ANUNȚURI

www.jurnalul.ro

Marți, 29 octombrie 2019

Supliment Anunțuri Mica Publicitate

şi trei mişcări!
Publică un anunț în doi timpi
ul.ro
➤ intră pe site-ul www.jurnal
➤ scrie textul

OFERTE SERVICIU
l SC Jamed Foods SRL
angajăm bucătar, full-time,
specific francez. Detalii tel.
0742.891.476.
l Clubul sportiv scolar nr 6
angajeaza prin concurs 1 sofer
profesionist cat D si 1 paznic.
Relatii la telefon: 021.450.40.32
l SC Sunsiam SRL din Arad
angajeaza 1 lucrator bucatarie
(ajutor bucatar), (cod COR.
941101). Conditii minime;
studii primare (opt clase ),
Cunoasterea limbii engleze,
cunoasterea bucatariei asiatice.
CV-urile se depun pe e-mail la
adresa; nissara.buntos@gmail.
com. Vor fi luate in considerare
CV-urile primite pana la data
de 04.11.2019. Selectia candidatilor va avea loc in data de
05.11.2019 si consta in concurs
de CV-uri. Informatii la telefon:
0748957253.
l Euroanswer SRL caută
director vânzări. Condiții
minime: vechime în domeniu
cel puțin 25 ani; limba engleză
avansat și limba franceză
mediu; experiență dovedită în
multiple state din Europa, în
special Europa de Est; cel puțin
3 referințe pozitive la cerere;
rezultate de succes dovedite,
constând în depășirea constantă
a normei. 0749.017.042.
l Abando SRL, cu sediul în
B u c u r e ș t i , s t r. S f â n t u l
Constantin, nr.2, et.6, ap.18,
Sector 1, J40/12994/2015, CUI:
35160900, angajează secretară
cod COR 412001. Cerinţe:
studii superioare; experienţă 5
ani în domeniul secretariatului;
capacitate bună de analiză și
sinteză a informaţiilor; limba
engleză și limba bulgară, scris și
vorbit la nivel avansat; flexibilitate/adaptabilitate/rezistență la
stres/muncă în echipă. Cei interesaţi pot depune CV-ul, însoțit
de actele de studii și scrisoarea
de intenţie pe adresa de e-mail:
avocatalatar@gmail.com, până
pe data de 01.11.2019, inclusiv.
Selecţia va avea loc în data de
04.11.2019 și se va face în baza
documentelor transmise prin
e-mail.
l Institutul Naţional de Boli
Infecţioase „Prof. Dr. Matei
Balș”, cu sediul în localitatea
București, str. Dr. Calistrat
Grozovici, nr. 1, în conformitate
cu prevederile HG 286/2011,
organizează concurs pentru

ocuparea următoarelor funcţii
contractuale vacante, pe durată
nedeterminată: -4 (patru)
posturi muncitor calificat
IV-bucătar (G) -Bloc alimentar;
-2 (două) posturi muncitor
necalificat I (G) -Bloc
alimentar. Concursul se va
desfășura la sediul institutului,
după următorul calendar:
-Termenul de depunere a dosarelor: 12.11.2019, ora 13.00;
-Proba psihologică: în data de
20.11.2019, ora 10.00; -Proba
scrisă: în data de 22.11.2019,
ora 10.00; -Proba practică: în
data de 28.11.2019, ora 10.00.
Pentru participarea la concurs,
candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
-pentru postul de muncitor
calificat IV-bucătar (G): -școală
generală; -certificat de calificare
în meseria de bucătar recunoscut de MMFPSP; -6 ani
vechime în meserie; -concurs
pentru ocuparea postului;
-pentru postul de muncitor
necalificat I (G): -școală generală; -concurs pentru ocuparea
postului. Candidaţii vor depune
dosarele de participare la
concurs în termen de 10 zile
lucrătoare de la publicarea
anunţului în Monitorul Oficial,
Partea a III-a, la sediul Institutului Naţional de Boli Infecţioase „Prof. Dr. Matei Balș”.
Relaţii suplimentare la sediul
Institutului Naţional de Boli
Infecţioase „Prof. Dr. Matei
Balș”, persoană de contact: teh.
ec. Stefan Alexandru-Marius,
telefon: 021.201.09.80, interior:
3055, adresa e-mail: marius.
stefan@mateibals.ro
l Spitalul Clinic Nicolae
Malaxa, localitatea București,
Șos.Vergului, nr.12, Sector 2,
organizează la sediul spitalului
concurs pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale de
execuție, temporar vacante,
perioadă determinată, conform
HG nr.286/2011: -1 post Asistent medical generalist debutant -Secția Clinică Diabet
zaharat, nutriție și boli metabolice; -1 post Asistent medical
generalist -Compartiment ATI.
Condițiile generale și specifice
pentru ocuparea postului sunt:
Asistent medical generalist
debutant: -Diplomă de bacalaureat; -Diplomă de școală sanitară postliceală. Asistent
medical generalist: -Diplomă de
bacalaureat; -Diplomă de școală
sanitară postliceală sau echivalentă; -6 luni vechime în specialitate. Data concursului:
13.11.2019, ora 10.00 -proba

scrisă; 18.11.2019 -interviul, ora
10.00. Data-limită de depunere
a dosarelor: 05.11.2019, ora
15.00. Calendarul de desfășurare a concursului, bibliografia
și tematica se afișează la sediul
și pe site-ul spitalului: www.
spitalmalaxa.ro. Date de
contact: ec.Anghel Daniela,
tel.021.255.50.85.
l Autoritatea Națională de
Reglementare pentru Serviciile
Comunitare de Utilități Publice
-ANRSC, cu sediul în strada
Stavropoleos, nr.6, sector 3,
București, organizează concurs
pentru ocuparea următoarelor
posturi contractuale de conducere, vacante, pe durată nedeterminată: 1.Director adjunct,
gradul profesional II -Direcția
financiar, contabilitate, administrativ. Condiții specifice:
studii universitare de licență
absolvite cu diplomă, respectiv
studii superioare de lungă
durată absolvite cu diplomă de
licență sau echivalentă în
domeniul economic, vechime în
specialitatea studiilor de
minimum 4 ani. 2.Șef Agenție
teritorială, gradul profesional II
-Direcția generală monitorizare
-Agenţia Teritorială Sud-Est.
Condiții specifice: studii de
specialitate: studii universitare
de licență absolvite cu diplomă,
respectiv studii superioare de
lungă durată absolvite cu
diplomă de licență sau echivalentă în domeniul tehnic,
economic, juridic etc., vechime
în specialitatea studiilor
minimum 3 ani. Concursul se
organizează în data de
20.11.2019, ora 10.00 -proba
scrisă și în data de 26.11.2019,
ora 10.00 -interviul, la sediul
ANRSC. Dosarele de înscriere
la concurs se pot depune la
sediul ANRSC, până la data de
1 2 . 1 1 . 2 0 1 9 , i n c l u s i v, d u p ă
următorul program: de luni
până vineri, între orele 09.0013.00. Condițiile de participare,
bibliografia și actele solicitate
candidaților pentru dosarul de
înscriere se afișează la sediul
instituției și pe pagina de
internet: www.anrsc.ro. Relații
suplimentare se pot obține la
sediul ANRSC și la numărul de
telefon: 021.317.97.51, int.167.
l Universitatea Tehnică de
Construcţii București
(U.T.C.B.) cu sediul în București, Bd.Lacul Tei, nr. 122-124,
Sectorul 2, organizează concurs,
conf. HG nr. 286/2011, pentru
ocuparea postului contractual
temporar, vacant de lăcătuș
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mecanic(M) la Departamentul
de Construcţii Metalice, Management și Grafică Inginerească
din cadrul Facultăţii
Construcţii Civile, Industriale
și Agricole(CCIA). Condiţii
specifice: studii medii finalizate
cu diplomă de bacalaureat,
vechime în muncă de minimum
10 ani, vechime într-un post
similar- minimum 8 ani, cunoștinţe privind realizarea testărilor în laborator ale
elementelor structurale metalice și ale îmbinărilor acestora,
cunoștinţe privind realizarea
imbinărilor cu sudură și a celor
cu șuruburiși nu a încetat
contractul individual de muncă/
raportul de serviciu pentru
motive disciplinare în ultimii 5
ani. Data limită până la care se
pot depune actele pentru
dosarul de concurs este:
05.11.2019 , la sediul U.T.C.B.,
Blocul Administrativ, camera
nr. 33, în intervalul orar: 08:00
- 15:30. Proba scrisă va avea loc
în data 13.11.2019, ora 10:00 la
sediul U.T.C.B, Bd. Lacul Tei,
nr. 122-124, Sector 2, la sediul
departamentului (etaj 3). Data
interviului va fi anunţată după
proba scrisă. Relaţii suplimentare la sediul U.T.C.B., pe www.
utcb.ro sau la telefon:
0212421208, persoană de
contact: Dragomir Margareta.
l Primăria Comunei Mitreni,
cu sediul în Mitreni, str.Mușețelului, nr.188, comuna Mitreni,
județul Călărași, având în
vedere prevederile cuprinse în
HG nr.286/2011, pentru aprobarea Regulamentului-cadru
privind stabilirea principiilor
generale de ocupare a unui post
vacant sau temporar vacant
corespunzător funcţiilor
contractuale și a criteriilor de
promovare în grade sau trepte
profesionale imediat superioare
a personalului contractual din
sectorul bugetar plătit din
fonduri publice, cu modificările
și completările ulterioare,
anunţă organizarea în data de
25 noiembrie 2019, ora 10.00, a
concursului pentru ocuparea pe
durată nedeterminată a
postului vacant de natură
contractuală din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Comunei Mitreni. a)
Denumirea postului: -casier I
-Birou contabilitate, taxe și
impozite locale; b)Nivelul studiilor și vechimea în specialitatea
studiilor necesare ocupării
postului: -studii medii absolvite
cu diplomă de bacalaureat;
-vechime în muncă: nu este
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necesară; c)Data, ora și locul:
concursul se organizează la
sediul Primăriei Comunei
Mitreni astfel: -Proba scrisă:
25.11.2019, ora 10.00, la sediul
Primăriei Comunei Mitreni;
-Interviul: 27.11.2019, ora
10.00, la sediul Primăriei
Comunei Mitreni; d) Dosarul de
concurs va conține următoarele
documente: -cerere de înscriere;
-copia actului de identitate;
-copiile documentelor care să
ateste nivelul studiilor și ale
altor acte care atestă efectuarea
unor specializări; -cazierul judiciar sau o declarație pe propria
răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă
incompatibil cu funcția pentru
care candidează; -adeverință
medicală care să ateste starea
de sănătate corespunzătoare;
-curriculum vitae; e)Data-limită
până la care se pot depune
actele: dosarele se depun la
Primăria Comunei Mitreni
până cel târziu la data de 20
noiembrie 2019, ora 15.00; f)
Datele de contact: relaţii suplimentare se pot obţine la sediul
primăriei, la telefon:
0242.525.450 sau la secretar
comuna Mitreni: Oprican
Mariana, e-mail: primariamitreni@yahoo.com
l Primăria Comunei Dobrotești, judeţul Teleorman, organizează concurs pe data de
18.11.2019 -proba scrisă, ora
10.00, și 19.11.2019 -interviul,
ora 10.00, pentru ocuparea unui
post vacant de muncitor calificat -operator Serviciul Public
de Apă Sat Dobrotești, comuna
Dobrotești, judeţul Teleorman,
pe perioadă determinată.
Condiţii de studii: -școală
profesională sau liceal cu
diplomă de absolvire, documente doveditoare privind calificări (dacă este cazul);
-vechime- nu. Dosarele se
depun în termen de 10 zile de la
publicarea în Monitorul Oficial
al României, Partea a III-a.
Relaţii Ia telefon: 0730.559.555,
persoană de contact: Manea
Niculae -secretar comună.
l Anunţ public de scoatere la
concurs a postului vacant de
Referent de specialitate, gradul
I (S): Institutul Național pentru
Cercetare și Formare Culturală
organizează, în temeiul Legii
nr.53/2003-Codul Muncii, republicată, a Regulamentuluicadru privind stabilirea
principiilor generale de ocupare
a unui post temporar vacant
corespunzător funcţiilor
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contractuale şi a criteriilor de
promovare în trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul
bugetar plătit din fonduri
publice, aprobat prin HG nr.
286/2011, cu modificările şi
completările ulterioare, Legiicadru nr. 153/2047 privind salarizarea personalului plătit din
fonduri publice, cu modificările
şi completările ulterioare şi a
OUG nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul
investiţiilor publice şi a unor
măsuri fiscal- bugetare, modificarea şi completarea unor acte
normative şi prorogarea unor
termene, la sediul din Bd.
Unirii nr. 22, etaj 2, sector 3,
Bucureşti, în perioada
29.10.2019- 02.12.2019,
concursul pentru ocuparea
postului contractual de
execuție, vacant, de Secretar
PR, gradul I (S), în cadrul
Compartimentul Marketing şi
Publicații. Condiţii specifice
postului: 1. Studii de specialitate: studii superioare de lungă
durată acreditate, absolvite cu
diplomă de licență în dmeniul
de studii culturale. 2. Perfecţionări (specializări): cursuri de
perfecționare în domeniile
studiilor de specialitate; Master
în domeniul studii culturale. 3.
Vechimea în muncă/ specialitate
necesară: -. 4. Cunoştinţe de
operare/ programare pe calculator: cunoştințe de operare PC
- nivel avansat, utilizare pachet
Microsoft Office, cunoştinte de
utilizare internetului şi posibilităților acestuia pe o scară largă.
5. Limbi străine: limba engleză
nivel avansat. 6. Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: capacitate de comunicare,
relaţionare şi cooperare în
echipă, capacitate de analiză şi
sinteză, aptitudini de calcul,
aptitudinea de a lucra cu documente, punctualiate, respectarea instrucțiunilor orale şi
scrise, atenție concentrată şi
distributivă, memorie vizuală,
adaptabilitate la situaţii noi,
putere de concentrare în
condiţii de stres; bun organizator şi capacitate prioritizare
sarcini, ordonat, dinamic;
corectitudine, moralitate,
amabilitate, respect faţă de
ceilalţi angajaţi şi față de partenerii şi colaboratorii INCFC,
spirit de inițiativă, operativitate, perspicacitate, responsabilitate personală, fără
antecedente penale. 7. Cerinţe
specifice: cunoaşterea tehnicilor
şi modalităților de promovare a
imaginii instituției; disponibili-

tate pentru lucru în program
prelungit în anumite condiţii;
disponibilitate pentru deplasări
în interes de serviciu în ţară;
respectarea normelor de siguranță şi securitate în muncă, de
reacție şi protecție în cazul situațiilor de urgență; cunoaşterea
legislaţiei de bază în domeniul
financiar-contabil, achizițiilor
publice, administrării domeniului public şi privat al
statului. Depunerea dosarelor
în vederea înscrierii la concurs
se realizează până la data de
13.11.2019, ora 17.00, la sediul
Institutului Național pentru
Cercetare şi Formare Culturală:
Bulevardul Unirii nr.22, sector
3, Bucureşti (în incinta Ministerului Culturii- intrarea din
Blvd. Mircea Vodă- etaj 2,
camera 219), compartimentul
Resurse Umane. Persoana de
contact este dna. Bologa Elena,
tel.: 0721.286.410. Calendarul
concursului: 1. Proba scrisă, ce
va consta în redactarea unei
lucrări, pe baza bibliografiei
date şi se va desfăşura în data
de 20.11.2019, ora 14.00 (fără a
se depaşi durata maxim admisă
de 3 ore) la sediul INCFC din
Bulevardul Unirii nr.22, sector
3, Bucureşti (în incinta Ministerului Culturii- intrarea din
Blvd. Mircea Vodă- etaj 2,
camera 217). 2. Interviul se se
va desfăşura în data 26.11.2019,
ora 14.00, la sediul INCFC din
Bulevardul Unirii nr.22, sector
3, Bucureşti (în incinta Ministerului Culturii- intrarea din
Blvd. Mircea Vodă- etaj 2,
camera 217); Rezultatul final al
concursului se afişează la sediu
şi pe pagina de internet a
INCFC (www.culturadata.ro),
până la data de 02.12.2019.

CUMPĂRĂRI DIVERSE
l Anticariat Aurora cumpărăm
cărți vechi/ noi, tablouri,
grafică, icoane vechi, manuscrise, autografe, statuete,
porțelan, diverse obiecte vechi,
vederi vechi româneşti. Deplasare la domiciliu. 0751.221.166

CITAŢII
l Asultanei Elena cheamă în
judecată la Judecătoria Hârlău,
str. Gheorghe Doja, nr.1, pe Huc
Vasile în dosar nr. 199/239/2018,
având ca obiect partaj succesoral. Termen 13 noiembrie
2019.
l Ursan Adriana cheamă la
j u d e c ă t o r i a H â r l ă u , s t r.
Gheorghe Doja, nr.2 pe Ursan
Constantin în dosarul nr. d

1478/239/2019, având ca obiect
divorţ cu minori. Termen judecată 20.11.2019.
l Zaiţ Paulina este chemată în
judecată în calitate de intimat,
la termenul din 19.11.2019, în
dosarul nr. 1931/297/2015 al
Curţii de Apel Suceava, având
ca obiect recurs declarat de
Oprea Dorica şa, împotriva
Decizei nr.264/2018 a Tribunalului Botoşani.
l Moştenitorii lui Craciun Ilie
(din Brăila) sunt rugați să
apeleze 0748/038332.
l Irinciuc Antoaneta cheamă
la judecată pe Roman Radu, în
dosar nr. 7442/193/2017 al
Judecătoriei Botoşani cu
termen la 14.11.2019, având ca
obiect partaj bunuri comune.
l Petrica Toma Aurel, este
chemat in judecata in calitate
de parat in dosar
nr.174/55/2018. af lat pe rolul
Judecatoriei Arad, cu termen
de judecata la data de
13.11.2018, ora 8.30, camera
145, in contradictoriu cu reclamantii Vasiu Stefano-Ciprian
si Vasiu Alessandra, pentru
actiune in declararea simulatiei.
l Se citeaza Kelemen Andreea
Gabriela, in calitate de parat in
dos. 9014/55/2019 in proces cu
Kelemen Attila, pentru data de
05.11.2019 la Judecatoria Arad,
sala S 215.

DIVERSE
l Aceasta informare este efectuata de OMV Petrom SA, str.
Coralilor, nr. 22, sector 1, Bucuresti, ce intentioneza sa solicite
de la Administratia Bazinala de
Apa Prut - Barlad, aviz de
gospodarire a apelor pentru
realizarea proiectului: “Lucrari
de suprafata, foraj, echipare de
suprafata si conducta de
amestec sonda H30 Independenta” propus a fi amplasat in
localitatea Schela, intravilan,
Judetul Galati. Aceasta investitie este noua. Ca rezultat al
procesului de productie nu vor
rezulta ape uzate. Aceasta solicitare de aviz este conforma cu
prevederile Legii apelor nr.
107/1996, cu modificarile si
completarile ulterioare. Persoanele care doresc sa obtina informatii suplimentare cu privire la
solicitarea avizului de Gospodarire a Apelor pot contacta
solicitantul de aviz la adresa
mentionata. Persoanele care

Tel. 021/208.75.01
Mail: micapublicitate
@jurnalul.ro
doresc sa transmita observatii,
sugestii si recomandari se pot
adresa solicitantului sau la
Expert Serv SRL, cu sediul in
str. Mihai Eminescu, nr. 7, et. 1,
Ploiesti, jud. Prahova, cod
postal 100329, tel/fax: 0244513233.
l Aceasta informare este efectuata de OMV Petrom SA, str.
Coralilor, nr. 22, sector 1, Bucuresti, ce intentioneza sa solicite
de la Administratia Bazinala de
Apa Prut - Barlad, aviz de
gospodarire a apelor pentru
realizarea proiectului: “Lucrari
de suprafata, foraj, echipare de
suprafata si conducta de
amestec sonda H34 Independenta” propus a fi amplasat in
localitatea Schela, extravilan,
Judetul Galati. Aceasta investitie este noua. Ca rezultat al
procesului de productie nu vor
rezulta ape uzate. Aceasta solicitare de aviz este conforma cu
prevederile Legii apelor nr.
107/1996, cu modificarile si
completarile ulterioare. Persoanele care doresc sa obtina informatii suplimentare cu privire la
solicitarea avizului de Gospodarire a Apelor pot contacta
solicitantul de aviz la adresa
mentionata. Persoanele care
doresc sa transmita observatii,
sugestii si recomandari se pot
adresa solicitantului sau la
Expert Serv SRL, cu sediul in
str. Mihai Eminescu, nr. 7, et. 1,
Ploiesti, jud. Prahova, cod
postal 100329, tel/fax: 0244513233.
l SC Multibond Dural SRL,
titular al proiectului „Realizare
platformă betonată împrejmuită şi copertină parţială
pentru depozitare butelii de
gaze (cu excepţia GPL),
S=100,00mp (structură metalică -policarbonat)”, anunţă
publicul interesat asupra luării
deciziei etapei de încadrare de
către Agenția pentru Protecția
Mediului Dolj, în cadrul procedurii de evaluare a impactului
asupra mediului, pentru
proiectul „Realizare platformă
betonată împrejmuită şi copertină parţială pentru depozitare
butelii de gaze (cu excepţia
GPL), S=100,00mp (structură
metalică -policarbonat)”,
pentru SC Valcor Electric SRL
Craiova, care va desfăşura
această activitate, propus a fi
amplasat în judeţul Dolj,
comuna Cârcea, satul Cârcea,
strada Aleea I Aeroportului,
n r. 3 A , n r. c a d a s t r a l 3 4 7 3 5 .
Proiectul deciziei de încadrare

@Oferte serviciu
@Vânzări
@Pierderi
@Licitații
@Diverse
şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul
APM Dolj, din Craiova, strada
Petru Rareş, nr.1, în zilele de
luni-joi, între orele 08.00-16.30,
şi vineri, între orele 8.00-14.00,
precum şi la următoarea adresă
de internet: http://apmdj.anpm.
ro. Publicul interesat poate
înainta comentarii/observații la
proiectul deciziei de încadrare
în termen de 10 zile de la data
publicării anunțului pe pagina
de internet a Agenției pentru
Protecția Mediului Dolj.
l Pop Virgil Emil, cu domiciliul în municipiul Bucureşti, str.
Șos.Odăi, nr. 227, sector 1,
titular al planului/programului
PUZ -Construire imobil clădire
cu funcțiunea mixtă având
regim
de
înălțime
S+P+2E+3ER, împrejmuire
teren, branşamente utilități,
situat în județul Ilfov, oraşul
Voluntari, str. Bd. Pipera, nr.
306/22.04.2019, NC 2147/2, CF
116552, anunță publicul interesat asupra parcurgerii etapei
de încadrare în cadrul comisiei
şedinței Comitetului Special
Constituit din data de
20.09.2019, urmând ca planul/
programul propus să fie supus
procedurii de adoptare fără
aviz de mediu. Observații/
comentarii şi sugestii se primesc
în scris la sediul ARPMB, în
termen de 10 zile de la data
publicării anunțului.

SOMATII
l Prin cererea inregistrata sub
d o s a r n r. 1 8 2 1 / 2 4 6 / 2 0 1 9 ,
petenta Gugiu Florica cu domiciliul in comuna Cermei nr. 565,
jud. Arad a solicitat inscrierea
dreptului de proprietate al
petentului pe titlu de uzucapiune, asupra cotei de 1/2 parti,
de sub B.1, privind imobilul
inscris in CF 306022 Cermei
(provenit din CF vechi 3041
Cermei) cu nr. topographic
500-501/b compus din casa cu
nr adm. 565 si teren intravilan
in suprafata de 1.439 mp, a
proprietarului tabular de sub
B.1, defunctul Adrelean
Nicolae, decedat la data de
03.01.1927, urmand a se
proceda la intabularea petentei
asupra acestui imobil. Petenta
sustine ca, foloseste acest imobil
de peste 20 de ani, asupra
caruia au exercitat o posesie
pasnica, publica, continua si
nume de proprietar. In urma
acesteia sunt somati, in baza
art. 130 din Decretul-Lege nr.
115/1938, toti cei interesati de
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inadata sa ainainteze opozitie
la Judecatoria Ineu deoarece in
caz contrar, in termende o luna
de la aceasta iltma publicare se
va proceda la solutionarea
cererii. Prezenta somatie se va
afisa timp de o luna la Tabla de
afisare a Judecatoriei Ineu si la
Primaria comunei Cermei.
l I n d o s a r u l c i v i l c u n r.
2250/210/2019 al Judecdtoriei
Chisineu Cris avand ca obiect
uzucapiune, reclamanta Nistor
Alina Carmen a solicitat ca
instanta sa constate dreptul de
proprietate prin uzucapiune
asupra imobilelor evidentiate in
CF nr. 302861 Simand (CF
vechi nr. 1042 Simandu de Sus)
cu nr. top. 304/b, constand in
teren intravilan in suprafata de
720: mp, cat si asupra imobilului inscris in CF nr. 303308
Simand (CF vechi nr. 1043
Simandu de Sus) cu nr. top.
304/c, constand in suprafata de
720 mp teren intravilan, aceste
terenuri constituind in realitate
gridina aferenta reclamantei
inscrisé in CF nr. 301695/
Simand (CF vechi nr. 1038
Simandu de Sus) cu nr. top.
304/a. Toti cei interesati in
cauza pot formula opozitii la
prezenta somatie, in termen de
30 de zile de la publicare si
respectiv afisarea somatiei, in
dosar cu numarul de mai sus al,
Judecatoriei Chisineu Cris.
Emis in baza incheierii din data
de 23.10.2019, conform art. 130
din Decretul-Lege nr. 115/1938.
Termen de afisare pe o durati
de 30 de zile.

ADUNĂRI GENERALE
l Consiliul Director al Casei
de Ajutor Reciproc Compania
de Librării IFN, cu sediul în
Bucureşti, sos. Mihai Bravu,
nr.294, parter, sector 3, Bucureşti, cod fiscal 13092421,
convoacă Adunarea Generală a
membrilor săi în data de
11.11.2019, orele 8.00, în Bd.
Unirii nr.10, bloc 7B, sector 4,
cu următoarea ordine de zi: 1.
Raportul Consiliului Director
privind activitatea Casei de
Ajutor Reciproc în perioada
22.09.2015- 30.09.2019; 2.
Raportul Cenzorului privind
activitatea economico-financiară a Casei de Ajutor Reciproc
în
perioada
22.09.2015- 30.09.2019; 3.
Alegerea Consiliului Director şi
a Cenzorului; 4. Bugetul de
Venituri şi Cheltuieli pe anul
2020; 5. Diverse. Informaţii
suplimentare la telefon

0213139645 de luni până vineri
între orele 9.00-14.00.

LICITAŢII
l Primăria Municipiului
Piatra-Neamţ anunta: Având in
vedere necesitatea clarificării
unor vicii de procedură, privind
organizarea licitației publice
deschise pentru închirierea
unor spații din incinta Complexului Comercial Mall Forum
Center, situat in str. Cuejdi,
nr.1B, din data de 11.11.2019,
respectiv: 19,3 mp, etaj 3-sala
canto; 12 mp, etaj 3-birou; 10
mp, etaj 3-activități secretariat;
145,27 mp, etaj 5, din care 30
mp-spațiu comercial şi 115,27
mp-spațiu depozitare, Primăria
Municipiului Piatra-Neamț,
C.U.I. 2612790, str. Ștefan cel
Mare nr.6-8 Piatra-Neamț,
telefon 0233/218991;
fax0233/215374, e-mail
infopn@primariapn.ro, anunță
anularea procedurii şi reluarea
acesteia după clarificări.
l Notificare. Subscrisa Licev
Grup S.P.R.L. cu sediul social
în Reşiţa, str. Horea, bl. A2,
parter, jud. Caraş-Severin; Nr.
înregistrare U.N.P.I.R. RFO II
0 2 2 7 / 2 0 0 6 . Te l / F a x :
0255/212940, notifică deschiderea procedurii simplificate a
insolvenţei împotriva debitorului SC Robil Schitrans SRL,
prin Încheierea civilă nr. 53/JS/
CC/10.10.2019 pronunţată de
Tr i b u n a l u l C a r a ş - S e v e r i n ,
Secţia a II-a Civilă, în Dosarul
1902/115/2019. Debitorul SC
Robil Schitrans SRL are obligaţia ca în termen de 10 zile de
la deschiderea procedurii să
depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art. 67
alin.(1) din Legea privind
procedura insolvenţei. Creditorii debitorului SC Robil Schitrans SRL cu sediul social în
localit. Reşița, str. Murelor,
n r. 1 6 , j u d . C a r a ş - S e v e r i n ,
Număr de ordine în Registrul
Comerţului J11/255/2010, CUI
27057408 trebuie să procedeze
la înscrierea la masa credală a
acestuia prin depunerea cererii
de admitere a creanţei la Tribunalul Caraş-Severin până la
termenul limită din data de
25.11.2019. Cererile trebuie
însoțite de taxa de timbru în
valoare de 200 lei.
l Debitorul Gasoil Service SRL
societate in faliment, prin lichidator judiciar Dinu, Urse Si
Asociatii SPRL, scoate la
vanzare: 1. Volkswagen Golf III,

nr. inmatriculare PH 21 GSO,
an fabricatie 1994, pret pornire
licitatie - 184,00 Euro exclusiv
TVA; 2. Ford Fusion, nr. inmatriculare PH 02 GSO, an fabricatie 2007, pret pornire licitatie
- 1.080,00 Euro exclusiv TVA; 3.
Renault Megane Scenic nr.
inmatriculare PH 01 GSO, an
fabricatie 2000, pret pornire
licitatie -440,00 Euro exclusiv
TVA; 4. Dacia Logan, nr. inmatriculare PH 36 MRM, an fabricatie 2005, pret pornire licitatie
-560,00 Euro exclusiv TVA; 5.
FIAT Doblo, nr. inmatriculare
PH 12 RDO, an fabricatie 2006,
pret pornire licitatie -520,00
Euro exclusiv TVA; 6. Renault
Modus, nr. inmatriculare PH 20
GSO, an fabricatie 2007, pret
pornire licitatie -800,00 Euro
exclusiv TVA; 7. Suzuky SX 4
-avariat, nr. inmatriculare PH
36 CRM, an fabricatie 2012,
pret pornire licitatie -1.680,00
Euro exclusiv TVA. -Pretul de
pornire al licitatilor pentru
autoturismele apartinand Gasoil
Service SRL reprezinta 40% din
valoarea de piata exclusiv TVA,
aratata in Raportul de Evaluare
pentru fiecare bun in parte, iar
listele cu aceste bunuri pot fi
obtinute de la lichidatorul judiciar cu un telefon in prealabil la
021.318.74.25. Participarea la
licitatie este conditionata de:
-consemnarea in contul nr.
RO91 BREL 0002 0018 9391
0100 deschis la Libra Internet
Bank -Suc. Ploiesti pana la orele
14 am din preziua stabilita licitaţiei, a garantiei de 10% din
pretul de pornire a licitatiei;
-achizitionarea pana la aceeasi
data a Regulamentelor de licitatie pentru bunurile din patrimoniul debitoarei, de la sediul
lichidatorului judiciar. Pentru
autoturisme prima sedinta de
licitatie a fost fixata in data de
08.11.2019, ora 13:00, iar daca
bunurile nu se adjudeca la
aceasta data, urmatoarele
sedinte de licitatii vor fi in data
de 15.11.2019; 22.11.2019;
29.11.2019; 06.12.2019, ora
13:00. Toate sedintele de licitatii
se vor desfasura la sediul ales al
lichidatorului judiciar din
Municipiul Ploiesti, Str. Cuptoarelor, Nr. 4, Judet Prahova.
Pentru relatii suplimentare
sunati la telefon: 021.318.74.25,
email dinu.urse@gmail.com.
Pentru relatii suplimentare si
vizionare apelati tel.:
0753.999.028, dl. Cristian
Ciocan.
l Debitorul Kaproni Construct
SRL societate in faliment, prin
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lichidator judiciar Dinu, Urse
Si Asociatii SPRL, scoate la
vanzare: 1. Statie Betoane
Mobymix, pret pornire licitatie
-60.000,00 Euro exclusiv TVA;
2. Autoutilitara betoniera
Mercedes -Benz, ACTROS
3236, an fabricatie 2008, pret
pornire licitatie -22.500,00 Euro
exclusiv TVA; 3. Autoutilitara
betoniera Mercedes -Benz,
Actros 3236, an fabricatie 2008,
pret pornire licitatie -22.500,00
Euro exclusiv TVA; 4. Autoutilitara betoniera Mercedes Benz, ACTROS 3236, an
fabricatie 2008, pret pornire
licitatie -22.500,00 Euro
exclusiv TVA; 5. Autoturism
Infiniti, FX 35AWD, an fabricatie 2007, pret pornire licitatie
-5.827,50 Euro exclusiv TVA; 6.
Autoturism Infiniti, FX
35AWD, an fabricatie 2007,
pret pornire licitatie - 4.331,25
Euro exclusiv TVA; 7. Autoturism Mazda 6, an fabricatie
2013, pret pornire licitatie
-7.650,00 Euro exclusiv TVA; 8.
Mijloace fixe apartinand
Kaproni Construct SRL in
valoare de 2.829,00 Euro
exclusiv TVA; - Pretul Caietului
de sarcini pentru statia de
betoane 1.000,00 Lei exclusiv
TVA. -Pretul Regulamentului
de licitatie pentru autoturisme
si mijloacele fixe este de 500,00
Lei exclusiv TVA. -Pretul de
pornire al licitatilor pentru
statia de betoane, autoturisme
si mijloacele fixe apartinand
Kaproni Construct SRL reprezinta 75% din valoarea de piata
e x c l u s i v T VA , a r a t a t a i n
Raportul de Evaluare pentru
fiecare bun in parte, iar listele
cu aceste bunuri pot fi obtinute
de la lichidatorul judiciar cu un
telefon in prealabil la
021.318.74.25. Participarea la
licitatie este conditionata de: consemnarea in contul nr.
RO67 BACX 0000 0018 5114
1000 deschis la UniCredit Bank
pana la orele 14 am din preziua
stabilita licitaţiei, a garantiei de
10% din pretul de pornire a
licitatiei; -achizitionarea pana
la aceeasi data a Caietului de
sarcini si Regulamentului de
licitatie pentru bunurile din
patrimoniul debitoarei, de la
sediul lichidatorului judiciar.
Pentru statia de betoane, autoturisme si mijloacele fixe, prima
sedinta de licitatie a fost fixata
in data de 08.11.2019, ora
12.00, iar daca bunurile nu se
adjudeca la aceasta data, urmatoarele sedinte de licitatii vor fi
in data de 15.11.2019;
22.11.2019; 29.11.2019;

GATA!
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06.12.2019; 13.12.2019; ora
12:00. Toate sedintele de licitatii se vor desfasura la sediul
ales al lichidatorului judiciar
din Mun. Ploiesti, Str. Cuptoarelor, Nr. 4, Judet Prahova.
Pentru relatii suplimentare
sunati la telefon: 021.318.74.25,
email dinu.urse@gmail.com.
Pentru relatii suplimentare si
vizionare apelati tel.:
0753.999.028, dl. Cristian
Ciocan.
l D e b i t o r u l S C Av i c o l a
Drobeta Tr. Severin SA, cu
sediul în Dr.Tr. Severin, sat
Șimian, comuna Șimian, jud.
Mehedinţi, CIF: 1606103,
J25/325/1991, af lată în procedura de faliment, in
bankruptcy, en faillite, dosar
nr. 100/101/2005 prin lichidator
judiciar, Consultant Insolventa
S P R L , c u s e d i u l î n D r. Tr.
Severin, str. Zabrautului nr. 7A,
jud. Mehedinţi, scoate la
vânzare prin negociere directă
cu pas de supraofertare in
cuantum de 600 lei (conform
procesului verbal al adunarii
creditorilor nr. 578/25.10.2019):
- bunul imobil (1 buc - Hala nr.
22 - constructie cu regim de
inaltime P, avand o suprafaţă
construită de aproximativ cca.
1063 mp - Ferma Nr. 3 -Pui
Carne si Anexa nr. 23 in suprafata de 16 mp) din proprietatea
debitorului insolvent SC
Avicola Drobeta Tr. Severin SA.
Nota: Terenul pe care este
amplasat constructia nu este
proprietatea debitoarei SC
Avicola Dr. Tr. Severin SA si nu
face obiectul prezentei vanzari.
Preţul negociat în condițiile art.
118 din Legea 85/2006 între SC
Avicola Drobeta Tr. Severin SA
prin lichidatorul judiciar
Consultant Insolvență SPRL şi
persoana fizica Caruceru
Marian este în sumă de
6.000,00 lei, pret neafectat de
TVA. Titlul executoriu în baza
căruia lichidatorul judiciar
procedează la vânzarea bunului
imobil *hala nr. 22* descris
anterior, o reprezinta sentinţei
comerciale de deschidere a
procedurii de faliment pronunțată de către judecătorul sindic
in dosarul de insolvență nr.
100/101/2005. Negocierea
directă cu pas de supraoferta
va avea loc în localitatea Dr. Tr.
Severin, str. Zăbrăuțului, nr.
7A, judeţul Mehedinţi în data
de 29.11.2019 orele 13:00. Participarea la negocierea directa cu
pas de supraoferta este condiţionată de consemnarea la bancă,
până la data de 29.11.2019
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orele 10,00 a unei cauţiuni de
10% din preţul de pornire al
negocierii directe, depunerea
unei oferte de cumparare care
sa respecte pasul de supraofertare și să achiziționeze caietului
de sarcini in suma de 200 lei.
Invităm pe toti cei care vor sa se
prezinte la ședinţa de negociere
directa la termenul de vânzare,
la locul fixat în acest scop și
pâna la acel termen să depună
oferte de cumpărare. 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
0756482035.
l Debitorul SC Avicola Drobeta
Tr. Severin SA, cu sediul în Dr.
Tr. Severin, sat Șimian, comuna
Șimian, jud. Mehedinţi, CIF:
1606103, J25/325/1991, aflată în
procedura de faliment, in
bankruptcy, en faillite, dosar nr.
100/101/2005 prin lichidator
judiciar, Consultant Insolventa
S P R L , c u s e d i u l î n D r. Tr.
Severin, str.Zabrautului nr.7A,
jud.Mehedinţi, scoate la vânzare
prin negociere directă cu pas de
supraofertare in cuantum de
3000 lei (conform procesului
verbal al adunarii creditorilor
nr. 578/25.10.2019): - bunurile
imobile (5 buc. - Hale nr. 15, nr.
12, nr. 11, nr. 8 si nr. 7 constructie cu regim de inaltime
P, avand o suprafaţă construită
fiecare de aproximativ cca. 1063
mp - Ferma Nr. 3 -Pui Carne si
Anexele nr. 14 nr. 13, nr. 10, nr.9,
si nr. 6 in suprafata de 16 mp
fiecare) din proprietatea debitorului insolvent SC Avicola
Drobeta Tr. Severin SA. Nota:
Terenul pe care este amplasat
constructia nu este proprietatea
debitoarei SC Avicola Dr. Tr.
Severin SA si nu face obiectul
prezentei vanzari. Preţul negociat în condițiile art. 118 din
Legea 85/2006 între SC Avicola
Drobeta Tr. Severin SA prin
lichidatorul judiciar Consultant
Insolvență SPRL și persoana
fizica Pirvanescu Dumitru
Viorel este în sumă de 30.000,00
lei, pret neafectat de TVA. Titlul
executoriu în baza căruia lichidatorul judiciar procedează la
vânzarea bunurile imobile *hale
nr. 15, nr. 12, nr. 11, nr. 8 si nr. 7
si anexele aferente acestora*
descrise anterior, o reprezinta
sentinţei comerciale de deschidere a procedurii de faliment
pronunțată de către judecătorul
sindic in dosarul de insolvență
nr. 100/101/2005. Negocierea

directă cu pas de supraoferta va
avea loc în localitatea Dr. Tr.
Severin, str. Zăbrăuțului, nr. 7A,
judeţul Mehedinţi în data de
29.11.2019 orele 13:00. Participarea la negocierea directa cu
pas de supraoferta este condiţionată de consemnarea la bancă,
până la data de 29.11.2019 orele
10,00 a unei cauţiuni de 10% din
preţul de pornire al negocierii
directe, depunerea unei oferte
de cumparare care sa respecte
pasul de supraofertare și să
achiziționeze caietului de sarcini
in suma de 500 lei. Invităm pe
toti cei care vor sa se prezinte la
ședinţa de negociere directa la
termenul de vânzare, la locul
fixat în acest scop și pâna la acel
termen să depună oferte de
cumpărare. 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
0756482035.
l Concesionare teren aparținând domeniului privat al
comunei Miroslava. 1.Informaţii
generale privind concedentul:
Denumire: UAT comuna Miroslava, cod fiscal: 4540461,
a d r e s a : s a t M i r o s l a v a , s t r.
Constantin Langa nr.93, comuna
Miroslava, cod 707305, jud.Iași,
e-mail: secretariat@primariamiroslava.ro, achizitii@primariamiroslava.ro. 2.Informaţii
generale privind obiectul concesiunii: teren in suprafata de 214
mp, NC88255, intravilan sat
Horpaz aparținând domeniului
privat al comunei Miroslava
pentru intretinere curatenie.
Redeventa: este de minim: 952
lei/an. 3.Informaţii privind
documentaţia de atribuire:
modalitatea prin care persoanele interesate pot intra în
posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: persoanele interesate pot înainta o
solicitare pe suport hârtie
pentru obţinerea unui exemplar
al documentaţiei de atribuire;
denumirea și adresa compartimentului de la care se poate
obţine un exemplar al documentaţiei de atribuire: birou achiziţii
publice din cadrul Primăriei
comunei Miroslava, judeţul Iași.
4. Costul și condiţiile de plată
pentru obţinerea unui exemplar
al documentației de atribuire:
costul documentaţiei este de 50
lei și se poate achita odata cu
solicitarea efectuată în acest
sens. 5. Data limită pentru solicitare clarificări: 13.11.2019 ora

16.00. 6.Informaţii privind ofertele: data limită pentru depunerea ofertelor: 15.11.2019, ora
13.30; adresa la care trebuie
depusă oferta: Primăria
comunei Miroslava, sat Miroslava, comuna Miroslava,
judeţul Iasi, cod postal 707305;
numărul de exemplare în care
trebuie depusă fiecare ofertă: un
exemplar în două plicuri sigilate
unul exterior și unul interior. 7.
Data și locul unde se va desfășura ședinţa publică de deschidere a ofertelor: 18.11.2019, ora
10.00 la sediul primăriei com.
Miroslava, judeţul Iași. 8.Denumirea, adresa, numărul de
telefon, telefax, și adresa de
e-mail a instanţei competente în
soluţionarea litigiilor apărute și
termenele pentru sesizarea
instanţei: Tribunalul judeţean
Iași, secţia contencios administrativ, str. Anastasie Panu nr. 26,
Iași, jud.Iasi, cod 700020,
tel.0232/213332; fax.219899;
e-mail: admin.isisjudx01.is@
mail.mfinante.gva.ro. 9.Data
transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate,
în vederea publicării:
29.10.2019.
l Concesionare teren aparținând domeniului privat al
comunei Miroslava. 1.Informaţii
generale privind concedentul:
Denumire: UAT comuna Miroslava, cod fiscal: 4540461,
a d r e s a : s a t M i r o s l a v a , s t r.
Constantin Langa nr.93, comuna
Miroslava, cod 707305, jud.Iași,
e-mail: secretariat@primariamiroslava.ro, achizitii@primariamiroslava.ro, persoane
contact: sef birou achizitii publice-investitii -Burcuta Elena;
consilier juridic birou achizitii
publice- investitii- Manea
Anisoara, tel. 0232.295680, int.
34; fax. 0332/424444. 2.Iinformaţii generale privind obiectul
concesiunii: teren în suprafață
de 14.318 mp aparținând domeniului privat al comunei Miroslava, sat Miroslava, NC78789
pentru realizarea unui proiect
de amenajare a zonei centrale,
redeventa: este de minim: 52.000
lei/an pentru intreaga suprafata.
3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: modalitatea
prin care persoanele interesate
pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: persoanele interesate pot
înainta o solicitare pe suport
hârtie pentru obţinerea unui
exemplar al documentaţiei de
atribuire; Denumirea și adresa
compartimentului de la care se
poate obţine un exemplar al

Tel. 021/208.75.01
Mail: micapublicitate
@jurnalul.ro
documentaţiei de atribuire:
birou achiziţii publice din cadrul
Primăriei comunei Miroslava,
judeţul Iași; tel. 0232/295680,
int. 34, pers. contact: Burcuta
Elena, Manea Anisoara. 4.
Costul și condiţiile de plată
pentru obţinerea unui exemplar
al documentației de atribuire:
costul documentaţiei este de 50
lei și se poate achita odata cu
solicitarea efectuată în acest
sens; documentatia de atribuire
se pune la dispozitia persoanelor
interesate pana la data de
8.11.2019, ora 13.30, respectiv
cu 5 zile lucratoare inainte de
data limita pentru depunerea
ofertelor. 5. Data limită pentru
solicitare clarificări: 13.11.2019,
ora 16.00. 6.Informaţii privind
ofertele: data limită pentru
depunerea ofertelor: 15.10.2019,
ora 13.30; adresa la care trebuie
depusă oferta: Primăria
comunei Miroslava, sat Miroslava, comuna Miroslava,
judeţul Iasi, cod postal 707305;
numărul de exemplare în care
trebuie depusă fiecare ofertă: un
exemplar în două plicuri sigilate
unul exterior și unul interior. 7.
Data și locul unde se va desfășura ședinţa publică de deschidere a ofertelor: 18.11.2019, ora
12.00 la sediul Primăriei com.
Miroslava, judeţul Iași. 8. Denumirea, adresa, numărul de
telefon, telefax, și adresa de
e-mail a instanţei competente în
soluţionarea litigiilor apărute și
termenele pentru sesizarea
instanţei: Tribunalul judeţean
Iași, secţia contencios administrativ, str.Anastasie Panu nr.26,
Iași, jud.Iasi, cod 700020,
tel.0332/435700; fax. 219899;
e-mail: tr-iasi-reg@just.ro. 9.
Data transmiterii anunţului de
licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării:
29.10.2019.

PIERDERI
l SC IT&C Servicii Externalizare SRL declar că s-a pierdut
CUI original în data de
23.10.2019. Îl declar nul.
l Pierdut Certificat Constatator
pentru punctul de lucru din
București, sector 3, str.Selari,
nr.16 al Alro Media Pro SRL,
J40/4946/2011, CUI: 28377060,
cu sediul social în București
Sectorul 1, Str. Diaconu Coresi,
Nr.53. Îl declar nul.
l Negut Ioana Ramona Intreprindere Individuală, având
F40/2581/2015, CUI: 34680980,
sediul profesional în București,

@Oferte serviciu
@Vânzări
@Pierderi
@Licitații
@Diverse
sect.1, str.Daniel Danielopolul,
nr.10, et.2, cam.4, bir.3, declar
pierdute și nule certificatele
constatatoare aferente sediului
social, sediului secundar din
București, sect. 3, str. Hristo
Botev, nr.1, ca.415, et.4 și din
afara sediilor proprii.
l Pierdut Certificat Constatator
nr.424020 din 28.06.2019 al
Farmatop SRL, J40/6275/1992,
CUI:448820, București, Sector
3, Str.Pădurea Craiului, Nr.1,
Bloc B2, Sc.A, Et.P, Ap.1. Îl
declar nul.
l Pierdut Atestatele Agabaritic
și ADR eliberate de ARR Dolj
pe numele Dobrică George
Petrișor. Se declară nule.
l Declar pierdut și nul Atestat
taxi eliberat de ARR Dolj pe
numele Călin Marian.
l Declar pierdută și nulă
Cartela Tahograf eliberată de
ARR Dolj pe numele Secu
Samuel.
l Subscrisa, Autotechnica
Fleet Services SRL, cu sediul
social în București, Sectorul 1,
Piața Montreal, nr. 10, Intrarea
F, C l ă d i r e a Wo r l d Tr a d e
Center, Biroul nr.1.20, Campus
7, Etaj 1, înregistrată la Oficiul
Registrului Comerțului de pe
lângă Tribunalul București sub
nr.J40/5201/2007, având Cod
Unic de Înregistrare 21348475,
declar nule și pierdute certificatul constatator cu privire la
activitățile desfășurate la
sediul din București, Sectorul
1 , P i a ț a M o n t r e a l n r. 1 0 ,
Intrarea F, Clădirea World
Trade Center, Biroul nr. 1.20,
Campus 7, Etaj 1 din
05.09.2012 și certificatul
constatator cu privire la activitățile desfășurate în afara
sediului social și sediilor secundare (la terți) din 07.10.2010.
l Declar pierdut și nul Certif i c a t d e m o ș t e n i t o r n r.
2359/08.12.1993 întocmit la
Notariatul de Stat Sector 3
București pe numele moștenitorului Mihailov Elena, București.
l Declar pierdut și nul atestat
pază eliberat de I.P.J. Ilfov pe
numele Diaconu Cosmin
Dumitru.
l Pierdut Autorizatie de Functionare nr. 390/11.04.2007,eliberata de Primaria Arad, pentru
TATTOO PF. O declar nulă.

