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OFERTE SERVICIU
l U.M.02214 București, din Ministerul
Apărării Naționale, organizează concursuri
de ocupare pe perioadă nedeterminată a unui
post de personal civil contractual contabil IA
și muncitor calificat I. -17.12.2018 (proba
scrisă) -la sediul U.M.02214 București, strada
Antiaeriană, nr.6-8, Sector 5, București. Data
limită de depunere a dosarelor, la sediul
U.M.02214 București este 10.12.2018, ora
15.30. Date de contact: tel.021/410.01.50
interior 0358, persoană de contact: Mihai
baciu, secretar.
l Liceul Tehnologic „Ovid Densusianu”
Călan, județul Hunedoara, organizează
concurs pentru ocuparea unui post de îngrijitor curățenie, pe perioadă nedeterminată.
Concursul va avea loc în data de 28.12.2018,
ora 09.00, la Liceul Tehnologic „Ovid Densusianu” Călan. Actele pentru dosarul de
concurs se pot depune până la data de
18.12.2018, ora 12.00, la secretariatul Liceului
Tehnologic „Ovid Densusianu” Călan. Informații suplimentare la telefon: 0254.730.610.
l Primăria Ștefăneștii de Jos -Ilfov organizează în data de 07.01.2019 concurs recrutare
pentru următoarele posturi contractuale
vacante: -1 post de Inspector de specialitate
-Compartiment Monitorizare Unități de
Învățământ; -1 post de Gestionar -Club
Sportiv; -1 post de Administrator -Club
Sportiv. Detalii la 021.361.35.29.
l UM 02122 Bucureşti, din Ministerul
Apărării Naţionale, organizează concursul
pentru ocuparea postului vacant de personal
civil contractual, Administrator financiar
debutant/studii superioare, fără vechime în
specialitatea studiilor, astfel: proba scrisă10.01.2019, ora 10.30; interviu- 16.01.2019,
ora 10.30; data limită de depunere a dosarelor este 19.12.2018, ora 15.00. Depunerea
dosarelor şi organizarea concursului se vor
face la sediul UM 02122 Bucureşti, str.Institutul Medico-Militar, nr.3-5, sector 1, Bucureşti, unde vor fi afişate şi detaliile
organizatorice necesare. Date de contact ale
secretariatului, la telefon 021.319.60.06
int.184.
l Primăria comunei Ciulniţa, str. Matei
Basarab, nr.68, judetul Ialomita, organizează
concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice temporar vacante de referent,
clasa III, grad profesional asistent din cadrul
Compartimentului Registrul Agricol. Probele
stabilite pentru concurs sunt: - proba scrisa in
data de 07.01.2019, ora 10,00; - interviul in
data de 09.01.2019 ora 10:00. Ambele probe
se vor defășura la sediul Primăriei comunei
Ciulniţa, str. Matei Basarab, nr. 68, jud.
Ialomița. Termenul de depunere al dosarelor
8 de zile de la data publicării anunţului în
Monitorul Oficial, partea a III a,respectiv
până la data de 13.12.2018,orele 12,00.la
registratura primăriei. Condiţii de participare
la concursul de recrutare pentru ocuparea
funcţiei publice de execuţie vacante: -să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art.
54 din Legea nr.188/1999(r) cu modificările şi
completările ulterioare,-studii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat.-vechime in
specialitatea studiilor necesare exercitării
funcției publice- 6 luni. Relaţii suplimentare
privind depunerea dosarelor se pot obține de
la Chițu Nela-inspector SPCEP, str. Matei
Basarab,nr. 68, jud. Ialomița, tel/fax: 0243
218082, e-mail primariaciulnita@yahoo.com.
l Curtea Constituţională organizează
concurs pentru ocuparea a patru posturi
vacante de magistrat-asistent din cadrul
Corpului magistraților-asistenți și a postului
vacant de personal de specialitate juridică
asimilat magistraților-asistenți din cadrul
Compartimentului de cercetare, documen-

tare și bibliotecă, în data de 11 februarie
2019, ora 10.00. Dosarul de concurs se
depune la sediul Curţii Constituţionale din
Palatul Parlamentului, Calea 13 Septembrie,
nr.2, intrarea B1, sector 5, Bucureşti, până la
data de 28 decembrie 2018, ora 13.00. Tematica, bibliografia, precum şi detaliile organizatorice sunt afişate pe pagina de internet
(www.ccr.ro) şi la sediul instituţiei. Informaţii
suplimentare se pot obţine la telefon:
021.414.21.13, precum şi pe adresa de poştă
electronică: ccr@ccr.ro.
l Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Olt organizează, în temeiul Hotărârii
Guvernului nr.286/2011, 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
din 23.03.2011, cu modificările şi completările
ulterioare, și art.31 alin.(1) din Legea-cadru
nr.153/2017, privind salarizarea personalului
plătit din fonduri publice, cu modificările şi
completările ulterioare, concurs în data de
3-8 ianuarie 2019, pentru ocuparea unor
posturi vacante, repartizate pe perioadă
nedeterminată, corespunzătoare funcţiilor
contractuale de execuţie din cadrul Oficiului
de Cadastru și Publicitate Imobiliară Olt, cu
încadrare pe perioadă nedeterminată, astfel:
La Serviciul Publicitate Imobiliară: -pentru
Birourile de Relații cu Publicul din localitățile
Balș, Caracal, Corabia: -asistent registrator
debutant- 3 posturi (câte un post pentru
fiecare birou). Cerinţele postului: -studii
medii, absolvite cu diplomă de bacalaureat,
fără vechime în muncă; -referent debutant- 3
posturi (câte un post pentru fiecare birou).
Cerinţele postului: -studii medii, absolvite cu
diplomă de bacalaureat, fără vechime în
muncă; -asistent registrator principal, gradul
II- 1 post (la BCPI Slatina). Cerinţele
postului: -studii de specialitate: studii universitare cu diplomă de licenţă, profilul științe
juridice -specializarea drept; -vechime în
specialitate minim 6 luni; -asistent registrator
principal debutant- 2 posturi (la BCPI
Slatina). Cerinţele postului: -studii de specialitate: studii universitare cu diplomă de
licenţă, profilul științe juridice -specializarea
drept, fără vechime în specialitate. La Serviciul Cadastru: -consilier cadastru, gradul II1 post. Cerinţele postului: -studii de
specialitate: studii universitare cu diplomă de
licenţă -specializarea cadastru, geodezie,
topografie, măsurători terestre şi cadastru;
-vechime în specialitate minim 6 luni.
Programul concursului: -03.01.2019- proba
scrisă; -08.01.2019- interviul. Concursul se va
desfăşura la sediul Oficiului de Cadastru şi
Publicitate Imobiliară Olt, Slatina, str.
Arcului, nr.20, etaj 3, camerele 8, 10, ora
12.00 -proba scrisă și ora 10.00 -interviul.
Candidații vor depune dosarele de participare la concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunțului în Monitorul
Oficial, Partea a III-a, respectiv până la data
de 19 decembrie 2018, inclusiv, ora 16.00, la
sediul Oficiului de Cadastru și Publicitate
Imobiliară Olt.
l Institutul Naţional de Boli Infecţioase
„Prof. Dr. Matei Balş”, cu sediul în localitatea
Bucureşti, str. Dr. Calistrat Grozovici, nr.1, în
conformitate cu prevederile HG 286/2011,
organizează concurs pentru ocuparea următoarei funcţii contractual vacante, pe durată
nedeterminată: -1 (un) post asistent medical,
generalist (PL)- Secţia Clinică I- Boli Infecţioase Adulţi; -1 (un) post Infirmieră (G)Secţia Clinică I- Boli Infecţioase Adulţi.
Concursul se va desfăşura la sediul institutului, după următorul calendar: -Termenul de
depunere a dosarelor: 19.12.2018, ora 13.00;
-Testarea psihologică: în data de 03.01.2019,
ora 10.00; -Proba scrisă: în data de

07.01.2019, ora 10.00; -Proba practică: în data
de 11.01.2019, ora 10.00. Pentru participarea
la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: Pentru funcţia
de asistent medical, generalist (PL): -diplomă
de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă
sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform HG nr.797/1997; -6 luni
vechime ca asistent medical. Pentru funcţia
de infirmieră (G): -şcoală generală; -curs de
infirmiere organizat de Ordinul Asistenţilor
Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor
Medicali din România sau curs de infirmiere
organizat de furnizori autorizaţi de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale cu
aprobarea Ministerului Sănătăţii -Direcţia
Generală Resurse Umane şi Certificare; -6
luni vechime în activitate. 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 Balş”. Relaţii suplimentare la sediul Institutului Naţional de Boli
Infecţioase „Prof. Dr.Matei Balş”, persoană
de contact: referent Ştefan Alexandru-Marius, telefon: 021.201.09.80, interior: 3055,
adresa e-mail: marius.stefan@mateibals.ro
l Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Arad organizează în temeiul Hotărârii
Guvernului nr.286/2011, cu modificările şi
completările ulterioare, concurs pentru
ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a unor
funcţii contractuale vacante, corespunzătoare
funcţiilor contractuale de execuţie din cadrul
Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Arad, în perioada 08.01-11.01.2019,
după cum urmează: -1 post referent, tp.IA
-Biroul juridic resurse umane secretariat și
petiţii (contract individual de muncă pe
perioadă nedeterminată). Cerinţele postului:
-studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat; -vechime în muncă: minim 6 ani şi 6
luni. -1 post asistent registrator principal,
grIA, perioadă nedeterminată -Serviciul
Publicitate Imobiliară -BCPI Arad. Cerinţele
postului: -studii superioare de lungă durată
absolvite cu diplomă de licenţă, în profilul
ştiinţe juridice specializarea: drept; -vechime
în specialitatea studiilor: minim 6 ani și 6
luni. -1 post asistent registrator principal,
gr.II, perioadă nedeterminată -Serviciul
Publicitate Imobiliară -BCPI Chișineu Criș.
Cerinţele postului: -studii superioare de lungă
durată absolvite cu diplomă de licenţă, în
profilul ştiinţe juridice specializarea: drept;
-vechime în specialitatea studiilor: minim 6
luni. Concursul se va organiza conform
calendarului următor: -19 decembrie 2018,
ora 16.00, termenul-limită de depunere a
dosarelor la secretariatul instituţiei, cam.6;
-20 decembrie 2018, selecţia dosarelor
depuse; -08 ianuarie 2019, ora 10.00, proba
scrisă, la sediul OCPI Arad, Splaiul General
Gheorghe Magheru, nr.13, etajul 1, sala de
şedinţe; -11 ianuarie 2019, ora 10.00, proba
interviu: la sediul OCPI Arad, Splaiul
General Gheorghe Magheru, nr.13, etajul 1,
sala de şedinţe. Date contact şi informaţii
suplimentare: tel.0257.256.144, int.103,
e-mail: ar@ancpi.ro sau elena.avram@ancpi.
ro. Temei legal: art.7 alin.(4) din HG
nr.286/2011, modificată şi completată de HG
nr.1027/2014.
l Primăria Comunei Mavrodin, cu sediul în
comuna Mavrodin, judeţul Teleorman, organizează concurs de recrutare, în baza art.57
alin.(4) Legii 188/1999 (r2) şi a HG
nr.611/2008, modificată şi completată prin
HG 761/2017, şi Aviz ANFP nr.59678/2018,
pentru ocuparea următoarelor funcţii publice
de execuţie vacante de: -Inspector, clasa I,
grad profesional asistent -Compartimentul
Financiar Contabil. Condiţii de participare:
-studii universitare de licenţă, absolvite cu
diplomă, respectiv studii superioare de lungă
durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau
echivalentă în ştiinţe Economice; -vechime în
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specialitatea studiilor: minim 1 an. -Consilier,
clasa I, grad profesional asistent -Compartimentul Financiar Contabil. Condiţii de
participare: -studii universitare de licenţă,
absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de
licenţă sau echivalentă într-unul dintre domeniile de licenţă: juridic sau economic;
-vechime în specialitatea studiilor: minim 1
an. -Referent, clasa III, grad profesional
superior -Compartimentul Financiar
Contabil. Condiţii de participare: -studii
medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
-vechime în specialitatea studiilor: minim 7
ani. -Referent, clasa III, grad profesional
superior -Compartimentul Stare Civilă.
Condiţii de participare: -studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat; -vechime în
specialitatea studiilor: minim 7 ani.
Concursul se desfăşoare la sediul Primăriei
Comunei Mavrodin, jud.Teleorman, astfel:
proba scrisă în data de 08.01.2019, ora 10.00,
în data de 11.01.2019, ora 10.00, proba
interviu, iar dosarele de înscriere la concurs
se pot depune la sediul Primăriei Mavrodin,
judeţul Teleorman, în termen de 20 zile de la
data publicării prezentului anunţ în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.
Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon:
0766.078.118, persoană de contact: Paunescu
Mihaela, secretar al comunei Mavrodin,
e-mail: primaria_mavrodin@yahoo.com.
l Primăria Comunei Sascut, judeţul Bacău,
organizează concurs, conform Legii
nr.188/1999, pentru ocuparea funcţiei publice
vacante, de şef Serviciu Poliţie Locală, grad
profesional I, studii superioare, Serviciul
Poliţie Locală. Concursul se va desfăşura la
sediul Primăriei Comunei Sascut astfel:
-Proba scrisă: 11.01.2019, ora 10.00; -Proba
interviu: 14.01.2019, ora 10.00. Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: -studii
universitare de licenţă absolvite cu diplomă,
respectiv studii superioare de lungă durată,
absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul administraţiei publice,
ştiinţe juridice sau management; -studii de
masterat sau postuniversitare în domeniul
administraţiei publice, management sau în
specialitatea studiilor necesare exercitării
funcţiei publice; -permis conducere categoria
B; -vechime minimă în specialitatea studiilor:
5 ani. Candidaţii vor depune dosarele de
participare la concurs în termen de 20 de zile
calendaristice de la data publicării anunţului
în Monitorul Oficial, Partea a III-a, la sediul
Primăriei Comunei Sascut. Relaţii suplimentare şi coordonatele de contact pentru depunerea dosarelor de concurs se pot obţine de la
sediul Primăriei Comunei Sascut, la telefon/
fax: 0234.280.639/0234.280.408, adresă
e-mail: primaria sascut@yahoo.com,
persoană de contact: Galatanu Gelu -consilier principal.
l Primăria Comunei Secusigiu, cu sediul în
Secusigiu, nr.275, judeţul Arad, organizează
concurs, conform Legii nr.188/1999, pentru
ocuparea funcţiei publice vacante de: -consilier, grad profesional debutant, compartimentul urbanism, amenajarea teritoriului,
administrarea domeniului public şi privat.
Concursul se va desfăşura astfel: -Proba
scrisă: 07.01.2019 -sediul instituţiei, ora 10.00;
-Interviul: 10.01.2019 -sediul instituţiei, ora
10.00. Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele
condiţii: -studii superioare cu diplomă de
licenţă; -nu este necesară vechimea în muncă.
Candidaţii vor depune dosarele de participare
la concurs în termen de 20 zile de la publicarea
anunţului în Monitorul Oficial al României,
Partea a III-a, la sediul Primăriei, în Secusigiu,
nr.275. Relaţii suplimentare: sediul Primăriei,
Secusigiu, nr.275, telefon: 0257.411.320, mail:
primariasecusigiu@yahoo.com, persoană de
contact: Dan Lorena Danina, inspector,
compartiment resurse umane.
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l Primăria Comunei Valea Ierii, cu sediul în
localitatea Valea Ierii, nr.50, judeţul Cluj,
organizează concurs pentru ocuparea funcţiei
contractuale vacante de: referent II, număr
posturi- 1, conform HG nr.286/23.03.2011.
Concursul se va desfăşura astfel: -Proba
scrisă în data de 08.01.2019, ora 10.00; -Proba
interviu în data de 09.01.2019, ora 10.00.
Pentru participarea la concurs candidaţii
trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
-studii medii cu diplomă de bacalaureat;
-vechime minim 3 ani; -cunoștințe de operare
pe calculator. Candidaţii vor depune dosarele
de participare la concurs în termen de 10 zile
lucrătoare de la publicarea anunţului în
Monitorul Oficial al României, Partea a III-a,
la sediul Primăriei Comunei Valea Ierii.
Relaţii suplimentare la sediul Primăriei
Comunei Valea Ierii, persoană de contact:
Mariș Nelia-Crenguța, telefon: 0374.961.930,
fax: 0374.091.297, e-mail: primaria_valea_
ierii@yahoo.com.
l Primăria municipiului Râmnicu Sărat
organizează concurs de recrutare pentru
ocuparea funcţiei contractuale de execuţie,
vacantă de şofer I - Compartimentul
Evidenţa Persoanelor - Serviciul Public
Comunitar Local de Evidenţa Persoanelor
Râmnicu Sărat. Concursul va avea loc la
sediul Primăriei municipiului Râmnicu Sărat
în data de 08 ianuarie 2018, ora 10,00 - proba
scrisă, în data de 11 ianuarie 2018 - proba
practică, iar interviul în data de 16 ianuarie
2018. Condiţiile de participare, la concursul
menţionat mai sus, sunt cele prevazute in
art.3 din H.G nr.286/2011, actualizată,
precum şi cele specifice şi anume: - studii
medii absolvite cu diplomă de bacalaureat; carnet de şofer categoria B; - vechime în
muncă minimum 7 ani. Aceste condiţii de
participare la concurs se vor afişa la sediul
Primăriei municipiului Râmnicu Sărat,
precum şi pe site-ul Primăriei municipiului
Râmnicu Sărat www.primariermsarat.ro.
Dosarele de înscriere la concurs se depun în
perioada 06.12.2018 - 19.12. 2018. Coordonate de contact: - sediul instituţiei: str.Nicolae
Bacescu, nr.1, mun.Râmnicu Sărat, numărul
de telefon este 0238561946, numărul de fax
este 0238561947, adresa de e-mail primarie_
rmsarat@primariermsarat.ro. persoana de
contact: Georgiana Horohai, şef birou resurse
umane.
l Unitatea Militară 01784 Rm. Vâlcea, din
Ministerul Apărării Naționale, organizează
concurs, pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată a unui post vacant de execuție, de
personal civil contractual, astfel: - denumirea
postului: Medic veterinar Gr. III; - nivelul
studiilor și vechimea: - studii superioare de
lungă durată (licență și masterat) sau studii
superioare de licență (ciclul I Bologna) în
domeniul „Medicină veterinară”, cu o
vechime de minim 6 luni în specialitatea
studiilor; - locul de desfășurare a concursului:
la sediul unității militare U.M. 01784 Rm.
Vâlcea, str. Tudor Vladimirescu, nr. 31,
județul Vâlcea; - data și ora susținerii probei
scrise: 08.01.2019, ora 11.00; - data și ora
probei interviului: 14.01.2019, ora 11.00.
Dosarele de concurs pot fi depuse la sediul
U.M. 01784 Rm. Vâlcea, str. Tudor Vladimirescu, nr. 31, județul Vâlcea până la data
limită de 19.12.2018, ora 15.30, unde vor fi
afișate și detaliile organizatorice necesare.
Date de contact ale secretariatului, la telefon:
0250/739601, int. 146.
l Ministerul Agriculturii și Dezvoltării
Rurale, în temeiul O.U.G. nr. 45/2008,
anunţă scoaterea la concurs a unei funcţii
publice de execuție de stat vacante din cadrul
aparatului propriu, în data de 18 decembrie
2018, orele 10,00 proba scrisă. Interviul se va
susţine într-un termen de maximum 5 zile
lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.
Direcția Generală Politici în Industrie
Alimentară și Comerț 1 funcție publică de
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consilier superior. Condiții specifice: -studii
universitare de licenţă absolvite cu diplomă,
respectiv studii superioare de lungă durată,
absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul medicină veterinară;
-vechime în specialitatea studiilor necesare
exercitării funcției publice: minimum 7 ani.
Dosarele de înscriere la concurs se depun la
secretariatul comisiei de concurs din sediul
Ministerului Agriculturii și Dezvoltării
Rurale, în termen de 8 de zile de la data
publicării, persoană de contact, doamna
C a t a n ă A l i n a - c o n s i l i e r, t e l e f o n
021.3072.326, e-mail alina.catana@madr.ro.
Bibliografia, condiţiile specifice de participare precum şi actele solicitate candidaţilor
pentru dosarul de înscriere vor fi afişate la
sediul instituţiei din B-dul. Carol I nr. 2-4,
sector 3, Bucureşti şi vor fi publicate pe
pagina de web www.madr.ro. Concursul se
va desfășura la sediul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.
l Primăria Comunei Domnești cu sediul în
localitatea Domnești, Șoseaua Alexandru
Ioan Cuza nr. 25-27, Județul Ilfov în baza
legii nr. 188/1999, organizează concurs
pentru ocuparea următoarelor posturi
vacante pentru funcții publice: Inspector
clasa I, grad profesional Debutant -Compartiment Drumuri, Utilități Publice și Mediu
Referent clasa III, grad profesional Debutant
-Compartiment Gestionare Documente,
Arhivă. Condiţii specifice pentru ocuparea
funcţiei publice de execuţie vacante de
Inspector clasa I, grad profesional Debutant
-Compartiment Drumuri, Utilități Publice și
Mediu: -studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare
de lungă durată, absolvite cu diplomă de
licenţă sau echivalentă. Condiţii specifice
pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie
vacante -Referent clasa III, grad profesional
Debutant -Compartiment Gestionare Documente, Arhivă: -studii liceale, respectiv studii
medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat. Data, ora şi locul de desfăşurare a
concursului: Proba scrisă: data 14.01.2019,
ora 11:00, la sediul instituției. Interviu:
22.01.2019, ora 11:00, la sediul instituției.
Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 20 zile de la data publicării anunțului în Monitorul Oficial. Date
contact: tel/fax: 021/351.52.56/57, e-mail
primariadomnestiif@yahoo.com, persoană
de contact Beraru Cristina, Referent grad
profesional Asistent.

CUMPĂRĂRI DIVERSE
l Cumpăr colecția completă „Magazin
Istoric” în stare bună, ofer număr special “
Basarabia”. Tel. 0730924944.

VÂNZĂRI IMOBILE
l Vând casă cu teren 300 mp, 2 camere,
bucătărie și anexe, zona Cartier Florilor,
Brașov. 0368/739084; 0758/952427.

CITAŢII
l Parfenie Dănuț este citat pe 11.12.2018 la
Judecătoria Moinești în dosarul
nr.2762/260/2018- divorț.
l Pârâta Gârbacea Virginia este citată la
Judecătoria Zărnești în data de 13.02.2019,
ora 9.00, în dosarul nr. 2463/338/2017, ce are
ca obiect cererea de radiere ipotecă formulată de Șaramet Valeria și Șaramet Gheorghe.
l Voicu Nicoleta Maria (m.d.Chiaburu
Constantin), este citată în ziua de 09 ianuarie
2019, la Judecătoria Dorohoi, în calitate de
pârât în dosarul nr. 2043/222/2017, având ca
obiect dezbaterea succesiunii dupa defuncţii
Chiaburu Dumitru şi Chiaburu Maria.

l Jâdic Radu Gigel, cu ultimul cunoscut în
comuna Mihălăşeni, judeţul Botoşani , este
citat în ziua de 10 decembrie 2018,1a Judecătoria Dorohoi, în calitate de pârât în dosarul
nr. 2040/222/2018, având ca obiect divorţ de
Jâdic Ilenuţa.
l Numitul Manea Cristian, cu ultimul domiciliu cunoscut în sat Cherchezu, com Cherchezu, jud. Constanţa, este citat la
Judecătoria Săveni, jud. Botoşani, pe data de
09.01.2019, ora 08:30, în calitate de pârât în
dosarul nr. 1264/297/2018, în procesul de
divorţ cu reclamanta Manea Irina- Geanina.
l Numitul Chirilă Laurenţiu, cu ultimul
domiciliu cunoscut în sat. Dealu Crucii, com.
Vorniceni, jud. Botoşani, este citat la Judecatoria Săveni, jud. Botoşani, pe data de
10.01.2019, ora 08:30, în calitate de pârât în
dosarul nr.1987/297/2018, în procesul de
divorţ cu reclamanta Chirilă Violeta.
l Numitul Tîrziu Vasile - Constantin, cu
ultimul domiciliu cunoscut în sat. Podeni, str.
Soarelui, nr. 2, com. Corlăteni, jud. Botoşani,
este citat la Judecatoria Dorohoi, jud. Botoşani, pe data de 09.01.2019, ,ora 08:30, în
calitate de oârat în dosarul nr. 2761/222/2018,
în procesul de divorţ cu reclamanta Tîrziu
Olimpia - Andreea.
l Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Vâlcea cheamă în judecată pe numita: Boceanu Maria cu domiciliul
în comuna Buneşti, sat Teiuşu, jud. Vâlcea în
calitate de intimată în dosarul civil nr.
2645/90/2018, cu termen de judecată la data
de 07.12.2018 aflat pe rol la Tribunalul
Vâlcea.
l Citaţie. Către, doamna Pop Florentina, cu
domiciliul cunoscut în municipiul Caransebeş, strada Sandu Florea, număr 5, judeţ
Caraş-Severin. Prin prezenta vă rugăm să vă
prezentați la biroul nostru în data de 18
decembrie 2018, ora 10.00, în vederea dezbaterii succesiunii privind pe defunctul Pop
Nicolae, CNP: 1530202110652, decedat la
data de 29.11.2017, cu ultimul domiciliu în
mun.Caransebeş, strada Sandu Florea,
număr 5, judeţ Caraş-Severin. Veți aduce
toate actele ce le dețineți în legătură cu acestă
succesiune (testamente, extrase de carte
funciară), certificate de stare civilă (naștere,
căsătorie, adopțiune, deces) și Actul de identitate. În caz de neprezentare la termen,
dezbaterile vor avea loc în lipsă și se va
proceda conform legii.
l Citaţie. Către, doamna Pop Elena, cu
domiciliul cunoscut în municipiul Caransebeş, strada Sandu Florea, număr 5, judeţ
Caraş-Severin. Prin prezenta vă rugăm să vă
prezentați la biroul nostru în data de 18
decembrie 2018, ora 10.00, în vederea dezbaterii succesiunii privind pe defunctul Pop
Nicolae, CNP: 1530202110652, decedat la
data de 29.11.2017, cu ultimul domiciliu în
mun.Caransebeş, strada Sandu Florea,
număr 5, judeţ Caraş-Severin. Veți aduce
toate actele ce le dețineți în legătură cu acestă
succesiune (testamente, extrase de carte
funciară), certificate de stare civilă (naștere,
căsătorie, adopțiune, deces) și Actul de identitate. În caz de neprezentare la termen,
dezbaterile vor avea loc în lipsă și se va
proceda conform legii.

DIVERSE
l Matriland.ro- site gratuit de matrimoniale.
Nu solicităm date personale.
l Toți cei interesați a face opoziție la dobândirea dreptului de proprietate prin uzucapiune de către Cârstea Adriana Elena și
Cârstea Pavel cu privire la suprafața de 1200
mp teren înscris în CF 100048 Șinca Nouă,

nr top 749/2, 748 sunt invitați la Judecătoria
Zărnești în data de 10.01.2019, ora 09.00.
l Toți cei interesați a face opoziție la dobândirea dreptului de proprietate prin uzucapiune de către Pedestru Eugenia și Pedestru
Nicolae cu privire la suprafața de 13130 mp
teren înscris în CF 102250 Bran, nr top 328/1
și de către Voinescu Maria și Voinescu
Nicolae cu privire la suprafața 6100 mp teren
înscris în CF 102250 Bran nr. top 328/1, sunt
invitați la Judecătoria Zărnești în data de
09.01.2019, ora 09.00.
l C.I.I. Apostol Andra notifica deschiderea
procedurii generale de insolventa in Dosarul
nr. 5447/105/2018, Tribunal Prahova,
conform Incheierii din data de 28.11.2018
privind pe SC Raid Natura SRL, cu termenele: depunere declarații creanță 11.01.2019,
întocmirea tabelului preliminar al creanțelor
30.01.2019, întocmirea tabelului definitiv
22.02.2019, prima Adunare a Creditorilor
avand loc in data 04.02.2019, orele 12.00.
l O.M.V Petrom S.A anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a
acordului de mediu pentru proiectul: “
Lucrari de suprafata, foraj, echipare de
suprafata si conducta de amestec sonda 699
Oprisenesti”, propus a fi amplasat in jud.
Braila, extravilan UAT Ianca. Informatiile
privind proiectul propus pot fi consultate la
sediul Agentiei pentru Protectia Mediului
Braila - mun. Braila, Bd. Independentei, nr.
14, Bl. B5 si la sediul titularului din municipiul Bucuresti, sector 1, strada Coralilor, nr.
22, in zilele lucratoare, intre orele 9.00 13.00. Observatiile publicului se primesc
zilnic la sediul Agentiei pentru Protectia
Mediului Braila.
l Delgaz Grid S.A. titular al proiectului
„Inlocuire conducte si bransamente gaze
naturale presiune redusa - strada Aurel
Vlaicu si 8 Martie, Localitatea Sebes, judet
Alba”, anunta publicul interesat asupra luarii
deciziei etapei de incadrare de catre A.P.M.
Alba - fara evaluarea impactului asupra
mediului in cadrul procedurii de evaluare a
impactului asupra mediului, pentru proiectul
„Inlocuire conducte si bransamente gaze
naturale presiune redusa - strada Aurel
Vlaicu si 8 Martie, Localitatea Sebes, judet
Alba” propus a fi amplasat in Loc. Sebes, jud.
Alba. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate
la sediul Autoritatii competente pentru
Protectia Mediului Alba, str. Lalelelor, nr. 7B,
Municipiul Alba Iulia, in zilele de luni - joi,
intre orele 8 - 16 si vineri intre orele 8 - 14,
precum si la urmatoarea adresa de internet
apmab.anpm.ro. Publicul interesat poate
inainta comentarii/observatii la proiectul
deciziei de incadrare in termen de 5 zile de la
data publicarii prezentului anunt, pana la
data de 10.12.2018.
l Delgaz Grid S.A. titular al proiectului
„Inlocuire conducte si bransamente gaze
naturale presiune redusa - strada Ulita de
Mijloc si Ulita de Sus, Localitatea Lancram,
judet Alba”, anunta publicul interesat asupra
luarii deciziei etapei de incadrare de catre
A.P.M. Alba - fara evaluarea impactului
asupra mediului in cadrul procedurii de
evaluare a impactului asupra mediului,
pentru proiectul „Inlocuire conducte si bransamente gaze naturale presiune redusa strada Ulita de Mijloc si Ulita de Sus,
Localitatea Lancram, judet Alba” propus a fi
amplasat in localitatea Lancram, municipiului Sebes, judetul Alba. Proiectul deciziei
de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Autoritatii
competente pentru Protectia Mediului Alba,
str. Lalelelor, nr. 7B, Municipiul Alba Iulia, in
zilele de luni - joi, intre orele 8 - 16 si vineri
intre orele 8 - 14, precum si la urmatoarea
adresa de internet apmab.anpm.ro. Publicul
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interesat poate inainta comentarii/observatii
la proiectul deciziei de incadrare in termen
de 5 zile de la data publicarii prezentului
anunt, pana la data de 10.12.2018.
l CII Brănici Marius anunţă că prin
Sentinţa nr.659 din data de 14.11.2018,
pronunţată de Tribunalul Bacău în dosarul
nr.1889/110/2018 s-a dispus deschiderea
procedurii generale a insolvenţei împotriva
SC Crina Trans SRL, CUI:26104242, RC
J4/969 /2009, sediul social: mun.Onești, str.
Tineretului, nr.10, ap.44, jud.Bacău. Cererea
de creanţă se va depune în două exemplare la
Tribunalul Bacău, sub sancţiunea decăderii
până la data de 29.12.2018. Termene limită:
18.01.2019 afişare tabel preliminar;
12.02.2019 soluţionare contestaţii şi afişare
tabel definitiv. Relaţii la administratorul
judiciar CII Brănici Marius, tel.0745.821.068.
l Subscrisa Private Liquidation Group
IPURL, în calitate de lichidator judiciar
provizoriu în dosarul nr. 4379/83/2017 aflat
pe rolul Tribunalului Satu Mare, Secția a II-a
Civilă, de contencios administrativ şi fiscal,
privind pe debitoarea Adriana Roxana SRL,
CUI 17297489, număr de înregistrare în
Registrul Comerțului J30/275/2005, îi notifică pe toți creditorii debitoarei privind faptul
că prin sentința nr.528/2018/F din data de
14.11.2018 pronunțată de Tribunalul Satu
Mare în dosarul nr. 4379/83/2017 s-a dispus
începerea procedurii falimentului în forma
generală față de societatea debitoare mai sus
menționată, în temeiul art.145 alim.(1) lit.D
din Legea 85/2014. Prin hotărârea amintită
s-a fixat termenul limită pentru înregistrarea
cererii de admitere a creanțelor născute în
cursul procedurii la data de 20.12.2018,
termenul limită pentru verificarea creanțelor,
întocmirea și publicarea tabelului suplimentar la data de 16.01.2019, termenul
limită de întocmire a tabelului definitiv
consolidat la data de 13.02.2019. Lichidatorul
judiciar provizoriu a convocat ședința
adunării creditorilor pe data de 16.01.2018, la
ora 14:00, la sediul acestuia din Oradea, str.
Avram Iancu, nr.2, ap.11, jud. Bihor, ordinea
de zi urmând a fi: confirmarea lichidatorului
judiciar provizoriu, aprobarea onorariului
acestuia și desemnarea comitetului creditorilor.

SOMAŢII
l În dos. 1344/210/2018 al Judecătoriei
Chișineu-Criș, reclamanții Mandek Elena,
Erdodi Iosif Ludovic dom. în Chișineu-Criș,
str.Înfrățirii, nr.23, jud.Arad, în cotradictoriu
cu Tamas Maria (căs. Biro), dec. 28.11.1934,
solicită înscrierea dreptului de proprietate
prin uzucapiune asupra imobilului înscris în
CF 305714 Chișineu-Criș, top 1896/89 Pădureni, situat pe str.Nufărului, nr.4, compus din
teren intravilan. Toți cei interesați pot
formula opoziție.
l Se aduce la cunoştinţa cetatenilor localitatii ca numitul Morariu Gheorghe a invocat
dobândirea dreptului de proprietate prin
uzucapiune asupra imobilului înscris în CF
nr. 306211 Lipova nr. top. 99, proprietar
tabular fiind Mark Nicolae. Invitam pe cei
interesati sa faca opozitie fata de aceasta
actiune in termen de 30 zile de la afisarea
prezentei, in caz contrar urmand a se trece la
judecarea cauzei. Termen de judecata 23
ianuarie 2019.

LICITAŢII
l SCM Tromet prin administrator judiciar
VIA Insolv SPRL, scoate la vânzare prin
licitaţie publică proprietate imobiliară
compusă din constructia C3 Hala turnatorie
in regim de P+1E cu Sc = 806,26 mp, Sd =
1.038,73 mp, Su = 938,54 mp, situată in
Ploiesti,str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr. 348, jud.
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Prahova la prețul de 581.976 lei (scutit de
TVA). Terenul intravilan pe care se află
amplasată construcția este proprietate de stat
și nu face obiectul vânzării. Licitaţia va avea
loc în 11.12.2018, ora 14/00 la sediul administratorului judiciar din str. Banatului, nr.1, bl.
37B, sc. B, ap. 3, Ploieşti, tel/fax 0244 519800.
Persoanele interesate vor achizitiona caietul
de prezentare în suma de 1.000 lei + TVA de
la sediul administratorului judiciar şi vor
depune taxa de garanţie de 10% din prețul de
pornire cu cel putin o zi înainte de data licitatiei.
l Editura Cristimpuri SRL prin lichidator
judiciar VIA Insolv SPRL, scoate la vânzare
prin licitaţie publică proprietate imobiliară,
compusa din apartament cu două camere,
situată in Boldești Scaieni, Calea Unirii, Nr.
73, jud. Prahova, la prețul de 112.385 lei.
Licitaţia va avea loc în data de 19.12.2018,
ora 15/00 la sediul lichidatorului, str. Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, Ploieşti, tel/fax
0244 519800.
l Editura Cristimpuri SRL prin lichidator
judiciar VIA Insolv SPRL, scoate la vânzare
în bloc prin licitaţie publică bunuri mobile
(cărți religioase, cești, căni) la prețul de 8.489
lei si cu un discount pentru vanzarea fortata
de 30%. Licitaţia va avea loc în data de
12.12.2018, ora 15/30 la sediul lichidatorului,
str. Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3,
Ploieşti, tel/fax 0244 519800. În cazul neadjudecării vânzarea va fi reluată în ziua de
19.12.2018 aceeaşi oră, în acelaşi loc.
l Debitorul Plantis -Agro SRL societate în
faliment, prin lichidator judiciar Dinu,
Urse și Asociații SPRL, scoate la vânzare:
1. Plug regent 5 brazde -preț pornire licitație -6.750,00 Lei inclusiv TVA; 2. Semănătoare păioase Maschio -preț pornire
licitație -5.625,00 Lei inclusiv TVA; 3. Disc
latime 6M -preț pornire licitație -5.025,00
Lei inclusiv TVA. -Prețul de pornire al
licitaților pentru bunurile mai sus prezentate, aparținând patrimoniului debitoarei
Plantis -Agro SRL, reprezintă 25% din
valoarea de piață inclusiv TVA, arătată în
Raportul de Evaluare pentru fiecare bun
în parte, iar listele cu aceste bunuri pot fi
obținute de la lichidatorul judiciar cu un
telefon în prealabil la 021.318.74.25. Participarea la licitație este condiționată de:
-consemnarea în contul nr. RO39 UGBI
0000 8020 0373 8RON deschis la Garanti
Bank SA Ploiești până la orele 14.00 am
din preziua stabilită licitaţiei, a garanției
de 10% din prețul de pornire a licitației;
-achiziționarea până la aceeași dată a
Caietului de sarcini și Regulamentului de
participare la licitație pentru bunurile din
patrimoniul debitoarei, de la sediul lichidatorului judiciar. Pentru utilaje prima
ședință de licitație a fost fixată în data de
12.12.2018, ora 12.00, iar dacă bunurile nu
se adjudecă la această dată, următoarele
ședințe de licitații vor fi în data de
19.12.2018; 09.01.2019; 16.01.2019;
23.01.2019, ora 12.00. Toate ședințele de
licitații se vor desfășura la sediul ales al
lichidatorului judiciar din Mun. Ploiești,
Str. Cuptoarelor, Nr. 4, Județ Prahova.
Pentru relații suplimentare sunați la
telefon: 021.318.74.25, email dinu.urse@
gmail.com. Pentru relații suplimentare și
vizionare apelați tel.: 0753.999.028, dl.
Cristian Ciocan. Anunțul poate fi vizualizat și pe site www.dinu-urse.ro.
l Ministerul Apărării Naționale, prin UM
02574 București, organizează licitație publică
cu strigare în vederea închirierii prin licitaţie
publică cu strigare a două spații de câte 1mp
din imobilul situat în București, b-dul
Drumul Taberei, nr.7, sector 6 și str.Izvor,
nr.110, sector 5, în vederea instalării a câte
unui automat bancar (ATM), în fiecare
locaţie. Licitația are loc în data de 14.12.2018,
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l DRDP Craiova -SDN Slatina, cu sediul în
mun.Slatina, str.Piteşti, nr.187, jud.Olt,
tel.0249.431.253, scoate la licitaţie publică cu
strigare, conform HG 841/1995 şi HG
966/1998, mijloacele fixe cu durata de
serviciu îndeplinită amortizate integral:
Autogreder AG180 -preţ vânzare
14.400,00Lei. Preţurile nu conţin TVA. Taxa
de participare la licitaţie este de 50Lei, iar
garanţia de participare este de 10% din
valoarea bunului licitat. Licitaţia va avea loc
la SDN Slatina, str.Piteşti, nr.187, mun.
Slatina, jud.Olt, la data de 20.12.2018, ora
10.00. În caz de neadjudecare, se va repeta
licitaţia pe data de 27.12.2018, ora 10.00, şi

04.01.2019, ora 10.00. Comisia de licitaţie:
Pascu Ionela, Jilavu Georgica, Dragoi
Nicolae.
l Oraşul Ungheni, cod fiscal: 4323322, cu
sediul în oraşul Ungheni, nr.357,
tel.0265.328.112, e-mail: ungheni@cjmures.
ro, reprezentat prin Prodan Victor -primar,
vinde prin licitaţie publică cu strigare un
teren din domeniul privat al oraşului
Ungheni în suprafaţă de 30.000mp, situat în
intravilanul Oraşului Ungheni, jud.Mureş,
înscris în Cartea Funciară nr.53722/Ungheni,
sub nr.cadastral 53722. Licitația va avea loc
la data de 07.01.2019, ora 10.00, la sediul
Primăriei Orașului Ungheni. Ofertele se pot
depune la Registratura Primăriei Orașului
Ungheni până la data de 07.01.2019, ora
9.00. Caietul de sarcini se pune la dispoziţia
persoanelor interesate de la Registratura
Primăriei Orașului Ungheni. Alte informaţii
la sediul Primăriei Oraşului Ungheni.
l Subscrisa, SC Vitalis Alex SRL cu sediul
in Dr.Tr. Severin, str. Topolnitei nr. 7, bl. 1,
sc. 4, ap. 12, jud. Mehedinti, CIF: 11614898,
J25/54/1999, aflata in procedura de faliment, in bankruptcy, en faillite, dosar nr.
3304/101/2012 prin lichidator judiciar
asociati prin contract: Yna Consulting
SPRL, Cabinet Individual de Insolvenţă
Grădinaru Valentina, Visal Consulting
SPRL şi Consultant Insolvenţă SPRL, cu
sediul ales în Dr.Tr. Severin, str. Zăbrăuțului, nr. 7A, jud. Mehedinţi, scoate la
vanzare la pretul diminuat cu 50% fata de
pretul stabilit prin raportul de evaluare: La

pretul stabilit prin raportul de evaluare: •
Teren intravilan situat in Dr.Tr. Severin,
amplasat in zona Aeroport, avand suprafata de 325,00 mp, nr. cadastral 52618, la
pretul de 800 euro; (echivalentul in lei la
cursul BNR din ziua platii); • Teren intravilan situat in Dr.Tr. Severin, amplasat in
zona Aeroport, avand suprafata de 325,00
mp, nr. cadastral 60378, la pretul de 800
euro; (echivalentul in lei la cursul BNR din
ziua platii); Valorile nu include TVA. Titlul
executoriu in baza caruia lichidatorul judiciar procedeaza la vanzarea bunurilor
imobile descrise anterior, il reprezinta
sentinta comerciala nr. 498 din data de
01.11.2012 de deschidere a procedurii de
faliment pronuntata de catre judecatorul
sindic in dosarul de insolventa nr.
3304/101/20112. Licitatia va avea loc în
localitatea Dr.Tr. Severin, str. Zăbrăuțului,
nr. 7A, jud. Mehedinţi în data de 13.12.2018
orele 14,00. Participarea la licitatie este
conditionata de consemnarea la banca,
pana la data de 12.12.2018 orele 17.00, a
unei cautiuni de 10% din pretul de pornire
a licitatiei si achizitionarea caietului de
sarcini in suma de 500 lei. Nr. cont
RO17CARP026001036794RO01 deschis la
Patria Bank SA. Invitam pe toti cei care vor
sa se prezinte la sedinta de licitatie la
termenul de vanzare, la locul fixat in acest
scop si pana la acel termen sa depuna oferte
de cumparare. Somam pe toti cei care
pretind vreun drept asupra imobilului sa
anunte lichidatorul judiciar inainte de data
stabilita pentru vanzare in termen, sub
sanctiunea prevazuta de lege. Precizam
faptul ca pentru bunurile imobile mentio-
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ora 10.00, la sediul UM 02574 București,
b-dul Drumul Taberei, nr.7, sector 6, pentru
ambele locații. În caz de neadjudecare, licitația se repetă în ziua de 27.12.2018, ora
10.00, la aceeași adresă. Condițiile privind
participarea și adjudecarea sunt cuprinse în
caietul de sarcini, care se achiziționează de la
sediul UM 02574 București, începând cu ziua
de 05.12.2018, contra sumei de 3Lei, care se
depune la casieria unității militare. Ofertele,
împreună cu celelalte documente, se depun la
registratura unității militare până la data de
13.12.2018, ora 10.00. Garanția de participare la licitație se exprimă în lei și se constituie prin scrisoare de garanție bancară, care
se prezintă în original, prin depunere în
numerar la casieria Unității 02574 Bucureşti
sau prin virament bancar în contul unității
până la data și ora depunerii ofertei. Informații suplimentare se pot obține la sediul
unității militare sau la telefon: 021.310.15.65,
int.2317.

III

➤ plătește cu cardul

nate mai sus exista inscris in Cartea
Funciara un drept de servitute. Relatii la
telefoanele: 0752819051, 0742592183,
0252354399. Email: office@consultant-insolventa.ro, sau la sediul lichidatorului
judiciar din Dr.Tr. Severin, str. Zabrautului,
nr. 7A, jud. Mehedinti. Lichidatori judiciari
asociaţi, Yna Consulting SPRL, Cabinet
Individual de Insolvenţă Grădinaru Valentina, Visal Consulting SPRL şi Consultant
Insolvenţă SPRL.

GATA!
Simplu, nu?

l Declar pierdut și nul certificat de
concediu medical seria CCMAL
nr.0259160 eliberat pe numele Matei
Raluca Maria pentru perioada
01.10.2018-05.10.2018.

PIERDERI

l Floris Ilro SRL, cu sediul in Bucuresti,
str.Elena Vacarescu, nr.25, bl.20/4, ap.13,
camera nr.1, Sector 1, Romania, inregistrata la Registrul Comertului sub nr.
J40/18453/2017, CUI 38434112, declara
pierdut si nul certificatul de inregistrare
emis de catre Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti.

l Societatea Best Accounting Services SRL,
cu sediul în Cluj-Napoca, str.Muncitorilor,
nr.30, Bloc M13, Scara 2, Ap.11, jud.Cluj, Nr.
de ordine în Registrul Comerțului
J12/4491/2006, CUI:20282534, pierdut Certificat de Înregistrare seria B, nr.2156531
eliberat de Oficiul Registrului Comerțului de
pe lângă Tribunalul Cluj. Îl declarăm nul.

l Inspectoratul Şcolar Judeţean Galaţi
declară nule următoarele bonuri valorice
din cadrul Programului 200€ pentru
anul 2018: Seriile MEN numărul
0001093, 0001113, 0001153, 0001154,
0001155, 0001156, 0001157, 0001158,
0001159.

l Societatea Estetica Morfo-Funzionale
SRL, identificată cu CUI:30316596, anunță
pierderea Certificatului de Înregistrare al
societății, pe care îl declară nul.
l Pierdut cerificat de înregistrare seria B,
nr.3115040 emis de Oficiul Registrului
Comerțului de pe lângă Tribunalul București,
aparținând societății Elida Media Consulting
SRL, cu sediul în București, sector 2, str.
Maior Coravu, nr.55, parter, sc.D, Nr. ordine
în RC J40/18117/28.10.2005, CUI:18082348
eliberat la 28.07.2015. Îl declar nul.

l Pierdut certificat competenţă profesională transport marfă, licenţă competenţă profesională transport marfă şi
certificat ADR emise de ARR Deva pe
numele Iancu Gheorghe . Se declară
nule.
l Pierdut atestat CPI marfă eliberat de
ARR Mehedinţi, pe numele Paralescu
Viorel. Se declară nul.
l Pierdut facturier seria 4050 -la 4100
firma Queen Chris Market SRL.

