiscal. 
Termenul limită pentru înregistrarea crean-
țelor născute după data deschiderii procedurii 
generale a insolvenței este 10.08.2015. 
Termenul de verificare a creanțelor, de întoc-
mire, afișare și comunicare a tabelului supli-
mentar de creanțe –08.09.2015, termenul de 
depunere a contestațiilor –28.09.2015, 
termenul de întocmire a tabelului definitiv 
consolidat –07.10.2015. Următorul termen de 
judecată a fost fixat pentru data de 
27.11.2015. Pentru relații: 021.318.74.25

SOMAȚII
Somaţie de uzucapiune. Reclamanta Vinca 
Maria domiciliată în orașul Sângeorz-Băi, Str. 
Crinilor, nr. 7/B, jud. Bistriţa-Năsăud, în 
dosar nr. 1333/265/2013 al Judecătoriei 
Năsăud, a solicitat a se constata dobândirea 
dreptului de proprietate prin uzucapiune 
asupra imobilelor înscrise în cf 25 nr top 
1365/4/2/b/4/4 și cf 1955 nr top 1366/2 
Saigeorz-Băi, în suprafaţă de 553 mp. 
Aducem la cunoștinţă persoanelor interesate, 
faptul că au posibilitatea legală de a formulă 
opoziţie, în termen de 6 luni de la emiteresa 
prezenţei, în caz contrar instanţa va trece la 
judecarea cauzei. Emisă, în baza încheierii 
din data de 26 iunie 2015.

Somaţie de uzucapiune. Reclamanta Bodescu 
Ana domiciliată în comuna Salva nr. 220, , 
j u d .  B i s t r i ţ a - N ă s ă u d ,  î n  d o s a r  n r. 
1972/265/2014 al Judecătoriei Năsăud, a soli-
citat a se constata dobândirea dreptului de 

proprietate prin uzucapiune asupra imobi-
lelor înscrise în cf 1385 nr top 701 și cf 845 nr 
top 700 Salva. Aducem la cunoștinţă persoa-
nelor interesate, faptul că au posibilitatea 
legală de a formulă opoziţie, în termen de 6 
luni de la emiteresa prezenţei, în caz contrar 
instanţa va trece la judecarea cauzei. Emisă, 
în baza încheierii din data de 06 iulie 2015.

Judecătoria Năsăud. Dosar nr. 709/265/2015. 
Somație de uzucapiune. Prin acțiunea civilă 
ce  formează  ob iec tu l  dosaru lu i  nr. 
709/265/2015 al Judecătoriei Năsăud, recla-
manta Sohorca Cătălina cu domiciliul în 
Sîngeorz-Băi, str. Valea Borcutului, nr. 22, 
jud. Bistrița-Năsăud a solicitat să se constate 
că def. Partene Aurel și Partene Raveca au 
dobândit dreptul de proprietate prin uzuca-
piune asupra suprafeței de teren de 3109 mp, 
din terenul înscris C.F. 27543, Sîngeorz-Băi, 
nr. top 6048 și asupra suprafeței de cca 506 
mp din terenul înscris în C.F. 28341 
Sîngeorz-Băi, nr. top 6050. Potrivit susține-
rilor reclamantei, imobilele din litigiu au 
aparținut antecesorilor def. Partene Raveca și 
Partene Aurel înaintea celui de al doilea 
război mondial, aceștia au intrat în posesia 
terenului și l-au folosit public, pașnic, necon-
turbați și sub nume de proprietari până la 
căsătoria def. Partene Raveca și Aurel, când, 
l-au transmis cu titlu de zestre acestora. De la 
data înzestrării și până la decesul lor, aceștia 
au folosit terenurile din litigiu în aceleași 
condiții ca și autorii lor. Prin încheierea de 
ședință din camera de consiliu din 22.06.2015, 
în temeiul dispozițiilor art. 1051 NCPC, 
instanța a dispus emiterea prezentei somații 
de uzucapiune prin care se aduce la cunoș-
tință tuturor persoanelor interesate dreptul de 
a face opoziție și de a o înainta Judecătoriei 
Năsăud, în caz contrar, în termen de 6 luni de 
la publicarea acestei somații, instanța va trece 
la judecarea cauzei.

Judecătoria Năsăud. Dosar nr. 709/265/2015. 
Somație de uzucapiune nr. 2. Prin acțiunea 
civilă ce formează obiectul dosarului nr. 
709/265/2015 al Judecătoriei Năsăud, recla-

ANUNȚURI

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a 
Finanțelor Publice Ialomița. Serviciul Fiscal Municipal Fetești. Dosar de executare nr. 
1268. Nr. 12391/21.07.2015. Anunțul privind vânzarea pentru bunuri mobile. Anul 
2015 luna August ziua 10. În temeiul art. 162, alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 
92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, se face cunoscut că în ziua de 10, luna august, anul 2015, 
ora 10.00, în localitatea Fetești, str. Ceahlăului nr. ANS 44. se va vinde prin licitație 
publică următorul bun mobil, proprietate a debitorului SC Ionut Construct SRL, cu 
domiciliul fiscal în localitatea Fetești, str. Al. Averescu nr. -, bl. G 7, sc. D, etaj 4, ap. 
9, jud. Ialomița , cod de identificare fiscală 24764846. Denumirea bunului mobil, 
descriere sumară: (se vor indica drepturile reale și privilegiile care grevează 
bunurile, dacă este cazul): Autoutilitară N1, BA, suprastructură deschisă Ford 
FMD6/PHFA2F. Prețul de evaluare sau de pornire al licitației, exclusiv TVA: 9.900 lei. 
Cota TVA/ neimpozabil/ scutit *): 24%. *) Regimul și cotele de taxă pe valoarea 
adaugată aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute de Legea 
nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare. Licitația 
se află la al doilea termen. Prețul de pornire al licitației este de 9.900 lei. Invităm pe 
cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta 
organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei interesați în 
cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până la termenul de vânzare sau, în 
cazul vânzării prin licitație, până în ziua precedentă termenului de vânzare: oferte 
de cumpărare; în cazul vânzării la licitație, dovada plății taxei de participare, 
reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației; împuternicirea persoanei care îl 
reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de naționalitate română, copie de 
pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului; pentru 
persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; pentru 
persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate; dovada emisă de creditorii 
fiscali că nu au obligații fiscale restante, urmând să se prezinte la data stabilită 
pentru vânzare și la locul fixat în acesta. Împotriva prezentului înscris, cel interesat 
poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 
zile de la comunicare sau luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 172 
și art. 173 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9, 
alin. (2), lit. d) din Ordonanța Guvernului nr.92/2003 privind Codul de Procedură 
Fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia 
măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru 
informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 
0243.364750, int. 18.

Ministerul Finanțelor Publice. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice 
Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Dâmbovița. Serviciul 
Colectare și Executare Silită Persoane Juridice. Dosar de executare nr. 3193. din 
16.07.2015. Anunțul privind vânzarea pentru bunuri mobile. Anul 2015, luna 
august, ziua 04. În temeiul art. 162, alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 
privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare, se face cunoscut că în ziua de 04, luna august, anul 2015, ora 14.00, în 
localitatea Târgoviște, str. Calea Domnească nr. 166, se vor vinde prin licitație 
publică (ședința a–II-a), următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului SC 
Cob Taxi SRL, cu domiciliul fiscal în localitatea Târgoviște, str. Cetatea Albă nr. 18, 

   cod de identificare fiscală 16273414: Denumirea bunului mobil, descriere sumară 
(se vor indica drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul): 
Autoturism Mercedes Benz, DB 20 COB, nr. id. WDB2030061A334679, 4 uși, tip 
b203006/C220 CDI, an fab. 2002, cap. cil. 2148 cmc, motorină, argintiu, parbriz 
fisurat, stare tehnică generală bună. Prețul de pornire a licitației, exclusiv TVA: 
12668 lei. Total: 12668 lei. Cota TVA ): 24%. Invităm pe cei care pretind vreun drept 
asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de 
data stabilită pentru vânzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să 
prezinte, până la termenul de vânzare sau, în cazul vânzării prin licitație, până în 
ziua precedentă termenului de vânzare: oferte de cumpărare; în cazul vânzării la 
licitație, dovada plății taxei de participare, reprezentând 10% din prețul de pornire a 
licitației, inclusiv TVA; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; 
pentru persoanele juridice de naționalitate română, copie de pe certificatul unic de 
înregistrare eliberat de oficiul registrului comerțului; pentru persoanele juridice 
străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele fizice 
române, copie de pe actul de identitate; dovada emisă de creditorii fiscali că nu au 
obligații fiscale restante, urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare și la 
locul fixat în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce 
contestație la instanța judecătorească competentă în termen de 15 zile de la 
comunicare sau luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 172 și 173 
din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9, 
alin. (2), lit.d) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură 
Fiscală, republicată, cu modificările și completarile ulterioare, când urmează să se ia 
măsuri de executare silită nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru 
informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru sau la telefon numărul 
0245.616779, int. 343, persoană de contact: Alexandru Gheorghe, cam. 16. Data 
afișării: 22.07.2015.
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manta Sohorca Cătălina, cu domiciliul în 
Sîngeorz-Băi, str. Valea Borcutului, nr. 22, 
județul Bistrița-Năsăud, a solicitat să se 
constate că pârâții Sohorca Alexandru și 
Sohorca Ana au dobândit dreptul de proprie-
tate prin uzucapiune asupra imobilelor tere-
nuri: cca. 380 mp. din terenul înscris CF 
28339, Sîngeorz-Băi, nr. top 6161; cca. 1414 
mp.  din terenul  înscr is  C.F.  28340, 
Sîngeorz-Băi, nr. top 6162; cca. 65 mp. din 
terenul înscris C.F. 26416, Sîngeorz-Băi, nr. 
top 6163/1; cca. 43 mp. din terenul înscris C.F. 
25010, Sîngeorz-Băi, nr. top 6166. Potrivit 
susținerilor reclamantei, încă dinaintea celui 
de al doilea război mondial imobilele mai sus 
menționate au aparținut antecesorilor pârâ-
ților, care le-au transmis acestora cu titlu de 
zestre și au fost folosite în mod public, pașnic, 
neconturbat și sub nume de proprietari de 
către aceștia. Prin încheierea de ședință din 
camera de consiliu din 15.07.2015, în temeiul 
dispozițiilor art. 1051 NCPC, instanța a 
dispus emiterea prezentei somații de uzuca-
piune prin care se aduce la cunoștința tuturor 
persoanelor interesate dreptul de a face 
opoziție și de a o înainta Judecătoriei Năsăud, 
în caz contrar, în termenul de 6 luni de la 
publicarea acestei somații, instanța va trece la 
judecarea cauzei.

Judecătoria Năsăud. Dosar nr. 541/265/2015. 
Somație de uzucapiune – Emisă în baza 
Încheierii de ședință pronunțată în data de 03 
iunie 2015. Prin acțiunea civilă ce face 
obiectul dosarului nr. 541/265/2015 al Judecă-
toriei Năsăud, reclamantele Cifor Maria cu 
domiciliul în Coșbuc, nr. 307, jud. Bistri-
ța-Năsăud, Cifor Saveta cu domiciliul în 
Coșbuc, nr. 357, jud. Bistrița-Năsăud, a soli-
citat constatarea dobândirii dreptului de 
proprietate prin uzucapiune și joncțiunea 
posesiilor de către defuncții Tudor Vasile și 
Tudor Aurelia asupra unei suprafețe de 1789 
mp din imobilele terenuri înscrise în CF 
25396 Coșbuc nr. top 945/2/1. Aducem la 
cunoștința tuturor persoanelor interesate 
faptul că au posibilitatea de a formula 
opoziție în cauză, în termen de 6 luni de la 
emiterea celei din urmă publicații, în caz 
contrar, instanța va trece la judecarea cererii 
de uzucapiune.

ADUNĂRI GENERALE
Convocare: În conformitate cu prevederile 
Legii 31/1990, administratorul unic al Aviaţia 
Utilitară București S.A., convoacă Adunarea 
Generală Ordinară a Acţionarilor, pentru 
data de 24 August 2015, orele 13.00, la sediul 
societăţii din București, Şoseaua București– 
Ploiești, km.8, sector 1, pentru toţi acţionarii 
înregistraţi în Registrul acţionarilor la sfâr-
șitul zilei de 7 August 2015 (data de refe-
rinţă– doar persoanele care au calitatea de 
acţionar la data de referinţă pot participa și 
vota în cadrul Adunării Generale a Acţiona-
rilor) cu următoarea Ordine de zi: 1. Apro-
barea repartizării profitului rămas la 
dispoziția acționarilor pentru anul 2014, 
fixarea dividendului brut pe acțiune și apro-
barea plății dividendelor aferente anului 2014 
în termen de maximum 6 luni de la data 
adunării generale ordinare a acționarilor. 2. 
Aprobarea efectuării înregistrărilor contabile 
corespunzătoare înregistrării dividendelor 
neridicate timp de trei ani de la data exigibili-
tății lor în contul “Alte venituri”.3. Aprobarea 
datei de 8 Septembrie 2015 ca fiind data de 
înregistrare (data care servește la identifi-
carea acţionarilor asupra cărora se răsfrâng 
hotărârile A.G.A. conform articolul 238 din 
Legea nr. 297/2004). În cazul în care la prima 
convocare nu se întrunește prezenta cores-
punzătoare adunarea se convoacă pentru 
data de 28.08.2015 la aceeași oră și adresă. 
Documente aferente A.G.A.: Convocatorul, 
materialele supuse dezbaterii, precum și 
proiectul hotărârii A.G.A. vor putea fi consul-
tate începând cu data de 21 Iulie 2015 la 
sediul Aviaţia Utilitară București S.A. Capi-
talul social al Aviaţia Utilitară București S.A. 
este format din 8.924.703 acţiuni, fiecare 
acţiune deţinută dând dreptul la un vot în 
adunarea generală. Propuneri ale acţionarilor 

cu privire la A.G.A.:  Unul sau mai mulţi 
acţionari, care deţin individual sau împreună, 
cel puţin 5% din capitalul social, au dreptul: 
-de a introduce noi puncte pe ordinea de zi 
(cu condiţia ca fiecare punct să fie însoţit de o 
justificare sau de un proiect de hotărâre 
propus spre aprobare adunării generale și 
care să fie transmis la sediul societăţii până la 
data de 10 August 2015, ora 16:00); -de a 
prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele 
incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de 
zi a adunării generale (propuneri care vor fi 
formulate în scris și transmise la sediul socie-
tăţii până la data de 10 August 2015, ora 
16:00); Dacă va fi cazul, ordinea de zi revi-
zuită va fi publicată până la data de 
13.08.2015, în conformitate cu prevederile 
legale în vigoare. Propunerile acţionarilor și 
documentele ce atestă îndeplinirea condiţiilor 
pentru exercitarea acestor drepturi vor fi 
transmise: -prin document olograf, în 
original, prin poștă sau servicii de curierat la 
Aviaţia Utilitară București S.A., București 
Şoseaua București- Ploiești, km.8, sector 1. 
-prin document semnat cu semnătură electro-
nică extinsă, conform Legii nr. 455/2001 
privind semnătura electronică- prin e-mail la 
adresa aviatiautilitara@yahoo.com. Întrebări 
referitoare la A.G.A.: Acţionarii societăţii pot 
adresa întrebări în scris privind punctele de 
pe ordinea de zi, împreună cu acte care 
permit identificarea acţionarului, până cel 
târziu în data de 21.08.2015. Întrebările acţio-
narilor, vor putea fi transmise în scris fie prin 
poștă sau servicii de curierat la sediul menţi-
onat mai sus, fie prin mijloace electronice (la 
adresa de email: aviatiautilitara@yahoo.com). 
Participarea la A.G.A.: Data de referinţă este 
7 August 2015. Numai acţionarii înscriși la 
această dată în Registrul Acţionarilor ţinut de 
Depozitarul Central vor putea participa și 
vota în cadrul prezentelor adunări generale. 
Acţionarii pot participa la adunările generale 
direct sau pot fi reprezentaţi de către alte 
persoane în condiţiile legii sau pot vota prin 
corespondenţă. 1) Documentele necesare 
pentru participarea la A.G.A. a acţionarilor 
persoane fizice sunt: -dacă acţionarul se 
prezintă personal- actul de identitate; -dacă 
acţionarul este reprezentat de altă persoană 
procura specială și actul de identitate al 
reprezentantului; acţionarul poate acorda o 
împuternicire valabilă pentru o perioadă care 
nu va depăși 3 ani, permiţând reprezentan-
tului său a vota în toate aspectele aflate în 
dezbaterea adunărilor generale ale acţiona-
rilor, inclusiv în ceea ce privește acte de dispo-
ziţie, cu condiţia ca împuternicirea să fie 
acordată de către acţionar, în calitate de 
client, unui intermediar definit conform art.2 
alin.(1) pct. 14 din Legea 297/2004, sau unui 
avocat. 2) Documentele necesare pentru 
participarea la A.G.A. a acţionarilor persoane 
juridice sunt: -reprezentantul legal- pe baza 
unui certificat constatator eliberat de Regis-
trul Comerţului sau altă dovadă emisă de o 
autoritate competentă); -persoana căreia i s-a 
delegat competenţa de reprezentare, va 
prezenta și procura specială semnată de 
reprezentantul legal al persoanei juridice 
respective. Începând cu data de 21.07.2015, 
formularele de procuri speciale, respectiv cele 
pentru exercitarea dreptului de vot prin 
corespondenţă se pot obţine de la sediul 
Aviaţia Utilitară București S.A. Sub sancţi-
unea pierderii dreptului de vot, împuternici-
rile, înainte de prima lor utilizare, se depun la 
societate cu 48 de ore înainte de adunarea 
generală sau în termenul prevăzut de actul 
constitutiv al societăţii, în copie, cuprinzând 
menţiunea conformităţii cu originalul sub 
semnătura reprezentantului. Copii certificate 
ale împuternicirilor sunt reţinute de societate, 
făcându-se menţiune despre aceasta în 
procesul- verbal al adunării generale. Procu-
rile speciale vor trebui să cuprindă informa-
ţiile prevăzute în formularul de procură 
specială pus la dispoziţie de Aviaţia Utilitară 
București S.A., cu precizarea votului pentru 
fiecare punct de pe ordinea de zi. Acţionarii 
înregistraţi la data de referinţă, au posibili-
tatea de a vota prin corespondenţă, înainte de 
Adunarea Generală a Acţionarilor, prin utili-
zarea formularului de vot prin corespon-

denţă, pus la dispoziţia lor începând cu data 
de 21.07.2015 la sediul Aviaţia Utilitară 
București S.A. Formularul de vot prin cores-
pondenţă cu legalizare de semnătură de către 
un notar public și însoţit de copia actului de 
identitate (acţionarii persoane fizice) sau a 
certificatului de înregistrare al acţionarului 
(acţionarii persoane juridice) vor fi transmise 
în original la sediul societăţii până cel târziu 
la data de 21.08.2015, ora 16:00. Informaţii 
suplimentare se pot obţine la sediul societăţii 
sau la telefon 021.230.2258, între orele 8,00-
16,00. Aviaţia Utilitară București S.A., Admi-
nistrator Unic Terra Finance S.R.L., prin 
reprezentant legal Costas Bogdan.

LICITAȚII
SC Betonmyx Serv SRL prin lichidator, 
anunţă vânzarea la licitaţie publică a bunu-
rilor imobile aflate în patrimoniul societăţii 
situat în com. Păulești, sat Cocosesti, jud. 
Prahova, cu următoarele numere cadastrale: 
581/1/1, 581/1/2, 581/2, 582. Preţurile de 
pornire ale licitaţiei sunt cele stabilite în 
raportul de evaluare. Preţurile sunt purtă-
toare de TVA. Licitaţiile vor avea loc pe data 
de: 23.07.2015, 24.07.2015, 27.07.2015, 
28.07.2015, 29.07.2015, 30.07.2015, 31.07.2015 
03.08.2015, 04.08.2015 și 05.08.2015 orele 
12.00 la sediul lichidatorului din Ploiești, str. 
Ion Maiorescu, Bl.33S1 Cab.7B, Et.7, jud. 
Prahova. Condiţiile de participare și relaţii 
suplimentare la tel. 0344104525.

Lichidatorul judiciar Dinu, Urse și Asociații 
SPRL notifică creditorii cu privire la deschi-
derea procedurii falimentului prevăzută de 
Legea nr. 85/2006 împotriva debitoarei SC 
RUPS SA cu sediul în sat Brazii de Sus, 
comuna Brazi, Str. Trandafirilor nr. 77, 
județul Prahova, J29/1319/1997, CUI 
9921033, în dosarul 8913/105/2012 aflat pe 
rolul Tribunalului Prahova, Secția a-II-a 
Civilă de Contencios Administrativ și Fiscal. 
Termenul limită pentru înregistrarea crean-
țelor născute după data deschiderii procedurii 
generale a insolvenței este 10.08.2015. 
Termenul de verificare a creanțelor, de întoc-
mire, afișare și comunicare a tabelului supli-
mentar de creanțe -08.09.2015, termenul de 

depunere a contestațiilor -28.09.2015, 
termenul de întocmire a tabelului definitiv 
consolidat -07.10.2015. Următorul termen de 
judecată a fost fixat pentru data de 
27.11.2015. Pentru relații: 021.318.74.25.

Orașul Boldești-Scăeni, Calea Unirii nr.67, 
Boldești-Scăeni, judeţul Prahova, telefon 
0244211363, fax 0244211287, email pbs.achi-
zitii@yahoo.com  organizează procedura de 
negociere directă pentru concesionarea a 5 
loturi de teren pe strada Poienilor, in vederea 
construirii de locuinţe. Terenurile au suprafeţe 
cuprinse intre 338 mp și 348 mp. Documen-
taţia de atribuire conţine date privind obiectul 
concesiunii, condiţii minime impuse, modul de 
întocmire și depunere a ofertei și redevenţa 
minimă. Aceasta se poate obţine la cerere, prin 
fax, e-mail sau cerere scrisă depusă la sediul 
primăriei. Documentaţia de atribuire se poate 
procura de la Biroul Urbanism. Costul unui 
exemplar este de 5 lei și se poate achita la 
casieria instituţiei. Data limită pentru solici-
tarea clarificărilor: 04/08/2015, ora 16.00 la 
biroul Urbanism. Data limită de depunere a 
ofertelor: 07/08/2015, ora 10,00. Adresa la care 
trebuie depuse ofertele: Ofertele se depun la 
sediul primăriei, Biroul Urbanism. Ofertele se 
depun intr-un exemplar. Data și locul la care 
este programată începerea procedurii de nego-
ciere directă: 07/08/2015, ora 10.30 la sediul 
primăriei. Denumirea, adresa, numărul de 
telefon, telefax și/sau adresa de e-mail ale 
instanţei competente în soluţionarea litigiilor 
apărute și termenele pentru sesizarea instanţei: 
Pentru un punct de vedere de la Autoritatea 
Naţională pentru Reglementarea Achiziţiilor 
Publice , B-dul Dinicu Golescu nr. 38, Sector 1, 
București, tel: 0213118090, fax : 0213118095, 
în 5 zile de la data negocierii. Tribunalul 
Prahova, secţia Contencios Administrativ si 
Fiscal, str. Victoriei nr.10, tel. 0244511110, fax : 
0244 529107, in 10 zile de la data negocierii. 
Anunţul a fost publicat in Monitorul Oficial al 
României, Partea a VI-a, nr 136/20.07.2015.

PIERDERI
Pierdut Atestat transport marfă, pe numele 
Florescu Ilie, domiciliat în com. Cuca, jud. 
Argeș, eliberat de ARR Argeș. Se declară nul.
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 Pierdut legitimaţie de serviciu, eliberată de 
Ministerul Justiţiei, pe numele Semciuc 
Carmen, nr. 0269. O declar nulă.

Declar pierdută legitimaţia de concurs nr. 
303 eliberată de Universitatea Bucureşti- 
Facultatea de Matematică şi Informatică- 
S e s i u n e a  I u l i e  2 0 1 5 ,  s p e c i a l i z a r e a 

Informatică, pe numele Donescu Daniel- 
Adrian.

Novus BY Denisa Tudor S.R.L. cu sediul în 
Giurgiu, Str. Avram Iancu nr.2, cam. 1, Judeţ 
Giurgiu, nr. Reg. Com. J52/583/2013, C.U.I. 
32352684, anunţă pierderea Certificatului de 
Înregistrare seria B 2816601 şi a Certificatului 

constatator emis pentru sediul social, nr. 
13924/11.10.2013. Le declarăm nule.

Savu Ş Stefan P.F.A., cu sediul în Voluntari, 
str. Ion Luca Caragiale nr.75, judeţ Ilfov, 
înmatriculată în Reg. Com. cu F23/70/2011, 
C.U.I. RO 28010381, anunţă pierderea Certi-
ficatului Constatator pentru sediul secundar, 

nr. 14201/11.03.2013. Îl declarăm nul.

Harlem Grup S.R.L. cu sediul în Afumaţi, 
Şos. Bucureşti- Urziceni nr. 36C, judeţ Ilfov, 
nr. Reg. Com. J23/321/2006, C.U.I. RO 
16304553, anunţă pierderea Certificatului 
Constatator emis pentru punctul de lucru, nr. 
5855/21.02.2007. Îl declarăm nul.


