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OFERTE SERVICIU
l Consiliul Local Drăguşeni,
Judeţul Iaşi, organizează în data
de 18.08.2016, ora 9.00, concurs
pentru ocuparea funcţiei contractual vacante de guard, pe perioadă nedeterminată de timp.
Relaţii la telefon 0232.256620.
l Direcţia Regională de Statistică a Municipiului Bucureşti
organizează concurs pentru
ocuparea următoarelor funcţii
publice de execuţie vacante -2
posturi de inspector debutant la
compartimentul INSPIRE.
Desfăşurarea concursului va avea
loc la sediul Direcţiei Regionale
de Statistică a Municipiului
Bucureşti, astfel: -în data de
29.08.2016 ora 10,00 proba scrisă;
-în data de 31.08.2016 ora 12,00
proba interviu. Dosarele de
înscriere se vor depune în termen
de 20 zile de la data publicării în
Monitorul Oficial, la sediul Direcţiei Regionale de Statistică a
Municipiului Bucureşti. Dosarul
de înscriere la examen trebuie să
conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute în H.G.
nr.611/2008. Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia se
afişează la sediul şi pe site-ul
D.R.S.M.B. www.bucuresti.insse.
ro. Pentru postul de Inspector
Debutant nu este necesară
vechime în specialitatea studiilor.
Relaţii suplimentare se pot obţine
la sediul Direcţiei Regionale de
Statistică a Municipiului Bucureşti şi la numărul de telefon
0213.13.20.81.
l Agenția Națională pentru
Programe Comunitare în Domeniul Educației şi Formării Profesionale Anunță: Agenția
Națională pentru Programe
Comunitare în Domeniul Educației şi Formării Profesionale
(ANPCDEFP) organizează
concurs pentru ocuparea funcției
contractuale de conducere,
vacantă, de contabil şef- expert I
A -Departamentul Financiar
Contabilitate, cu studii superioare
finalizate cu diplomă de licenţă în
domeniul ştiințe economice,
vechime minimă în specialitatea
studiilor absolvite 10 ani, vechime
minimă în instituții bugetare 10
ani şi minimum 5 ani într-o
funcție de conducere. Concursul
se va desfăşura în data de 19
august 2016, ora 9,00 –proba
scrisă şi începând cu ora 14,00 –
interviul, la sediul ANPCDEFP.
Dosarele de înscriere la concurs se
depun până pe data de 11 august
2016 la sediul ANPCDEFP.
Condițiile de participare la
concurs şi bibliografia se afişează
la sediul ANPCDEFP şi pe site-ul
agenției la adresa www.anpcdefp.
ro.
Informații suplimentare se pot
obține la sediul ANPCDEFP sau
la telefon 021/2010700.
l Inspectoratul de Jandarmi
Judeţean Vaslui, cu sediul în localitatea Vaslui, str. Călugăreni,
nr.100, judeţul Vaslui, conform
HG286/23.03.2011, organizează
concurs pentru ocuparea a unei
funcţii contractuale vacante de
muncitor calificat IV-I (Fochist
clasa C). Concursul se va desfăşura astfel: -selecţia dosarelor în
data de 11.08.2016; -proba scrisă
în data de 23.08.2016, ora 11.00;
-proba interviu în data de
26.08.2016, ora 11.00. Pentru
participarea la concurs candidaţii
trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: -să aibă cel puţin

studii gimnaziale; -să fie atestat
ISCIR -Fochist clasa C; -nu se
solicită vechime în specialitate.
Candidaţii vor depune dosarele
de participare la concurs până la
data de 10.08.2016, ora 12.00 la
sediul U.M.0960 Vaslui. Relaţii
suplimentare la sediul: U.M.0960
Vaslui, persoană de contact:
Zaharia Alin-Doru, telefon:
0235.312.373, int.24535, fax:
0235.314.881, e-mail: contact@
jandarmeriavaslui.ro.
l Inspectoratul de Jandarmi
Judeţean Vaslui, cu sediul în localitatea Vaslui, str.Călugăreni,
nr.100, judeţul Vaslui, conform
HG286/23.03.2011, organizează
concurs pentru ocuparea a 2
funcţii contractuale vacante de
muncitor calificat IV-I (mecanic
auto). Concursul se va desfăşuară
astfel: -selecţia dosarelor în data
de 11.08.2016; -proba practică în
data de 22.08.2016, ora 11.00;
-proba interviu în data de
25.08.2016, ora 11.00. Pentru
participarea la concurs candidaţii
trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: -să aibă cel puţin
studii gimnaziale; -studii de specialitate: mecanic auto cu diplomă
sau certificat; -nu se solicită
vechime în specialitate. Candidaţii vor depune dosarele de
participare la concurs până la
data de 10.08.2016, ora 12.00 la
sediul U.M.0960 Vaslui. Relaţii
suplimentare la sediul: U.M.0960
Vaslui, persoană de contact:
Zaharia Alin-Doru, telefon:
0235.312.373, int.24535, fax:
0235.314.881, e-mail: contact@
jandarmeriavaslui.ro
l Primăria Municipiului Dorohoi
organizează concurs în data de
19.08.2016 orele 10.00 proba
scrisă şi în data de 24.08.2016
interviul pentru ocuparea a 4
(patru) funcții contractuale de
execuție: - 4(patru) posturi de
PAZNICI I la Depozitul de
Deşeuri Dorohoi. Principalele
cerinţe obligatorii de participare
la concurs; -studii generale,
minim 10 clase ; -vechime: minim
1(un) an vechime în funcții de
pază; -atestat de pază şi ordine;
Dosarele de înscriere se pot
depune la Compartimentul
resurse umane, în termen de 10
de zile lucrătoare de la data
publicării anunţului, rspectiv
până pe data de 11.08.2016.
Pentru relaţii suplimentare vă
puteţi adresa la Compartimentul
resurse umane, din cadrul Primăriei Municipiului Dorohoi sau la
tel. 0231/610133, interior 114.
l Institutul de Studii pentru
ordine Publică, cu sediul în Bucureşti, Şos.Olteniţei 158-160, sector
4, organizează concurs pentru
încadrare, prin recrutare din
sursă externă, a unui post de
personal contractual (bibliotecar
II-IA). Condiţii specifice: - studii
superioare de licenţă, ciclul I de
studii universitare, sau studii
universitare de lungă durată şi
studii de masterat, ciclul II de
studii universitare sau postuniversitare în domeniul biblioteconomie ori un curs de calificare /
specializare / perfecţionare în
acest domeniu; - să fie declaraţi
apt medical şi psihologic;
Concursul se va desfăşura la
sediul unităţii, după cum
urmează: - Proba scrisă, la data
de 25.08.2016, ora 09:00; - Interviul, la data de 05.09.2016, ora
09:00 . Data limită până la care se
pot depune dosarele de înscriere
este: 11.08.2016 (orele 09:00).

Condiţiile de participare, documentele necesare, bibliografia şi
tematica precum şi calendarul
desfăşurării concursului sunt
publicate pe pagina de internet:
www.isop.mai.gov.ro (carieră) şi
afişate la sediul unităţii. Relaţii
suplimentare pot fi obţinute, la
numerele de telefon:
021/3324867- Biroul Resurse
umane, în zilele lucrătoare, între
orele 08:30 – 15:00. Persoană de
contact: comisar de poliţie Lazăr
Tatiana-Daniela.
l Politia Locala Rm. Sarat, cu
sediul in Rm. Sarat, str. Victoriei,
nr. 95-107 organizeaza concurs
pentru ocuparea functiilor
contractuale vacante de:
-expert, grad profesional debutant-1post-Comp. Monitorizarea
Sigurantei Cetateanului -referent,
grad profesional debutant-2
posturi-Comp. Monitorizarea
Strazilor Reabilitate. Concursul
se va desfasura astfel:
-16.08.2016-17.08.2016 Selectia
dosarelor; -22.08.2016,ora 10.00
Proba scrisa; -25.08.2016,ora
10.00 Proba interviu. Dosarele de
înscriere la concurs se depun în
perioada 01.08.2016-12.08.2016.
R e l a ţ i i s e o b ţ i n l a n r. d e
tel.0238560101, de pe site si de la
sediul instituţiei. Conditii generale: a)are cetatenia romana,
cetatenie a altor state membre ale
Uniunii Europene sau a statelor
apartinand Spatiului Economic
European si domiciliul in
Romania; b)cunoaste limba
romana, scris si vorbit; c) are
varsta minima reglementata de
prevederile legale; d) are capacitate deplina de exercitiu; e) are o
stare de sanatate corespunzatoare
postului pentru care candideaza,
atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de
familie sau de unitatile sanitare
abilitate; f) indeplineste conditiile
de studii si, dupa caz, de vechime
sau alte conditii specifice potrivit
cerintelor postului scos la concurs
g)nu a fost condamnata definitiv
pentru savarsirea unei infractiuni
contra umanitatii, contra statului
ori contra autoritatii, de serviciu
sau in legatura cu serviciul, care
impiedica infaptuirea justitiei, de
fals ori a unor fapte de coruptie
sau a unei infractiuni savarsite cu
intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu
exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea. Conditii specifice functiei de expert, grad
profesional debutant: -studii
universitare de licenta absolvite
cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata absolvite
cu diploma de licenta sau echivalenta; -fara vechime in specialitatea studiilor. Conditii specifice
functiei de referent, grad profesional debutant: -studii medii
absolvite cu diploma de bacalaureat; -fara vechime in specialitatea studiilor
l În conformitate cu prevederile
Legii nr. 53/2003 –Codul Muncii,
republicată, Hotărârii Guvernului, nr. 286 din 23.03.2011,
pentru aprobarea Regulamentului–cadru privind stabilirea
principiilor generale de ocupare a
unui post vacant sau temporar
vacant corespunzător funcţiilor
contractuale şi a criteriilor de
promovare în grade sau trepte
profesionale imediat superioare a
personalului contractual din
sectorul bugetar plătit din fonduri
publice, modificată prin Hotărârea Guvernului, nr.1027 din
11.11.2014, Hotărârii Guvernului

nr.355/2007, privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor, cu
modificările şi completările ulterio a r e ,
O r d i n u l u i
M.A.I.nr.291/2011, privind
Normele metodologice de supraveghere a sănătăţii lucrătorilor şi
ale Procedurii PS 001 Direcţia
Medicală–RU, nr. 4244380, din
03.10.2013, privind algoritmul şi
responsabilităţile personalului
implicat în activitatea de examinare medicală pentru încadrarea
personalului contractual în unităţile Ministerului Afacerilor
Interne, cu modificările şi
completările ulterioare, Anexa nr.
5, din Dispoziţia D.G. M.R.U. nr.
II/1620/2015, privind unele proceduri şi formulare utilizate în activitatea de management resurse
umane în unităţile M.A.I.cu
modificările şi completările ulterioare şi având în vedere adresa
D . G . M . R . U . n r. 2 8 6 6 9 2 , d i n
28.06.2016. Centrul de formare
Iniţială şi Continuă al M.A.I.–
Orăştie scoate la concurs 3 (trei)
posturi vacante de personal
contractual muncitor calificat
IV-I (fochist). Condiţii specifice:
-să fie absolvenţi de studii medii;
-să fie calificaţi în meseria de
fochist; -Să aibă vechime în
muncă de minim 6 (şase luni).
Concursul se va desfăşura la
sediul Centrului de Formare
Iniţială şi Continuă al M.A.I.Orăştie, str.Armatei, nr. 16, municipiul Orăştie, judeţul Hunedoara,
astfel: -la data de 16.08.2016:
-selecţia dosarelor; -la data de
19.08.2016: -proba practică; -la
data de 24.08.2016: -interviul.
Dosarele de concurs se depun la
Compartimentul Resurse Umane
din cadrul Centrului de Formare
Iniţială şi Continuă al M.A.I.–
Orăştie, până la data de
11.08.2016, ora 14.00, telefon:
0254. 247.450 sau 0254. 241.990,
luni-vineri, între orele 08.0016.00. Documentele aferente
concursului, respectiv anunţul
cuprinzând condiţiile generale şi
specifice, calendarul de desfăşurare a concursului, bibliografia şi
tematica sunt afişate la sediul
unităţii şi pe pagina de internet:
www.cfic.ro

PRESTĂRI SERVICII
l Penitenciarul Colibaşi poate
pune la dispoziţia solicitanţilor
F O R ŢĂ D E M U N C Ă
SPECIALĂ (DEŢINUŢI), pe
perioade de timp prestabilite de
comun acord, la un tarif excepţional, în condiţii deosebit de avantajoase. Totodată, în cadrul
atelierului propriu, poate fi
confecţionată o gamă largă de
produse de tâmplărie, atât cu
materialele clientului, cât şi ale
unităţii, la preţuri competitive.
Pentru detalii, vă puteţi adresa la
tel. 0751267301 sau la adresa alin.
lunganu@anp.gov.ro

ÎNCHIRIERI OFERTE
l SCM Igiena cu sediul în B-dul
Unirii nr. 57, bl. E4, sector 3,
oferă spre închiriere următoarele
spaţii comerciale: -56mp în B-dul
Lacul Tei nr. 126- 128, bl. 17,
sector 2; -18mp în Calea Rahovei
nr. 360, bl. 10A, sector 5; -86mp
în Str. 1 Mai (fosta Compozitorilor) nr. 28, Complex Comercial
Drumeţului, sector 6; -63mp în
Str. Turnu Măgurele nr. 17,
Complex Com sector 2; -34mp în
Str. Elena Văcărescu nr. 9, bl.
XX1/2, sector 1; -54mp în Str.
Drumul Taberei nr. 24, Complex
Com. 4, sector 6; -20mp în Şos.

Mihai Bravu nr. 98- 106, bl. D16,
sector 2. Relaţii la tel.:
021-3230723.

CITAȚII
l În data de 26 octombrie 2016,
ora 8.30, este citat la Judecătoria
Iaşi, complet C12 M paratul
Pruteanu Marius – Ionuț, în
Dosar nr 13145/245/2015 având
ca obiect divorţ cu minori în
proces cu Pruteanu Mihaela –
Gabriela.
l În data de 19 sept 2016, ora
9.00 este citata la Tribunalul Iaşi
Complet civ A8, intimata Lefter
Maria în cauză cu nr
40421/245/2014 având ca obiect
apel divorţ fără minori în proces
cu Lefter Andrei.

ADUNĂRI GENERALE
l Convocare: Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor
Societăţii VULCAN S.A.:
Subscrisa EURO INSOL SPRL,
în calitate de Administrator judiciar al societăţii VULCAN S.A.,
cu sediul în Bucureşti, strada
Dumitru Brumarescu nr.15,
Sector 4, având cod unic de înregistrare RO 401290, înmatriculată
la Oficiul Registrului Comerţului
Bucureşti sub nr. J 40/1655/1991,
desemnat prin Încheierea din
data de 21/05/2013 pronunţată de
Tribunalul Bucureşti– Secţia a
VII-a Civilă în Dosarul nr.
18754/3/2013, având în vedere
dispoziţiile Legii nr.31/1990,
prevederile art. 20 alin. 1 lit. g ale
Legii nr. 85/2006 şi prevederile
Legii nr. 297/2004 privind piaţa
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de capital, Convocăm Adunarea
Generală Extraordinară a Acţionarilor Societăţii VULCAN S.A.
pentru data de 30 August 2016
ora 11:00, la sediul societăţii
VULCAN S.A. din Bucureşti,
strada Dumitru Brumarescu nr.
15, sector 4, pentru toţi acţionarii
înregistraţi în Registrul Acţionarilor la sfârşitul zilei de 15 August
2016 (data de referinţă), având
următoarea ordine de zi: 1. Aprobarea completării obiectului de
activitate al societăţii prin introducerea următoarelor Coduri
CAEN în Actul Constitutiv al
societăţii: Cod CAEN 6820 Închirierea şi subînchirierea bunurilor
imobiliare proprii sau închiriate;
Cod CAEN 7711 Activităţi de
închiriere şi leasing cu autoturisme şi autovehicule rutiere
uşoare (fără activităţi de leasing);
Cod CAEN 7732 Activităţi de
închiriere şi leasing cu maşini şi
echipamente pentru construcţii
(fără activităţi de leasing); Cod
CAEN 7733 Activităţi de închiriere şi leasing cu maşini şi echipamente de birou (inclusiv
calculatoare) (fără activităţi de
leasing); Cod CAEN 7739 Activităţi de închirierea şi leasing cu
alte maşini, echipamente şi
bunuri tangibile n.c.a. (fără activităţi de leasing); 2. Aprobarea
datei de 20.09.2016 ca dată de
înregistrare a hotărârii A.G.E.A.
pentru identificarea acţionarilor
asupra cărora se răsfrâng efectele
hotărârii A.G.E.A., conform art.
238 din Legea 297/2004 privind
piaţa de capital. 3. Aprobarea
datei de 19.09.2016 ca ex-date,
conform Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare
Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești.
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Giurgiu. Serviciul
Colectare și Executare Silită Persoane Juridice. Anunțul privind
vânzarea pentru bunuri mobile. În temeiul art. 250, alin. (2) din
Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, se face
cunoscut că în ziua de 09, luna august, anul 2016, ora 12.00, în
localitatea Giurgiu, str. București, nr. 12, se vor vinde prin licitație
publică următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului
European Construct SRL, cu domiciliul fiscal în localitatea
Drăgănești-Olt, str. Nicolae Titulescu, bl. B, sc. A, ap. 5, județul
Olt, cod de identificare fiscală 20790125: Denumirea bunului
mobil, descriere sumară (se vor indica drepturile reale și
privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul), Prețul de
evaluare sau de pornire al licitației, exclusiv TVA, (lei), Cota TVA/
neimpozabil/ scutit *); 1. Autoutilitară MAN (OT-80-TXN), 14.500
lei, 20%; 2. Semiremorcă Kassbohrer (OT-79-TXN), 36.000 lei,
20%. Total: 21.500 lei. *) Regimul și cotele de taxă pe valoarea
adăugată, aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele
prevăzute de Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu
modificările și completările ulterioare. 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, în contul
RO89TREZ3215067XXX002664, cod fiscal 4286895, deschis la
Trezoreria municipiului Giurgiu, dovada plății taxei de participare,
reprezentând 10% din prețul de pornire al licitației;
împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru
persoanele juridice de naționalitate română, copie după
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 după 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. 260 și art. 261 din Legea 207/2015 privind
Codul de procedură fiscală. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit.
d) din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, 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
0246.216.705, tastele 2 și 1, cu domnul Ciochir Marian. Data
afișării: 27.07.2016.
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nr. 13/21.08.2014. 4. Aprobarea
împuternicirii dlui Petrișor
Nicolae, Administrator special, cu
aducerea la îndeplinire a
prezentei hotărâri A.G.E.A.
precum și efectuarea demersurilor necesare pentru înregistrarea
acesteia la A.S.F., B.V.B., Oficiul
Registrului Comerțului București, Actului Constitutiv actualizat și a altor documente
necesare la notariat. Aprobarea
dreptului Administratorului
Special de a delega toate sau o
parte din puterile conferite mai
sus oricărei persoane competente
pentru a îndeplini acest mandat.
Orice acţionari care, individual
sau împreună deţin cel puţin 5%
din drepturile de vot în cadrul
Societăţii, au dreptul: i. de a
propune suplimentarea ordinii de
zi prevăzută mai sus, cu condiţia
motivării punctelor/ rezoluţiilor
cu care se solicită suplimentarea
propusă să fie înaintate spre aprobarea de către Adunarea Generală a Acţionarilor; ii. de a
prezenta proiecte de decizii
pentru punctele incluse sau care
vor fi incluse pe ordinea de zi a
Adunării Generale a Acţionarilor.
Propunerile respective vor fi
depuse în scris la sediul ales al
EURO INSOL SPRL din București, str. Costache Negri nr. 1-5,
et. 3, sector 5, în termen de cel
mult 15 zile de la data publicării
Convocatorului, în conformitate
cu prevederile Articolului 117
indice 1 din Legea societăţilor și
cu Articolul 7 din Regulamentul
nr. 6/2009 asupra exercitării
anumitor drepturi ale acţionarilor
în cadrul adunării generale a
acţionarilor societăţilor comerciale. Conform prevederilor Articolului 13 din Regulamentul

6/2009, fiecare acţionar are
dreptul de a pune întrebări referitoare la ordinea de zi a adunării,
cel târziu până în ziua adunării.
Societatea poate răspunde la
întrebările respective în timpul
Adunării Generale a Acţionarilor,
înţelegându-se că pentru întrebările cu același conţinut, Societatea
va oferi un singur răspuns
general. Conform alineatului 3
din Articolul 243 din Legea
privind piaţa de capital, acţionarii pot fi reprezentaţi, de
asemenea, în cadrul Adunării
Generale a Acţionarilor, de către
alte persoane decât acţionari.
Acţionarii vor fi reprezentaţi în
cadrul Adunării Generale a Acţionarilor în baza unei procuri
speciale, având forma pusă la
dispoziţie la Euro Insol SPRL din
București, str. Costache Negri nr.
1-5, et. 3, sector 5, începând cu
data de 31 iulie 2016. Procurile
respective vor fi trimise/ depuse în
original la sediul EURO INSOL
S P R L d i n B u c u r e ș t i , s t r.
Costache Negri nr. 1-5, et. 3,
sector 5, cu 48 de ore înainte de
adunare sub sancţiunea pierderii
exerciţiului dreptului de vot în
acea adunare.
Accesul acţionarilor/ reprezentanţilor acestora la Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor
va fi permis pe baza: i. pentru
acţionarii– persoane fizice, prin
prezentarea unui document de
identitate; ii. pentru acţionarii–
persoane juridice și pentru acţionarii– persoane fizice care sunt
reprezentaţi prin procură, prin
prezentarea procurii relevante. La
documentele care sunt supuse
dezbaterii de către Adunarea
Generală Extraordinară a Acţionarilor, precum și la un proiect de

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de.Administrare
Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești.
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Giurgiu. Serviciul
Colectare și Executare Silită Persoane Juridice. Anunțul privind
vânzarea pentru bunuri mobile. În temeiul art. 250, alin. (2) din
Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, se face
cunoscut că în ziua de 10, luna august, anul 2016, ora 10.00, în
localitatea Giurgiu, str. București, nr. 12, se vor vinde prin licitație
publică următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului
Exploder SRL, cu domiciliul fiscal în localitatea Giurgiu, str.
Portului, bl. 32, sc. B, et. 4, ap. 29, cod de identificare fiscală
20078705: Denumirea bunului mobil, descriere sumară (se vor
indica drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă
este cazul), Prețul de evaluare sau de pornire al licitației, exclusiv
TVA, (lei), Cota TVA/ neimpozabil/ scutit *); 1. Tunel cu infraroșii
D669, 995 lei, 20%. Total: 995 lei. *) Regimul și cotele de taxă pe
valoarea adăugată, aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile
sunt cele prevăzute de Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu
modificările și completările ulterioare. 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, în contul
RO89TREZ3215067XXX002664, cod fiscal 4286895, deschis la
Trezoreria municipiului Giurgiu, dovada plății taxei de participare,
reprezentind 10% din prețul de pornire al licitației; împuternicirea
persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele
juridice de naționalitate română, copie după 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 după 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. 260 și art. 261 din Legea 207/2015 privind Codul de
procedură fiscală. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din
Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, 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
0246.216.705, tastele 2 și 1, cu domnul Ciochir Marian. Data
afișării: 27.07.2016.

MIERCURI / 27 iULIE 2016
decizie al Adunării Generale
Extraordinare a Acţionarilor se
poate avea acces direct la sediul
ales al Euro Insol SPRL din
București, str. Costache Negri nr.
1-5, et.3, sector 5, începând cu
data de 01 august 2016. Informaţii suplimentare pot fi obţinute
la sediul ales al Euro Insol SPRL
din București, Clădirea Opera
Center, str. Costache Negri nr.
1-5, et.3, sector 5, tel.
021/335.45.09, 021/335.44.31, fax:
021/335.04.16, e-mail: office@
euroinsol.eu.

LICITAȚII
l S.C. Anvidor S.R.L Reșita - în
faliment anunţă vânzarea prin
licitaţie publică a bunului imobil,
reprezentând " Construcţie - Locuinţa P", situat în Reșita, str.
Mărăști, nr. 2, apartamentele nr. 1
și 2, Jud. Caras - Severin, înscris în
C.F. nr. 33135 - C1-U1 Reșita și
C.F. nr. 33135 - C1-U2 Reșita.
Preţul de pornire al licitaţiei este
de 62.900 Lei + T.V.A. reprezentând 50 % din preţul de evaluare.
Caietele de sarcini se pot achiziţiona de la sediul ales al lichidatorului judiciar din Reșita, P-ta 1
Decembrie 1918, nr. 7, et.2, ap.21,
ju d .C araș-S everin , telefon
0355/429.116, preţul caietelor de
sarcini fiind de 500 lei. Licitaţia va
avea loc în data de 10.08.2016,
orele 12.30, la sediul ales al lichidatorului judiciar din Reșita, str.
P-ta 1 Decembrie 1918, nr. 7, et.2,
ap.21, jud.Caraș-Severin.
l Probestrom SRL Galaţi, prin
lichidator judiciar EXPERT AM
IPURL cu sediul în Galaţi, str.
Plantelor nr. 7, scoate la vânzare
prin licitaţie publică, cu strigare, în
data de 28.07.2016,
04,11,18,25.08.2016, 01.09.2016,
ora 12:00 - următoarele bunuri
imobile la preţ redus cu 40% faţă
de preţul stabilit prin raportul de
evaluare: 1. Teren în suprafaţă de
5.000 m.p. și construcţii situat în
Galaţi, zona Staţiei C.F.Brateș,
preţul de vânzare de 200.514 lei,
plus T.V.A.; 2. Teren în suprafaţă
de 820 m.p. și construcţie parter și
etaj situate în orașul Berești, preţ
de vânzare 203.400 lei; Ofertanţii
vor depune până la ora licitaţiei
contravaloarea Caietului de
sarcini și garanţia de 10% din
preţul de evaluare în contul
colector al PROBESTROM SRL,
CUI 11786338, deschis la BRD
Galaţi nr. RO18 BRDE 180S V503
1749 1800. Cumpărătorii care
doresc achiziţionarea la un preţ
sub cel arătat mai sus pot depune
astfel de oferte la sediul lichidatorului judiciar care le va prezenta
spre analiză comună cu banca
garantată (BRD). Prezentul anunţ
constituie și notificare către credi-

tori, debitori și orice altă persoană
interesată în cauză. Rapoartele de
evaluare pot fi studiate la sediul
lichidatorului judiciar. Relaţii
suplimentare la telefon
0236/470525; 0722/654481.
l Terracons Civic SRL Galaţi,
prin lichidator judiciar EXPERT
AM IPURL, cu sediul în Galaţi,
str. Plantelor, nr.7, desemnat în
Dosar nr. 4082/121/2009*, scoate
la vânzare prin licitaţie publică ,
ora 14.00, următoatele bunuri : 1.
Teren intravilan în suprafaţă de
1.342 mp situat în Galaţi la preţul
de 39.475 lei plus T.V.A; teren
extravilan arabil în suprafaţă de
20.000 mp la preţul de 92.040 lei,
preţuri ce reprezintă 65% din
valoarea evaluată. 2. Construcţii și
teren aferent în suprafaţă de
3.184,79 mp, pret vânzare 187.983
lei, plus TVA, situat în Galaţi ,
preţ ce reprezintă 45% din
valoarea stabilită prin raportul de
evaluare. 3. excavator hidraulic la
preţul de 66.610 lei, inclusiv TVA,
autoutilitară Dacia, an fabricaţie
2005, la preţul de pornire 648 lei,
inclusiv TVA, preţuri reprezentând 20% din valoarea stabilită
prin raportul de evaluare. 4. Teren
în suprafaţă de 32.799 mp situat în
sat Costi, com. Vânători, la preţul
de 468.945 lei, la care se adaugă
TVA. Terenul poate fi vândut și
împărţit în 4 loturi astfel: 16.800
mp la preţul de 240.189 lei, 10.000
mp la preţul de 142.970 lei , 4.000
mp la preţul de 57.188 lei, 1.999
mp la preţul de 28.598 lei ; preţuri
ce reprezintă 85% din valoarea
stabilită prin raportul de evaluare;
5. Teren arabil în suprafaţă de
25.012 mp situat în extravilanul
localităţii Şendreni, la cel mai
mare preţ oferit cu condiţia ca
oferta să nu fie mai mică de 42.930
lei . Licitaţiile au loc pe:
28.07.2016, 11,25.08.2016,
08.09.2016, iar pentru teren arabil
în suprafaţă de 25.012 mp situat în
extravilanul localităţii Şendreni
p e :
2 8 . 0 7 . 2 0 1 6 ,
04,11,18,25.08.2016. Lista cu toate
bunurile și preţurile individuale de
vânzare este afișată la sediul lichidatorului. Ofertanţii vor achita
până la ora licitaţiei contravaloarea Caietului de sarcini și
garanţia de 10% în contul colector
a l
d e b i t o a r e i
RO26BRDE180SV48162961800
deschis la B.R.D. Sucursala
Galaţi. Relaţii suplimentare la
telefon 0236/470525; 0722/654481.
l Anunţ de participare la concesiuonare prin licitaţie publică (al
doilea termen). 1. Informaţii generale privind concedentul: Consiliul
Local Babadag, cod fiscal 4508533;
adresa: judeţul Tulcea, orașul
Babadag, Str. Republicii nr. 89, nr
tel. 0240-561.012, fax 0240-

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare
Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești.
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Călărași. Nr. DEX
5742/26.07.2016. Invitație de participare. Agenția Națională de
Administrare Fiscală - Direcția Generală Regională a Finanțelor
Publice Ploiești - Administrația Județeană a Finanțelor Publice
Călărași invită practicienii în insolvență, înscriși pe lista
practicienilor în insolvență agreați de Agenția Națională de
Administrare Fiscală pentru regiunea fiscală Direcția Generală
Regională a Finanțelor Publice Ploiești să depună, până cel târziu
la data de 08.08.2016, ora 12.00, ofertă în vederea desemnării
unui practician în insolvență în dosarele de insolvență privind pe
debitorii: 1. SC Pasa Group SRL, CUI 2730753 - dosar nr.
839/116/2016; 2. SC Adicam Construct SRL, CUI 27831680 dosar nr. 712/116/2016, aflate pe rolul Tribunalului Călărași,
întocmită conform prevederilor art. 16 din Ordinul președintelui
Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1451/2015 privind
procedurile de agreare și selecție a practicienilor în insolvență, de
către Agenția Națională de Administrare Fiscală.

562.939; e-mail: urbanism@primaria-babadag.ro. 2. Informaţii
generale privind obiectul concesiunii: - teren cu suprafaţa de 1112
mp situate în extravilanul
orașului; - teren cu suprafaţa de
1500 mp situat în extravilanul
orașului. 3. Informaţii privind
documentatia de atribuire: 3.1
Orice persoană interesată are
dreptul de a solicita și de a obtine
documentaţia de atribuire se realizează în mod direct, nerestricţionat și deplin, prin mijloace sau pe
suport de hârtie. 3.2. Compartimentul responsabil din cadrul
concedentului: Biroul Urbanism
din cadrul Primăriei orașului
Babadag, Str. Cabanei nr. 5. 3.3.
Documentaţia de atribuire se pune
la dispoziţia solicitantilor în mod
gratuit. 3.4 Data limită pentru
solicitarea clarificărilor 08.08.2016.
4. Informaţii privind ofertele: 4.1
Data limită de depunere a ofertelor: 16.08.2016, ora 09:00 la
secretariatul Primăriei orașului
Babadag, Str. Republicii nr. 89,
Babadag, jud. Tulcea, în 1 exemplar. 5. Şedinţa de deschidere va
avea loc la data de 16.08.2016, ora
10:00 la sediul primăriei orașului
Babadag, Str. Republicii nr. 89. 6.
Informaţii privind instant competent în soluţionarea litigiilor
apărute: contestaţiile se depun în
termen de 5 zile de la comunicarea
rezultatului procedurii la sediul
concedentului, menţionat la punctual 1, iar acţiunea în justiţie se
introduce la secţia de contecios
administrativ a Tribunalului
Tulcea în termen de 30 de zile. 7.
Data transminerii anunţului de
atribuire către instituţiile abilitate
în vederea publicării: 26.07.2016.
l Consiliul local al Comunei
Dobra, jud. Hunedoara, organizează în dată de 17.08.2016, ora
10,00 licitaţie publică în vederea
închirierii unei: - suprafeţe de 450
mp de teren, itravilan situat în
localitatea Dobra, str Gării ce fac
parte din domeniul public al
comunei Dobra. Data și locul la
care se va desfășura ședinţa
publică de deschidere a ofertelor:
Şedinţa publică de deschidere a
ofertelor se va desfășura în data
de: 17.08.2016, ora 10,00 la sediul
Primăriei Dobra cu sediul în localitatea Dobra, str. Piaţa Victoriei,
nr. 1, jud. Hunedoara în Sala de
Şedinţe a Consiliului Comunei
Dobra. Informaţii privind documnetatia de atribuire: Documnetatia
va putea fi achiziţionata începând
cu data de 29.07.2016 de la sediul
Primăriei Comunei Dobra. Documentaţia de atribuire va fi pusă la
dispoziţia celor interesaţi contra
sumei de 100 lei, și a taxei de participare la licitaţie de 150 de lei.
Garanţia de participare la licitaţie
este în cuantum de 300 de lei și se
poate depune în numerar la casi-

eria locatorului din comună
Dobra, str. Piaţa Victoriei, nr. 1,
jud. Hunedora. Data limită de
depunere a ofertelor: Termenul
limită de depunere a ofertelor este
dată de 12.08.2016, ora 12,00.
Ofertele se depun în plic închis la
Registratură Primăriei Dobra, din
localitatea Dobra, str. Piaţa Victoriei, nr. 1, jud Hunedoara cu
respectarea instrucţiunilor pentru
ofertantidin documentaţia de
atribuire. Criteriul de atribuire :
Criteriul de atribuire ales de către
autoritatea contractantă
este,,ofertă cu preţul cel mai
mare’’ pentru plata chiriei.
l Debitorul SC Tehnosoft SRL,
cu sediul în Dr. Tr. Severin, str.
Calea Dudasului, nr. 49, jud.
Mehedinţi, CIF: 15331886,
J25/131/2003, aflata în procedură
d e f a l i m e n t î n d o s a r n r.
5237/101/2015 prin lichidator
judiciar Consultant Insolvență
SPRL, scoate la vânzare: - Proprietate imobiliara de tip industrial
nr. cadastral 5075/C1, C2, C3, C4,
C5, situata in Dr. Tr. Severin, str.
Calea Dudasului nr. 49, jud.
Mehedinti in suma de 587.400 Lei
exclusiv TVA, formată din:
-Dormitoare Su = 321,37
mp,Cămin nefamiliști (Birouri)
Su = 194,70 mp, Hală sortare,
centrală, depozit Su=1.418,97 mp,
Alei betonate Su = 1.090,97 mp,
Platformă betonată Su = 270,34
mp. Nota: Terenul aferent
proprietății, în suprafață de 8717
mp, nu este in patrimoniul debitoarei SC Tehnosoft SRL fiind
proprietatea Administrației
Domeniilor Statului. Titlul executoriu în baza căruia lichidatorul
judiciar procedează la vânzarea
bunului imobil * Proprietate
imobiliară de tip industrial*
descris anterior, o reprezinta
sentința nr.62 din data de
29.02.2016 de deschidere a procedurii de faliment pronunțată de
către judecătorul sindic in dosarul
de insolvență nr. 5237/101/2015
aflat pe rolul Tribunalului Mehedinti. Licitaţia va avea loc la
biroul lichidatorului judiciar din
localitatea Dr.Tr.Severin, str.
Zăbrăuțului nr. 7A, jud.Mehedinţi
la data de 03.08.2016 orele 15:00.
Informăm toți ofertanţii faptul că
sunt obligaţi să depuna o garanţie
reprezentând 10% din preţul de
pornire al licitaţiei și să achiziționeze caietul de sarcină în suma de
1000,00 lei. Invităm pe toti cei
care vor să participe la ședinţa de
licitaţie din data de 03.08.2016
orele 15:00 să depună oferte de
cumpărare și documentele în
copie xerox din care rezultă
faptul că a fost achitată garanția
de licitație și contravaloarea caietului de sarcină până la data de
02.08.2016 orele 1700 la adresa
menționată anterior respectiv

ANUNȚURI

www.jurnalul.ro
localitatea Dr.Tr.Severin, str.
Zăbrăuțului nr. 7A, jud. Mehedinţi. Somam pe toti cei care
pretind vreun drept asupra imobilului sa anunte lichidatorul judiciar inainte de data stabilita
pentru vânzare în termen, sub
sanctiunea prevazută de lege.
Relaţii la sediul lichidatorului
judiciar sau la telefon
0742592183, tel./fax : 0252354399
email: office@consultant-insolventa.ro.; site www.consultant-insolventa.ro.
l Primăria comunei Bucov,
judeţul Prahova. Anunţul privind
vânzarea pentru bunuri imobile.
În temeiul art. 247 alin. (3) din
Legea nr. 207/2015 privind Codul
de procedura fiscală, se face
cunoscut că în ziua de 05.08.2016,
orele 10, în localitatea Bucov, str.
Constantin Stere, nr. 1, judeţul
Prahova, se vor vinde prin licitaţie următoarele bunuri imobile,
proprietate a debitorului S.C
Europe Games S.R.L, C.U.I
14147789, cu sediul social
declarat în Bucureşti, sector 1, str.
Axinte Uricanu, nr. 1, bl, 3, sc. A,
et. 2, ap. 17. Denumirea bunurilor
imobile : - C1 -locuinta în suprafaţa construită de 265,28 mp,
suprafaţa utilă de 221.07 mp,
regin înălţime: parter+beci, anul
construcţiei 1938, fundaţii din
beton, zidărie cărămidă, acoperiş
şarpanta lemn, învelitoare tablă,
pardoseli – duşumea, tâmplărie
interioară /exterioare din lemn,
racordat la energie electrică, fără
împrejmuire, preţ pornire licitaţie
97.000 lei, exclusiv TVA;- Teren
intravilan în suprafaţă de
1.111,19 mp, categoria curţi
construcţii, preţ pornire licitaţie

36.100 lei, exclusiv TVA. Preţ
total de pornire licitaţie: 133.100
lei, exclusiv TVA. Invităm pe cei
care pretind vreun drept asupra
acestor bunuri să înştiinţeze
despre această organului de
executare, înainte de data stabilită pentru vânzare, respectiv
05.08.2016. Cei interesaţi în
cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să prezinte, până în ziua
precedentă termenului de
vânzare, adică până cel târziu la
data de 04.08.2016, oferte de
cumpărare; dovada platii taxei de
participare sau a constituirii
garanţieri sub forma scrisorii de
garanţie bancară, reprezentând
10% din totalul preţului de
pornire a licitaţiei pentru bunurile
imobile decsrise mai sus, în contul
RO62TREZ5395006XXX000056,
cod fiscal 2843531 – Primăria
Comunei Bucov, indicându-se pe
documentul de plată al acestei
taxe, denumirea completă a ofertantului, C.U.I sau C.N.P; împuternicirea persoanei care îl
reprezintă pe ofertant; pentru
persoanele juridice de naţionalitate romana-copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat
de oficiul registrului Comerţului
şi certificatul constatator eliberat
de O.R.C, pentru persoanele juridice straine-actul de înmatriculare tradus în limba romană;
pentru persoanele fizice-copie de
pe actul de identitate; dovada
emisă de creditorii fiscali că nu au
obligaţii fiscale restante faţă de
acestea, certificatul de atestare
fiscale /adeverinţa şi certificatul
privind impozitele şi taxele locale,
eliberate de autorităţile administraţiei publice centrale şi locale
din localitatea unde îşi au domici-

liul, urmând să se prezinte la data
stabilită pentru vânzare şi la locul
fixat în acest scop. Împotriva
acestui înscris, cel interesat poate
introduce contestaţie la instanţă
judecătorească competentă, în
termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în
conformitate cu prevederile
art.260 şi art.261 din Legea
207/2015 privind Codul de Procedura Fiscală. Potrivit dispoziţiilor art.9 alin.2 din Legea
207/2015 privind Codul de Procedura Fiscală când urmează să se
ia măsuri de executare silită, nu
este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la sediul
nostru sau la telefon numărul
0244 275 046 int.25.
l Anunţ privind organizarea a
două licitaţii intermediare pentru
vânzarea masei lemnoase pe
picior -producţia anului 2016.
Organizatorul licitaţiei: Direcţia
Silvică Covasna, cu sediul în
municipiul Sfântu Gheorghe, str.
Kos Karoly, nr.5/A, jud. Covasna,
tel.: 0267.351.890, fax:
0267.351.024, e-mail: office@
sfgh.rosilva.ro. Data şi ora desfăşurării licitaţiilor: 08 august 2016:
-pentru masa lemnoasă pe picior
provenită din fondul forestier de
stat, ora 12.00; -pentru masa
lemnoasă pe picior provenită din
fond forestier proprietate publică
a UAT Covasna, ora 13.00. Locul
desfăşurării licitaţiilor: Direcţia
Silvică Covasna, cu sediul în
municipiul Sfântu Gheorghe, str.
Kos Karoly, nr.5/A, jud.Covasna,
tel.: 0267.351.890, fax:
0267.351.024. Tipul licitaţiilor:
licitaţie publică cu prezentarea

ofertelor scrise în plic închis şi
sigilat. Licitaţia este organizată şi
se va desfăşura conform prevederilor „Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul
forestier proprietate publică”,
aprobat prin HG nr.924/2015.
Data şi ora organizării preselecţiilor: 03 august 2016, între orele
9.00-15.00. Data şi ora limită
până la care poate fi depusă
documentaţia (la registratura
direcţiei silvice sau prin poştă
electronică în format pdf.) pentru
preselecţie şi înscrierea la licitaţii:
02 august 2016, ora 16.00. 1)Licitaţie pentru vânzarea de masă
lemnoasă pe picior oferită spre
vânzare din fondul forestier
proprietate publică a statului,
certificat în sistemul FSC®
(FSC-C109255). Lista partizilor
care se licitează şi prejul de
pornire a licitaţiei sunt afişate la
sediul organizatorului şi pe
site-ul Regiei Naţionale a Pădurilor -Romsilva, www.rosilva.ro.
Volumul total de masă lemnoasă
pe picior oferit la licitaţie: 974m3
brut din care pe natura de
produse: -produse principale
974m3; şi respectiv pe specii şi
grupe de specii: -răşinoase:
473m3; -fag: 447m3; -stejari:
34m3; -diverse specii tari: 20m3.
Masa lemnoasă pe picior rămasă
neadjudecată după încheierea
licitaţiei se va putea adjudeca
prin negociere în aceiaşi zi, în
condiţiile prevăzute de reglementările în vigoare. Caietul de
sarcini poate fi procurat de la
sediul organizatorului licitaţiei
începând cu data de: 29 iulie
2016, ora 9.00. 2)Licitaţie pentru
vânzarea de masă lemnoasă pe
picior oferită spre vânzare din

fondul forestier proprietate
publică a UAT Covasna. Lista
partizilor care se licitează şi
preţul de pornire a licitaţiei sunt
afişate la sediul organizatorului şi
pe site-ul www.ocolalederegim.ro.
Volumul total de masă lemnoasă
pe picior oferit la licitaţie: 972m3
brut din care pe natură de
produse: -produse principale
280m3; -produse secundare
692m3 şi respectiv pe specii şi
grupe de specii: -răşinoase:
972m3. Caietul de sarcini poate fi
procurat de la sediul organizatorului licitaţiei începând cu data
de: 29 iulie 2016, ora 9.00. Pentru
informaţii şi date suplimentare
vă puteţi adresa organizatorului
licitaţiei, la tel.: 0267.351.890:
ing. Birla Adrian.

PIERDERI
l Pierdut 200 timbre profesionale, seria A/2016 nr.976176976375. Le declar nule.
l Pierdute Atestat profesional
Transport Marfa si ADR, emise
pe numele Ciubotariu Cristian.
Le declar nule.
l PFA Merce Adrian pierdut
certificat inregistrare seria
B2038830 si certificate constatatoare seria 24528/14.05.2010
l Pierdut Dispozitia Primar
General 1147/1995 si Procesverbal nr.4088/1995, Tinta Florin.
Le declar nule.
l Pierdut Proces-verbal predare-primire locuinta din
08.09.1972, pe numele Utan
Elena. Il declar nul.
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l Pierdut Proces-verbal
nr.9655/11.01.1991, pe numele
Nistor Elena si Nistor Costica. Il
declar nul.
l Pierdut Proces-verbal predare-primire receptie din
18.10.1973, pe numele Cremene
Constantin si Cremene Rodica
Silvia. Il declar nul.
l Pierdut Certificat de înregistrare seria B, nr.2556809 PFA
Panduru Nicolae. Se declară nul.
l S.C. Alphaconsult & Engineering S.R.L. cu sediul în Bucureşti,
sector 5, C.U.I. 22266128, declar
pierdut şi nul registrul unic de
control.
l Pierdut Certificat înregistrare
eliberat de O.R.C. Mehedinți pe
numele PFA Talegă Florin, sub
numărul F25/651/2015. Se declară
nul.
l Declar pierdute bilete de călătorie seriile: 8740259- 8740300,
10625026- 10625050, 1019869210198700, 10198591, 9909776,
8795744- 8795800, 87961018796150.
l Declar pierdută legitimație
acces Aeroport Otopeni eliberată
pe numele Sasu Elena Ancuța.

DECESE
Cu adâncă durere în suflet, fiica Monica, ginere - Misu, nepoata-Victoriţa şi stranepotul - David,
anunţă trecerea în nefiinţă astăzi
25.07.2016, a celei ce a fost Olga
Marinescu. Dumnezeu să-i odihnească sufletul în linişte şi pace!
publicitate

