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OFERTE SERVICIU
l Sudori MIG-MAG în Germania,
cu și fără limba germană.
2.000Euro net pe lună, cazare
contracost. Telefon: 0748.563.746.
l SC Proadominik Trans Logistic
SRL, societate de transport internațional, angajează Șofer de
camion de mare tonaj, cod 833201,
pentru postul vacant disponibil.
CV-ul îl puteți trimite la adresa:
proadominik@gmail.com
l S.C. Conluxart Solution SRL,
Brașov, str. Poienelor, nr. 8 cam. 3,
bl. 1, sc. A, etaj 8, ap. 48,
J8/2595/2017, CUI 38215724,
angajează muncitori necalificaţi,
COR 931301. Rugăm cv la adrian.
chiper@yahoo.com.
l Bellinea SRL, cu sediul în jud.
Sălaj, Zalău, strada Fabricii, nr.10,
angajează muncitor necalificat la
asamblarea și montarea pieselor
(10). CV-urile se pot depune la
sediul firmei până la data de
22.01.2020. Informații la telefon
004.0260.618.101.
l Energoplast SA, Bistrița, angajează ambalatori manual, din
România sau din străinătate, la
sediul din Bistrița, cartier Unirea,
Hala 12. Cerințe: minim studii
medii, vorbitor de limba engleză.
Contract pe perioadă determinată,
seriozitate și colaborare de lungă
durată. Salariu 1.600 Lei NET
+cazare. 0263.228.024.
l Guzel Yurt SRL, cu sediul în
Sibiu, str.Frigoriferului, nr.2B,
biroul 2, jud.Sibiu, telefon/fax:
0269.228.280, angajăm: manipulant mărfuri -2 posturi, șofer de
autoturisme și camionete -2
posturi. CV-urile se vor trimite pe
adresa de e-mail: guzel.yurt@
yahoo.com, fax sau se vor depune
la sediul societăţii până la data de
22.01.2020, ora 17.00.
l Școala Gimnazială „Federico
Garcia Lorca”, cu sediul în localitatea București, strada Cozla, nr.1,
Sectorul 3, organizează concurs
pentru ocuparea a două posturi
contractuale vacante pe perioadă
nedeterminată: 1 post îngrijitor și 1
post paznic. Data de desfășurare a
concursului: 14.02.2020, ora 09.00
-proba scrisă, ora 12.00 -proba
practică, la sediul instituţiei.
Data-limită de depunere a dosarelor: 05.02.2020, la secretariatul
instituţiei. Relatii suplimentare la
secretariat, tel.021.340.37.10.
l Societatea ADMC International
Design&Construction SRL din

ARAD angajează Șef șantier, Inginer-șef în construcții, Inginer căi
ferate, drumuri și poduri, Inginer
construcţii civile, industriale și
agricole, 10 posturi fierar betonist,
10 posturi dulgher, 15 posturi
muncitor necalificat, gestionar
d e p o z i t ș i u n b u c ă t a r.
Tel.0374.611.444, e-mail: info@
admc-ro.com
l Efect Farm S.R.L. cu sediul în
Voluntari, Ilfov, Str. Birsei nr.2,
Garsoniera 44, J23/3030/2012,
C.U.I. 26936697 anunţă concurs
pentru ocuparea postului vacant
de muncitor necalificat, limba
engleză. C.V. se va trimite pe email:
sstaricu25@gmail.com.
l Liceul Tehnologic „Domnul
Tudor” cu sediul în localitatea
Drobeta Turnu Severin, str. I.C.
Brătianu nr.7, jud. Mehedinți organizează conform HG
286/23.03.2011, concurs pentru
ocupare a 1 post vacant de administrator patrimoniu I, studii superioare, vechime: minim 2 ani în
muncă și minim 6 luni într-un post
similar. Concursul se va desfășura
astfel: -Proba scrisă în data de
13.02.2020, ora 10.00, la sediul
Liceului Tehnologic „Domnul
Tudor” Drobeta Turnu Severin.
-Proba interviu în data de
14.02.2020, ora 10.00, la sediul
Liceului Tehnologic „Domnul
Tudor” Drobeta Turnu Severin.
Dosarele de înscriere la concurs se
depun la sediul Liceului Tehnologic „Domnul Tudor” Drobeta
Turnu Severin în terme de 10 zile
lucrătoare de la data publicării
prezentului anunț în Monitorul
Oficial, Partea a III-a. Date
contact: Colegiul Tehnic „Domnul
Tudor” cu sediul în localitatea
Drobeta Turnu Severin, str. I.C.
Brătianu nr.7, jud. Mehedinți, tel.:
0252/313745.
l INCDTP Sucursala ICPI Bucuresti, Str. Ion Minulescu, nr. 93,
sect. 3, organizeaza concurs pentru
ocuparea urmatoarelor posturi: 1
post inginer electromecanic;.
Conditii de participare: absolventi
cu studii superioare, vechime de
minimum 5 ani reprezinta un
avantaj suplimentar, cunostinte de
intretinere, verificare și reparatii
echipamente / instalatii din domeniul de activitate al institutului,
experienta in redactare, seriozitate,
rigurozitate, integritate; cunoasterea prescriptiilor ISCIR si specializare/atestare ISCIR constituie
un avantaj. 1 post instalator/
fochist. Conditii de participare:
cunostinte de intretinere, verificare
și reparatii echipamente / instalatii
din domeniul de activitate al insti-

tutului, vechime de minimum 5 ani
reprezinta un avantaj suplimentar,
seriozitate, rigurozitate, integritate;
cunoasterea prescriptiilor ISCIR si
specializare/atestare ISCIR constituie un avantaj. Dosarele de
concurs se depun in termen de 20
de zile de la data aparitiei anuntului. Relatii: Serv. Resurse umane;
icpi@icpi.ro; doina.serb@icpi.ro,
tel: 021 3235060 / 114.
l Primăria Comunei Peciu Nou,
cu sediul în localitatea Peciu Nou,
nr.189, judeţul Timiș, CUI:
4358207, organizează concurs,
conform OUG 57/2019, privind
Codul Administrativ, pentru
ocuparea postului temporar vacant
funcţie publică de: consilier juridic,
clasa I, grad profesional superior.
Concursul se va desfășura la sediul
Primăriei Peciu Nou astfel: -Proba
scrisă în data de 13.02.2020, ora
10.00; -Proba interviu în data de
17.02.2020, ora 10.00. Pentru participarea la concurs, candidaţii
trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: -studii: universitare de
licență absolvite cu diplomă de
licență sau echivalentă în domeniul: științe juridice; -vechime în
specialitatea studiilor: minimum 7
ani. Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs în
termen de 8 zile de la publicarea
anunţului în cotidianul Renașterea
Bănățeană la sediul Primăriei
Peciu Nou. Relaţii suplimentare și
coordonatele de contact pentru
depunerea dosarelor de concurs: la
sediul instituției: Primăria Peciu
Nou, persoană de contact: Rotaru
Elena -inspector, telefon/fax:
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ANAF - DGRFP Braşov - Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Braşov, prin reprezentant legal Văitiş
Bianca Magdalena, cu sediul în Braşov, B-dul. Mihail Kogălniceanu nr. 7, în calitate de reclamant, citează pe
pârâţii MUNOZ SUAREZ JUAN MANUEL, în calitate de asociat al societăţii VALEA DOBRICEI SRL, cu ultimul
domiciliu cunoscut în Spania, Madrid, Str. C CEA BERMUDEZ 46 10 C şi MANZANARES PASCUAL JUAN
MANUEL, în calitate de asociat al societăţii VALEA DOBRICEI SRL cu ultimul domiciliu cunoscut în Spania,
localitatea Cuellar, Segovia, Str. Resina 6 1 1, în dosar 3320/62/2017/a1, aflat pe rolul Tribunalului Braşov, cu
sediul în Braşov, B-dul. 15 Noiembrie nr. 45, având ca obiect atragerea răspunderii conform Legii 85/2014, în data
de 18 februarie 2020, ora 08:30, sala T4.
Ministerul Finanţelor Publice. Agenţia Naţională de Administrare Fiscală. Direcţia Generală Regională a
Finanţelor Publice Braşov. Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Harghita. Serviciul Fiscal Municipal
Odorheiu Secuiesc. Biroul Colectare şi Executare Silită. Nr. înreg. ANSPDCP 20008. Dosar de executare nr.
43/M/12. Nr. 452din 15.01.2020. Anunţ privind vânzarea bunurilor mobile. Anul 2020, Luna Ianuarie, Ziua 15. În
temeiul prevederilor art. 250, alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările
şi completările ulterioare, vă facem cunoscut că, în ziua de 12, luna Februarie, anul 2020, ora 12:00, în localitatea
Odorheiu Secuiesc, str. Morii, nr. 5, se vor vinde la licitaţie următoarele bunuri mobile, prin a prima licitaţie.
Denumirea bunului mobil. Descriere sumară, Drepturile reale şi privilegiile care grevează bunurile, dacă este
cazul, Preţul de evaluare sau de pornire al licitaţiei, exclusiv TVA (lei), Cota TVA/ neimpozabil/ scutit *): Remorcă
Annssems PSX30000407, Nu este cazul, 10.000 lei, 19%; Remorcă Humbaur HT2004-1, Nu este cazul, 3.120
lei, 19%; Autoutilitară VW LT 35, Nu este cazul, 16.800 lei, 19%. *) Regimul şi cotele de taxă pe valoarea
adăugată aplicabil/ aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute de Titlul VII din Legea nr.
227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. Invităm pe cei care pretind vreun drept
asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru
vânzare. Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să se prezinte la termenul de vânzare, la locul fixat în
acest scop şi până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare. Pentru participarea la licitaţie ofertanţii depun,
cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei, următoarele documente: a) oferta de cumpărare; b) dovada plăţii taxei de
participare sau a constituirii garanţiei sub forma scrisorii de garanţie, reprezentând 10% din preţul de pornire a
licitaţiei. Plata taxei se va efectua în contul IBAN RO33TREZ3515067XXX004722, beneficiar Direcţia Generală
Regională a Finanţelor Publice, AJFP Harghita, cod de identificare fiscală 32207048, deschis la Trezoreria AJFP
Harghita; c) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; d) pentru persoanele juridice române, copie
de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului; e) pentru persoanele juridice
străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de
identitate; g) pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/ paşaport; h) declaraţia pe proprie
răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul. Cumpărătorului îi
revine obligaţia de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligaţiile de mediu, obligaţiile de conservare
a patrimoniului naţional sau altele asemenea, respectiv: ... Alte informaţii de interes pentru cumpărător, după caz:
... Pentru informaţii suplimentare, vă puteţi adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 0266 - 217558. Data
afişării: 15.01.2020.

0765.212.246/0256.414.826, e-mail:
contact@primariapeciunou.ro
l Liceul Teoretic Alexandru
Mocioni, cu sediul în orașul
Ciacova, strada T.Vladimirescu,
nr.23, judeţul Timiș, organizează
concurs pentru ocuparea funcţiei
contractuale temporar vacante de:
administrator financiar: 1 post,
conform HG nr.286/23.03.2011.
Concursul se va desfășura astfel:
-Proba scrisă în data de 06.02.2020,
ora 09.00; -Proba practică în data

de 06.02.2020, ora 11.00; -Proba
interviu în data de 06.02.2020, ora
12.00. Pentru participarea la
concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
-studii superioare absolvite cu
diplomă de licență în domeniul
economic; -vechime cel puţin 2 ani;
-cunoștinţe operare PC (MS Office,
operare baze de date, navigare
Internet), programe de contabilitate; -cunoașterea unei limbi
străine de circulaţie internaţională
(engleză/franceză), noţiuni de bază
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(citit, scris, vorbit); -Certificat de
atestare a cunoștințelor dobândite
din domeniul Sistemului European
de Conturi. Candidaţii vor depune
dosarele de participare la concurs
în termen de 5 zile lucrătoare de la
publicarea anunţului în Monitorul
Oficial al României, Partea a III-a,
la sediul: Liceul Teoretic Alexandru
Mocioni Ciacova. Relaţii suplimentare la sediul: Ciacova,
str.T.Vladimirescu, nr.23, persoană
de contact: Nedelcovici Camelia
-director adjunct, telefon
0256.399.316, fax 0256.399.347.

necesare participării la concurs
astfel: Pentru postul de șofer I:
-minim școală generală cu
diplomă/certificat de absolvire/
calificare; -permis de conducere
categoria B, C; -vechime în muncă
(3) trei ani. Pentru postul de magaziner: -studii liceale absolvite cu
diplomă de bacalaureat; -permis de
conducere categoria B; -vechime în
muncă șase luni. Alte informaţii
pot fi obţinute la sediul sau de pe
site-ul instituției: www.primariatgfrumos.ro, la secţiunea „Anunţuri
publice”, „Concursuri”.

l Numita Dumitrescu Corina,
reprezentant legal al minorei Ciufu
Ana Maria Alexandra, cu ultimul
domiciliu cunoscut în localitatea
Radomirești, jud.Olt, respectiv
Germania, localitatea Lubeck-Kucknitz, Hudestrabe, bl.4, parter, este
chemată pentru data de
19.02.2020, la Judecătoria Caracal,
str.Iancu Jianu, nr.37, camera 2,
complet c6, ora 8.30, în calitate de
pârât, în proces cu reclamanta
Sîrbuleasa Ilenuţa, dosar nr.
1454/207/2018, având ca obiect
stabilire paternitate.

l Primăria Orașului Bechet, cu
sediul în: Bechet, str.A.I.Cuza,
nr.100, județul Dolj, organizează
concurs pentru ocuparea următorului post aprobat prin HG
nr.286/2011, modificat și completat
de HG nr.1027/2014. Denumirea
postului: secretar-dactilograf,
gradul I -post vacant contractual.
Condiţii specifice de participare la
concurs: -nivelul studiilor: studii
liceale, respectiv studii medii
liceale, finalizate cu diplomă de
bacalaureat; -vechime în specialitate studiilor necesare ocupării
postului: 1 an. Locul de desfășurare a concursului: Primăria
Orașului Bechet. Proba scrisă: data
de 13.02.2020, ora 10.00, la sediul
instituției. Proba interviu: data de
17.02.2020, ora 10.00, la sediul
instituției. Data-limită până la care
candidaţii vor depune actele
pentru dosarul de concurs este de
10 zile lucrătoare de la afișare, la
sediul instituției. Date contact:
Primăria Orașului Bechet, județul
D o l j , s t r. A . I . C u z a , n r. 1 0 0 ,
tel.0251.336.826.

VÂNZĂRI DIVERSE

l Numita Dumitrescu Corina,
reprezentant legal al minorului
Ciufu Florin Ionuţ, cu ultimul
domiciliu cunoscut în localitatea
Radomirești, jud.Olt, respectiv
Germania, localitatea Lubeck-Kucknitz, Hudestrabe, bl.4, parter, este
chemată pentru data de
19.02.2020, la Judecătoria Caracal,
str.Iancu Jianu, nr.37, camera 2,
complet c6, ora 8.30, în calitate de
pârât, în proces cu reclamanta
Sîrbuleasa Ilenuţa, dosar
nr.1454/207/2018, având ca obiect
stabilire paternitate.

l Orașul Târgu Frumos, cu sediul
în str.Cuza Vodă, nr.67, Târgu
Frumos, judeţul Iași, organizează,
conform prevederilor HG
nr.286/2011, concurs de recrutare
pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a posturilor contractuale
vacante de: -șofer I în cadrul Sectorului de Gospodărie Comunală,
oraș Târgu Frumos; -magaziner în
cadrul Sectorului de Gospodărie
Comunală, oraș Târgu Frumos.
Concursul va avea loc la sediul
instituției în data de 17.02.2020,
ora 10.00, proba scrisă, iar data și
ora interviului vor fi anunțate după
proba scrisă. Dosarele de înscriere
se vor depune în termen de 10 zile
lucrătoare de la data afișării anunțului de concurs, la secretariatul
comisiei de concurs, dna.Ivanov
Adriana, telefon 0232.710.906,
interior 105. Condiţiile de participare la concurs: Candidații trebuie
să îndeplinească condiţiile generale
prevăzute de art.3 din HG
nr.286/2011; Condiţiile specifice

l Vindem infrastructură zonă de
schi Bran - Zănoaga sau căutăm
partener pentru dezvoltarea zonei
de agrement. Informații suplimentare la 0744/423929.

CITAŢII
l Pârâta Vieriu Elena Dorina este
citată la Judecătoria Dorohoi la
04.03.2020 pentru “succesiune”.
l Moroșanu Maricel cu ultimul
domiciliu cunoscut în sat/ com
Cenei, jud. Timiș este chemat la
Judecătoria Darabani, în dosar nr.
1236/217/2018- succesiune, pentru
data de 28.01.2020
l Numitul Tarhon Gheorghe, cu
ultimul domiciliu cunoscut în oraș
Tg. Frumos, str. Petru Rareș, bl.
G1-1, sc.B, et.1, ap.7, jud. Iași, este
citat în calitate de pârât în proces
cu Ciobanu Mariana - partaj
bunuri comune, la Judecătoria
Pașcani, în dosar nr. 4830/866/2017
pentru data de 13.02.2020, ora
9.00, complet C09MF.
l Pe rolul Judecatoriei Arad, se
afla DOSARUL NR.
20378/55/2019, parati fiind Boka
Ianos, Verba Anna, si Cronk Francisc, cu data de 30.01.2020, sala
215, Judecatoria Arad, Obiectul
fiind declararea mortii si reclamata
Szabo Erzsebet.
l Numitul Gagiu Gheorghe Senti,
cu ultimul domiciuliu în orașul
Ocnele Mari, jud.Vâlcea, str.
Alexandru Ioan Cuza, nr.162, este
citat la Judecătoria Craiova, pe
data de 13.02.2020, ora 10.00,
Completul civil 35, în calitate de
pârât în dosarul civil
nr.31516/215/2018, în procesul de
partaj judiciar cu reclamanta
Gagiu Viorica.
l Numitul Mihalache Romică este
citat la Judecătoria Făurei, jud.
Brăila, la data: 28.01.2020, ora
09.00, în dosarul nr. 2067/228/2019.

l Numitul, Gușă Petrișor, cu
ultimul domiciliu cunoscut în sat
Potopini, comuna Dobrosloveni,
str.Matei Basarab, județul Olt,
este citat la Judecătoria Caracal,
pe data de 06.02.2020, ora 08.30,
dosar civil nr. 5237/207/2019, în
calitate de pârât, în proces cu
reclamanta Gușă Olguța-Ma-

Tel. 021/208.75.01
Mail: micapublicitate
@jurnalul.ro
riana privind desfacerea căsătoriei.
l Vaduva lui Ferenczi Bakri
Marton, Ferenczi, Ferenczi Bakri
Ferenc, Ferenczi Bakri Ferencz,
Ferenczi Petru, Samoila Moiseși
sotia, nascuta Ciorga Parasca sunt
citati in 6.02.2020, la Judecatoria
Turda pentru succesiune.
l Miron Costin, cu ultimul domiciliu cunoscut în Sat Rucăreni,
com.Soveja, jud.Vrancea, identificat cu CI seria VN, nr.336127
emisă de SPCLEP Panciu, CNP
1800330170129, este chemat în
judecată în calitate de chemat în
garanție și pârât la Tribunalul
Brașov pentru data de 06.02.2020,
ora 09.00, sala T5, în Brașov,
B-dul.15 Noiembrie, nr.45, în
dosarul cu nr.2508/62/2015/a1,
având ca obiect atragerea răspunderii pentru intrarea în insolvență,
în proces cu Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Brașov,
în calitate de reclamant.

DIVERSE
l SC Anghila Impex SRL, cu
sediul în Brăila, Șoseaua Buzăului,
nr.9, et.1, titular al proiectului
„Modernizare Fermă Sturioni”,
anunță publicul interesat că a
depus documentația în vederea
obținerii Avizului de Gospodărire a
Apelor, conform Certificatului de
Urbanism nr.239/11.12.2019,
pentru punctul de lucru din extra-

@Oferte serviciu
@Vânzări
@Pierderi
@Licitații
@Diverse
vilanul comunei Movila Miresii,
Tarla 95, Parcela 8, 9, 10, Tarla 85,
Parcela 3, 4, județul Brăila.
l Cabinet Individual de Insolvență Grigorian Andreea - Gina,
C.I.F. 25259222, cu sediul în mun.
Iași, șos.Ștefan cel Mare și Sfânt,
nr. 4, complex Exclusive Residence,
bloc A2, demisol, spațiul nr.6, Cod
postal: 700498, jud.Iași, declară
pierdute certificatele constatatoare
originale si certificatul de înregistrare original, pentru următoarea
societate: „Atlantic Vending”
S.R.L. cu sediul în sat Samurcasi,
com. Crevedia, str. Guliei, nr.
184B1/3, jud. Dâmbovița, număr
de ordine în registrul comerțului
J15/676/2013 și CUI 32440310.
l SP Evrika Insolvency IPURL,
reprezentata prin asociat coordonator Liscan Aurel, in calitate de
administrator judiciar al Keep It
Simple SRL desemnat prin hotararea nr.71 din data de 14.01.2020,
pronuntata de Tribunalul Bucuresti, Sectia a VII-a Civila in dosar
nr. 32776/3/2019, notificã deschiderea procedurii insolventei prevaz u t a d e L e g e a n r. 8 5 / 2 0 1 4
împotriva Keep It Simple SRL, cu
sediul social in București Sectorul
4, Șoseaua Vitan Bârzești, Nr. 7D,
Bloc 4, Scara B, Etaj 5, Ap. 523 si
sediul secundar/punct de lucru
București Sectorul 4, Bulevardul
UniriI, Nr. 27, parter, lot1, spatiul
nr.2, Bloc 15, CUI 32516825, nr. de
ordine in registrul comertului
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J40/14577/2013. Persoanele fizice
si juridice care inregistreaza un
drept de creanta impotriva Keep It
Simple SRL vor formula declaratie
de creanta care va fi inregistrata la
grefa Tribunalului Bucureşti secţia a VII-a Civila, cu referire la
dosarul nr. 32776/3/2019, in urmatoarele conditii: a) termenul limita
pentru inregistrarea cererii de
admitere a creantelor asupra averii
debitorului 28.02.2020; b) termenul
de verificare a creantelor, de intocmire, afisare si comunicare a tabelului preliminar de creante
19.03.2020; c) termenul pentru
intocmirea si afisarea tabelului
definitiv la 13.04.2020; d) data
primei sedinte a adunarii generale
a creditorilor 24.03.2020, ora 14.00;
e) adunarea generala a asociatilor
la data de 30.01.2020, ora 14.00 la
sediul administratorului judiciar.
l Notificare. Subscrisa Invictus
Insolv I.P.U.R.L., cu sediul în Baile
Herculane, str. Mihai Eminescu,
nr.12, ap. 1, Jud. Caraş-Severin;
Nr. înregistrare U.N.P.I.R. RFO II
-0923/2018, notifică începerea
procedurii de lichidare şi radiere
împotriva debitorului S.C. Delta
Trade S.R.L., prin Rezoluția
nr.6658/20.09.2019, pronunţată de
O.R.C. de pe lângă Tribunalul
Caraş-Severin, în Dosarul nr.
22244/19.09.2019. Debitoarea are
sediul social în Municipiul Reşița,
Aleea Zadei, Bloc E1A, Ap.10, jud.
Caraş-Severin, nr. Registrul
Comerţului J11/421/2002, CUI
15333529. Creditorii debitorului
S.C. Delta Trade S.R.L. pot
depune creanțele deţinute faţă de
debitoare, însoţite de documentele
doveditoare, la sediul lichidatorului judiciar, în termen maxim de
15 zile de la data publicării prezentului anunț.
l Notificare. Subscrisa Invictus
Insolv I.P.U.R.L., cu sediul în Baile
Herculane, str. Mihai Eminescu,
nr.12, ap. 1, Jud. Caraş-Severin;
Nr. înregistrare U.N.P.I.R. RFO II
-0923/2018, notifică începerea
procedurii de lichidare şi radiere
împotriva debitorului S.C. DRAG
ISA FARM S.R.L., prin Rezoluția
nr.3897/23.05.2019, pronunţată de
O.R.C. de pe lângă Tribunalul
Caraş-Severin, în Dosarul nr.
13312/22.05.2019. Debitoarea are
sediul social în Oravița, Bloc B5,
Scara A, Ap.3, jud. Caraş-Severin,
n r. R e g i s t r u l C o m e r ţ u l u i
J11/415/1995, CUI 7710919.
Creditorii debitorului S.C. DRAG
ISA FARM S.R.L. pot depune
creanțele deţinute faţă de debitoare, însoţite de documentele
doveditoare, la sediul lichidatorului judiciar, în termen maxim de

15 zile de la data publicării prezentului anunț.
l Notificare. Subscrisa Invictus
Insolv I.P.U.R.L., cu sediul în Baile
Herculane, str. Mihai Eminescu,
nr.12, ap.1, Jud. Caraş-Severin; Nr.
înregistrare U.N.P.I.R. RFO II
-0923/2018, notifică începerea
procedurii de lichidare şi radiere
împotriva debitorului S.C.
Hamilton Pierce S.R.L., prin Rezoluția nr. 6877/03.10.2019, pronunţată de O.R.C. de pe lângă
Tribunalul Caraş-Severin, în
Dosarul nr. 22833/02.10.2019.
Debitoarea are sediul social în
Municipiul Caransebeş, Str. Șesu
Roşu, Stand 52, nr.1, jud.
Caraş-Severin, nr. Registrul
Comerţului J11/371/2001, CUI
14366290. Creditorii debitorului
S.C. Hamilton Pierce S.R.L. pot
depune creanțele deţinute faţă de
debitoare, însoţite de documentele
doveditoare, la sediul lichidatorului judiciar, în termen maxim de
15 zile de la data publicării prezentului anunț.
l Notificare. Subscrisa Invictus
Insolv I.P.U.R.L., cu sediul în Baile
Herculane, str. Mihai Eminescu, nr.
12, ap. 1, Jud. Caraş-Severin; Nr.
înregistrare U.N.P.I.R. RFO II 0923/2018, notifică începerea
procedurii de lichidare şi radiere
împotriva debitorului S.C. Sergiu
& Adrian 2004 S.R.L., prin Rezoluția nr. 7483/30.10.2019, pronunţată de O.R.C. de pe lângă
Tribunalul Caraş-Severin, în
Dosarul nr. 24277/29.10.2019.
Debitoarea are sediul social în
Municipiul Reşița, Str. Vulturilor,
nr. 12A, jud. Caraş-Severin, nr.
Registrul Comerţului
J11/600/2004, CUI 16652566.
Creditorii debitorului S.C. Sergiu
& Adrian 2004 S.R.L. pot depune
creanțele deţinute faţă de debitoare, însoţite de documentele
doveditoare, la sediul lichidatorului judiciar, în termen maxim de
15 zile de la data publicării prezentului anunț.
l Notificare. Subscrisa Invictus
Insolv I.P.U.R.L., cu sediul în Baile
Herculane, str. Mihai Eminescu,
nr.12, ap.1, Jud. Caraş-Severin; Nr.
înregistrare U.N.P.I.R. RFO II 0923/2018, notifică începerea
procedurii de lichidare şi radiere
împotriva debitorului S.C. R & K
Agro-Group S.R.L., prin Rezoluția
nr. 3938/24.05.2019, pronunţată de
O.R.C. de pe lângă Tribunalul
Caraş-Severin, în Dosarul nr.
13367/23.05.2019. Debitoarea
aresediul social în Comuna
Dognecea, Sat Dognecea, nr.69,
jud. Caraş-Severin, nr. Registrul

Comerţului J11/223/1999, CUI
11900857. Creditorii debitorului
S.C. R & K Agro-Group S.R.L. pot
depune creanțele deţinute faţă de
debitoare, însoţite de documentele
doveditoare, la sediul lichidatorului judiciar, în termen maxim de
15 zile de la data publicării prezentului anunț.
l Asociația Maximilian, având
sediul în oraşul Buzău, strada
Zona Bazar, bl.1A, etaj 2, ap.7,
titular al Planului de Management
al ariilor naturale protejate
ROSCI0005 Balta Albă-AmaraJirlău-Lacul Sărat Câineni,
ROSPA0004 Balta Albă-AmaraJirlău, 2.271 Balta Albă, 2.272
Balta Amara, 2.260 Lacul
Jirlău-Vişani, situate pe raza localităților Balta Albă, Boldu, din
județul Buzău şi al localităților
Galbenu, Grădiştea, Jirlău, Vişani,
din județul Brăila, anunță publicul
interesat asupra depunerii solicitării de obținere a avizului de
mediu pentru planul menționat
anterior şi declanşarea etapei de
încadrare în cadrul procedurii
SEA. Prima versiune a Planului de
management poate fi consultată la
sediul Agenției pentru Protecția
Mediului Buzău, strada Sfântul
Sava de la Buzău, nr.3. Observații/
comentarii şi sugestii se primesc în
scris la sediul Agenției Pentru
Protecția Mediului, în termen de
18 zile de la data publicării anunțului.
l SC Victoria Imperial MBK SRL,
cu sediul în str.Piața Alba Iulia,
nr.6, bl.I5, tronson II şi III, parter
şi mezanin, Sector 3, Bucureşti,
înregistrată la ONRC -ORCTB cu
CUI nr.30273363, informează pe
cei interesați că s-a depus solicitarea pentru emiterea autorizației
de mediu pentru activitatea conf.
cod CAEN 5610 -Restaurante.
Desfăşurată în str.Piața Alba Iulia,
nr.6, bl.I5, tronson II şi III, parter
şi mezanin, Sector 3, Bucureşti.
Informații se pot solicita la sediul
Agenției pentru Protecția Mediului
Bucureşti din sectorul 6, Aleea
Lacul Morii, nr.1 (Barajul Lacul
Morii, în spatele benzinăriei
Lukoil), între orele 09.00-12.00, de
luni până vineri. Propuneri sau
contestații se pot depune la sediul
APM Bucureşti, în termen de 10
zile de la data publicării prezentului anunț.
l SC Supercom SRL, proprietar al
terenului situat în comuna
Găneasa, satul Șindrilița, tarlaua
4, parcela 20, nr.cadastral 50310, în
suprafață de 175.500mp, anunță
publicul interesat asupra depunerii
solicitării de obținere a Avizului de
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➤ alege ziua apariției
➤ plătește cu cardul

Oportunitate pentru documentația
PUZ -Întocmire PUZ pentru
centru de management integrat al
deşeurilor. Documentația a fost
depusă pentru consultare la Consiliul Județean Ilfov la data de
07.01.2020. Observații/comentarii
se primesc în scris la Direcția de
Urbanism din cadrul Consiliului
Județean Ilfov, strada Gheorghe
M a n u , n r. 1 8 , s e c t o r 1
(tel.021.212.56.93), în termen de 15
zile de la data publicării anunțului.
l Primaria Oraşului Popeşti Leordeni, avand sediul in Piata Sf.
Maria, nr.1, Oras Popesti Leordeni,
Judetul Ilfov, titular al planului/
programului “Plan Urbanistic
General Oras Popesti Leordeni”,
localitatea Popesti Leordeni, judet
Ilfov, anunta publicul interesat
asupra organizarii dezbaterii
publice pentru proiectul de plan/
program propus. Dezbaterea
publica va avea loc la Casa Comunitatii, Strada Merilor, nr.5, Oras
Popesti Leordeni, la data de
30.01.2020, ora 14:00. Prezenta in
cadrul dezbaterii se va face prin
inscriere la sediul Primariei
Popesti Leordeni, in limita locurilor disponibile.
l În conformitate cu OUG
195/2005 privind protecția
mediului, aprobată prin Legea
265/2006, cu modificările şi
completările ulterioare şi Ord.
1798/2007, Bioheal Solution Srl-D
anunță începerea demersurilor în
vederea obținerii autorizației de
mediu pentru obiectivul: Preparare
produse cosmetice tradiționale, din
localitatea Iclod, str.Principală,
nr.225. Eventualele sugestii şi
reclamații se vor depune la sediul
APM Cluj, Calea Dorobanților,
nr.99, în zilele de luni-joi: 9.0016.30; vineri: 9.00-14.00.
l Prin sentința Civilă nr. 443/2019
04.10.2019, in dosarul
nr.1372/185/2018, pronuntata de
Judecatoria Balcesti, jud. Valcea se
dispune desfacerea căsătoriei
dintre Barcau Nicolae si Barcau
Ioana, din culpă comună. Dispune
ca pârâta să revină la numele
purtat anterior încheierii căsătoriei, acela de „Tarhat”. Obligă
pârâta la plata sumei de 200 lei
reprezentând cheltuieli de judecată, către reclamant. Cu drept de
apel, care se va depune, sub sancţiunea nulităţii, la Judecătoria
Bălceşti, în termen de 30 de zile de
la comunicare.

SOMAŢII
l Petentele Bara Andreea şi
Cotlogut Alexandra Claudia au

GATA!
Simplu, nu?

solicitat instanței să se constate că
autorii comuni Stancu Grigore şi
Stancu Maria au dobândit dreptul
de proprietate prin uzucapiune
asupra imobilului înscris în CF
Cristian nr.103423 (nr. CF vechi
1441,) nr. top 71, 72, compus din
construcție casă de piatră, teren
categ. Curți construcții în suprafață de 875mp şi teren arabilgrădină în suprafață de 954mp.
Cei interesați pot formula opoziție,
în termen de 30 de zile de la data
publicării şi afişării somației, la
Judecătoria Braşov în dosarul civil
nr.4186/197/2019.
l Prin cererea inregistrata sub
dosar nr 2216/246/2019, petentul
Belean Ionel cu domiciliul in
comuna Bocsig nr 565, jud Arad a
solicitat inscrierea dreptului de
proprietate al petentului pe titlu de
uzucapiune, asupra imobilului
identificat in CF nr 306957 Bocsig,
provenita din conversia de pe
hartie a CF nr 9, cu nr top 16-17
/a.1 compus din casa cu nr adm.
vechi 17, nou 612 si intravilan in
suprafata de 475 m.p. imobil
asupra caruia figureaza ca proprietar tabular intabulat sub B.1
TIRLE NICULAE decedat la 30
ianuarie 1946, imobilul identificat
cu in CF nr 306958 Bocsig, provenita din CF 1565, cu nr top 16-17/b
compus din curte si gradina in
suprafata de 237 m.p. imobil
asupra caruia figureaza ca si
proprietar tabular intabulat sub nr
B.1 Cilan Alexandru, decedat la
data de 07 octombrie 1976,
imobilul inscris in CF 306955
Bocsig provenit din CF 921 cu nr
top 16-17/b compus din curte
gradina in suprafata de 957 m.p.
imobil asupra caruia figureaza ca
si proprietar tabular sub 13.1 Cilan
Sandor una si aceeasi persoana cu
Cilan Alexandru decedat la data
de 07 oct 1976, urmand a se
proceda la intabularea petentului
asupra acestui imobil.

ADUNĂRI GENERALE
l Convocarea Adunării Generale
Ordinare a Acţionarilor Societăţii
ISAF -Societate de Semnalizări şi
Automatizări Feroviare S.A.: Data
20.01.2020. Preşedintele Consiliului de Administraţtie al societăţii ISAF Societate de Semnalizări
şi Automatizări Feroviare SA -cu
sediul social în Bucureşti, Calea
Giuleşti nr.14, cod 060275, sector 6,
nr. de înregistrare în Registrul
Comerţului J40/1079/1991, CUI
RO473734, cu un capital social
subscris şi vărsat de 840.170 lei,
divizat în 84.017 acţiuni, cu o
valoare nominală de 10 lei fiecare,
denumită în continuare “Socie-
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tatea” -Domnul Jacques François
Marie Guillemot De Liniers, în
temeiul art. 117 din Legea 31/1990
privind Societăţile coroborat cu
prevederile art.13 din Actul constitutiv al Societăţii Convoacă: I.
Adunarea Generală Ordinară a
Acţionarilor Societăţii, pentru data
de 28.02.2020, ora 11.00, la sediul
social al Societăţii aflat în Bucureşti, Calea Giuleşti, nr.14, sector 6,
cu următoarea ordine de zi: a.
Retragerea Dlui. Milleron
Jean-Francois Yves Henry şi Dlui.
Francis Grass din Consiliul de
Administratie al Societăţii şi
numirea Dlui. Herve Le Joliff şi
Dlui. Christophe Guy Marcel
Mansuy ca noi mebri ai Consiliului
de Administraţie al Societăţii începând cu data hotărârii Adunării
Generale Ordinare a Acţionnarilor
şi pentru un mandat de 4 ani. Lista
conţinând informaţiile referitoare
la numele, adresa de domiciliu,
calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcţia de
membru al Consiliului de Administraţie al Societaţii se află la dispoziţia acţionarilor şi poate fi
consultată de către aceştia; b.
Descărcarea de gestiune a Dlui.
Milleron Jean-Francois Yves Henry
şi Dlui. Francis Grass pentru activitatea aferentă exerciţiului financiar
încheiat la data de 31.12.2019; c.
Mandat pentru formalităţi: Împuternicirea Dlui. Alexandru Grigorie
în calitate de Avocat al Societăţii
pentru îndeplinirea tuturor formalităţilor necesare şi semnării
oricăror înscrisuri necesare în
vederea înregistrării la Registrul
Comerţului a rezoluţiei ce se va
adopta cu privire la punctele
prezentate mai sus pe ordinea de zi.
Invităm pe această cale acţionarii
Societăţii ISAF -Societate de
Semnalizări şi Automatizări Feroviare S.A. înregistraţi în Registrul
Acţionarilor la data de referinţă
indicată mai jos, să participe la
şedinţa Adunării Generale a Acţionarilor, în vederea întrunirii cvorumului cerut de actul constitutiv şi
de Legea nr. 31/1990 privind societăţile, în vigoare. La această
Adunare Generală sunt îndreptăţiţi
să participe şi să voteze toţi acţionarii înregistraţi în Registrul Acţionarilor la data de 09.02.2020
stabilită ca dată de referinţă. Acţionarii înscrişi în Registrul Acţionarilor la data de referinţă
menţionată, îşi pot exercita dreptul
de vot direct sau prin reprezentant.
Acţionarii pot fi reprezentaţi în
Adunarea Generală de alţi acţionari sau de către terţi, prin împuternicire specială, dată chiar sub
semnătură privată. Participarea la
Adunarea Generală se face pe baza
actului de identitate şi a împuterni-

cirii. Mandatele de reprezentare a
acţionarilor trebuie înmânate Preşedintelui Adunării în ziua desfăşurării acesteia, înaintea începerii ei.
Orice propunere de completare a
prezentei ordini de zi se poate face
de acţionari care au împreună sau
separat un procent de minim 5%
din capitalul social. Propunerile
trebuie făcute Consiliului de Administraţie, în scris, în cel mult 15 zile
de la transmiterea convocării, sub
sancţiunea neluării lor în seamă.

LICITAŢII
l 1.Informații generale privind
autoritatea contractantă, în
special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de
telefon, fax şi/sau adresa de
e-mail, persoană de contact:
Oraşul Câmpeni, prin Primăria
Oraşului Câmpeni, cu sediul în str.
Avram Iancu, nr.5, oraş Câmpeni,
județul Alba, telefon:
0258.771.215, fax: 0258.771.215,
int.12, e-mail: primaria_cimpeni@
yahoo.com, cod fiscal: 4331112. 2.
Informații generale privind
obiectul procedurii de licitație
publică, în special descrierea şi
identificarea bunului care
urmează să fie închiriat: imobilele
înscrise în CF nr.74119 Câmpeni şi
74121 Câmpeni, nr. cadastral
74119-U2 (garaj în suprafață de
18,19mp), 74119-U3 (garaj în
suprafață de 18,19mp), 74119-U4
(garaj în suprafață de 18,19mp),
74119-U5 (garaj în suprafață de
18,19mp), 74121-U6 (garaj în
suprafață de 18,81mp), 74121-U14
(magazie în suprafață de 9,02mp),
fiind situate administrativ în
oraşul Câmpeni, str.Forestierilor,
proprietăți private ale Oraşului
Câmpeni, conform HCL
118/27.11.2019 şi temeiul legal
OUG 57/03.07.2019. 3.Informații
privind documentația de atribuire:
se regăsesc în caietul de sarcini.
3.1.Modalitatea sau modalitățile
prin care persoanele interesate pot
intra în posesia unui exemplar al
documentației de atribuire: direct
de pe site-ul: www.primariacimpeni.ro -secțiunea Anunțuri-Știri
şi anunțuri, respectiv la cerere de
la sediul Primăriei Oraşului
Câmpeni -Serviciul Urbanism şi
Amenajarea Teritoriului -Compartiment Patrimoniu. 3.2.Denumirea
şi datele de contact ale serviciului
/compartimentului din cadrul
instituției de la care se poate
obține un exemplar din documentația de atribuire: Primăria
Oraşului Câmpeni, str.Avram
Iancu, nr.5, oraş Câmpeni, județul
Alba, Serviciul Urbanism şi
Amenajarea Teritoriului -Compartiment Patrimoniu. 3.3.Costul şi

condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este
cazul, potrivit prevederilor OUG
nr.57/2019, privind Codul administrativ: Gratuit de pe website:
www.primariacimpeni.ro,
respectiv 10Lei de la sediul şi se
poate achita cu numerar la casieria Primăriei Oraşului Câmpeni.
3.4.Data-limită pentru solicitarea
clarificărilor: 06.02.2020, ora
15.00. 4.Informații privind ofertele: 4.1.Data-limită de depunere a
ofertelor: 11.02.2020, ora 15.00.
4.2.Adresa la care trebuie depuse
ofertele: Primăria Oraşului
Câmpeni, str.Avram Iancu, nr.5,
Câmpeni, județul Alba.
4.3.Numărul de exemplare în care
trebuie depusă fiecare ofertă:
într-un singur exemplar, în două
plicuri sigilate -unul exterior şi
unul interior. 5.Data şi locul la
care se va desfăşura şedința
publică de deschidere a ofertelor:
12.02.2020, ora 10.00, la sediul
Primăriei Oraşului Câmpeni, str.
Avram Iancu, nr.5, oraş Câmpeni,
jude țul A lba. 6.De numir e a,
adresa, numărul de telefon şi/sau
adresa de e-mail aIe instanței
competente în soluționarea litigiilor apărute şi termenele pentru
sesizarea instanței: Tribunalul
Alba, str.Piața Iuliu Maniu, nr.24,
Alba Iulia, județul Alba, telefon:
0258.813.510, 0258.813.511, fax:
0258.811.184, e-mail: tribunalul.
alba@just.ro. 7.Data transmiterii
anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării:
20.01.2020.
l 1.Primăria Comunei Salva, nr.153,
jud.Bistriţa-Năsăud, organizează în
data de 20.02.2020, ora 9.00, la sediul
unităţii, licitaţie publică, în vederea
concesionării de terenuri cu destinaţie păşune, cuprinse în domeniul
public al comunei Salva. 2.Documentația de atribuire se poate ridica de la
sediul Primăriei Comunei Salva,
secretariat, începând cu data de
21.01.2020, la preţul de 100Lei şi se
achită la casieria Primăriei Comunei
Salva. 3.Termenul-limită pentru solicitarea de clarificări de la Autoritatea
contractantă: 14.02.2020, ora 12.00.
4.Ofertele se pot depune la sediul
Primăriei Comunei Salva, secretariat, până în data de 19.02.2020, ora
9.00. 5.Relaţii la tel./0263.361.202,
fax: 0263.361.202. 6. Taxa de participare la licitaţie este de 300Lei, iar
taxa pentru garanţia de participare la
licitaţie este de 500 Lei şi se achită la
casieria Primăriei Comunei Salva.
l Primăria Comunei Todireşti, cu
sediul în loc. Todireşti, jud. Iaşi, cod
fiscal 4541416, tel/fax 0232-733000,
organizează licitaţie publică
conform OUG nr. 57/2019 şi HCL

Tel. 021/208.75.01
Mail: micapublicitate
@jurnalul.ro
nr. 113/17.12.2019, în vederea
concesionării unui grajd şi terenul
aferent în suprafaţa de 3900mp
aparţinând domeniului privat al
Comunei Todireşti, jud. Iaşi, situat
în sat Stroeşti, com. Todireşti, jud.
Iaşi. Persoanele interesate pot intra
în posesia unui exemplar din documentaţia de atribuire de la sediul
Primăriei Todireşti, comuna Todireşti, judeţul Iaşi, între
23-30.01.2020. Ofertanţii sunt obligaţi să achite la casieria Primăriei
Todireşti taxa de participare la licitaţie în cuantum de 360 lei, până cel
târziu 12.02.2020, ora 14.00. Data
limită pentru solicitarea clarificărilor este 30.01.2020 ora 15.00.
Informaţii. Data limită de depunere
a ofertelor: 14.02.2020 ora 10.00, la
registratura Primăriei Todireşti.
Data la care se va desfăşura şedinţa
de deschidere a ofertelor:
14.02.2020, ora 12.00, la sediul
Primăriei Todireşti, jud. Iaşi.
l Primăria Comunei Todireşti, cu
sediul în loc. Todireşti, jud. Iaşi, cod
fiscal 4541416, tel/fax 0232-733000,
organizează licitaţie publică
conform OUG nr. 57/2019 şi HCL
nr. 112/17.12.2019, în vederea
concesionării terenului aparţinând
domeniului public al Comunei
Todireşti, jud. Iaşi, teren- păşune
comunală în suprafaţa totală de
25.5 ha, şituat în T55 sat (com).
Todireşti, jud. Iaşi. Persoanele interesate pot intra în posesia unui
exemplar al documentaţiei de atribuire de la sediul primăriei. Contra
sumei de 10 lei, în perioada:
23-30.01.2020. Ofertanţii sunt obligaţi să achite la casieria Primăriei
Todireşti taxa de participare la licitaţie în cuantum de 380 lei, până cel
târziu 12.02.2020, ora 14.00. Data
limită pentru solicitarea clarificărilor este 30.01.2020 ora 15.00. Data
limită de depunere a ofertelor:
14.02.2020 ora 10.00, la registratura
Primăriei Todireşti. Data la care se
va desfăşura şedinţa de deschidere
a ofertelor: 14.02.2020, ora 12.00, la
sediul Primăriei Todireşti, jud. Iaşi.

PIERDERI
l Pierdut carnet de student eliberat
de UVVG Arad, Facultatea de
Stiinte Socio-Umane si Educatie
fizica si Sport, pe numele Plop V.
Teodora. Il declar nul.
l Pierdut ecuson, legitimație de
transport şi carnet de student pe
numele Paraschivescu Sauget
Ana-Maria Rebecca, emise de
Facultatea de Medicină şi Stomatologie Craiova. Se declară nule.
l Pierdut Atestat de produs tradițional, nr.38, emis la data de

@Oferte serviciu
@Vânzări
@Pierderi
@Licitații
@Diverse
06.06.2014, pentru societatea SC
Valmar 05 SRL. Îl declar nul.
l Pierdut card tahograf şi Certificat profesional pe numele Stîngă
Gheorghe, eliberate de ARR Dolj.
Le declar nule.
l Pierdut certificat constatator
pentru punctul de lucru din str.
Firuță, 11A, Avas Steel SRL,
RO34737512, J40/8182/2015,
eliberat de organul emitent ORC
Bucureşti. Se declară nul.
l SC Marox Ring SRL declară
pierdute Certificatele Constatatoare
şi CUI-ul societății. Se declară nule.
l Pierdut Atestat transport marfă
Sârgie Andrei Ionel.
l Pierdut Atestat profesional
marfă- numele Spătar Samuel
Vasile, emis de ARR Bucureşti. Îl
declar nul.
l Image Stone SRL, cu sediul în
Municipiul Braşov, str.Codrul
Cosminului, nr.38, bl.405 E, sc.A,
Ap.3, Jud. Braşov, cu J8/3167/2008,
CUI:24853447, pierdut Certificate
constatatoare de la sediul social şi
de la terți. Le declar nule.
l Pierdut Certificat Unic de Înregistrare în original, al Paicu&Sons
Consulting SRL, cu sediul în Bucureşti, Calea Victoriei, Nr. 224, Bl.
D5, Sc.1, Et.1, Ap.47, Sector 1,
având număr de ordine în Registrul
Comerțului J40/4659/1998, CUI:
RO10558030, eliberat de Registrul
Comerțului Bucureşti.
l Pierdut abonament Metrorex
pentru persoana cu dizabilități. Îl
declar nul. Elisabeta Panait.
l Ciobanita Oana Lavana II, CUI:
33308032, pierdut Certificate
constatatoare 24093/23.06.2014
activități sediu şi terşi. Le declar
nule.
l Pierdut: parafă medic specialist
de familie Dr. Papuc Eugenia cod
148440; ştampilă Medicină de
Fmilie SR.L. Dr. Papuc Eugenia. Le
declar nule.
l Fundaţia Robin Hood, cu sediul
în Bucureşti, str. Cercului nr.6, Bl.
S/7, sc.B, et.2, ap. 47, înscrisă în
Registrul Fundaţiilor 16/01.02.2002,
cod fiscal 14428369, declară pierdute: Certificatul de înregistrare
Judecătoria Sector 2 şi a tuturor
actelor de înfiinţare modificare ale
fundaţiei, precum şi a Certificatului
de înregistrare fiscală nr. 14428369,
pe care le declară nule.

