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OFERTE SERVICIU
l Firmă de pază angajează
agenţi de securitate pentru
gardare transport feroviar cu sau
fără atestat. Relaţii la telefon:
0766.095.031, de luni până vineri,
intervalul orar: 09.00-17.00.
Companie britanică de tiling
angajează gresieri şi faianţari
profesionişti cu contract
pentru lucrările proprii din
Marea Britanie. Info la
tel.0744.354.048, email:
aditoma0975@gmail.com
l Primăria comunei Gruia,
judeţul Mehedinţi organizează
concurs pentru ocuparea funcţiei
publice de execuţie, vacantă, de
referent clasa III, grad superior
din cadrul Compartimentului
Asistenţă Socială, Arhivă, Urbanism. Concursul va avea loc în
perioada: 14 -15.02.2017. Relaţii
suplimentare la sediul primăriei
Gruia.
l Primăria Comunei Magurele,
cu sediul în comuna Magurele,
sat Magurele nr. 226, anunţă
organizarea în data de
30.01.2017, orele 10:00, a concursului pentru ocuparea pe durată
nedeterminată a unui post
contractual de muncitor calificat
– Serviciul de Alimentare cu apa
si de canalizare Magurele; Dosarele se depun la sediul Primăriei
Comunei Magurele - până cel
târziu 27.01.2017, ora 12:00.
Relaţii suplimentare se pot obţine
la sediul Primăriei Magurele –
S e c r e t a r, s a u l a t e l e f o n
0244217701.
l Primăria oraşului Sulina,
judeţul Tulcea, cu sediul în
Sulina, str. I, nr. 180, amână
concursul de recrutare din data
de 12.01.2017, orele 10:00 – proba
scrisă, pentru ocuparea funcţiei
publice vacante de execuție, referent, clasa III, grad profesional
superior – Serviciul Buget-finanțe, contabilitate, impozite şi
taxe, conform art. 74 lit. a) din
H.G. nr. 611/2008 pentru data de
26 ianuarie 2017. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul
instituţiei, la nr. de telefon:
0240543003.
l UAT Comuna Dăeni, cu sediul
în localitatea Dăeni, str.Principală, nr.42, judeţul Tulcea, organizează concurs pentru ocuparea
funcţiei contractuale vacante de:
-Asistent medical comunitar, 1
post, conform HG
286/23.03.2011. Concursul se va
desfăşura astfel: -proba scrisă în
data de 03.02.2017, ora 10.00;

Angajează
- Patiser
- Cofetar
- Ajutor bucătar
- Lucrător room-service hotel
- Îngrijitor spaţii hoteliere
Oferim salariu motivant,
transport, masă, card de
sănătate privat.
tel. 0725.972.231

-proba interviu în data de
06.02.2017, ora 10.00. Pentru
participarea la concurs candidaţii
trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: -studii: studii de
şcoală sanitară postliceală sau
echivalentă ori studii postliceale
echivalente, conform HG nr.797
/1997, în specialitatea medicină
generală /pediatrie /obstetrică-ginecologie; -certificat de membru
al OAMGMAMR; -vechime: în
ultimii 5 ani să fi activat în domeniul sanitar. 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 Primăriei
Comunei Dăeni. Relaţii suplimentare la sediul Primăriei
Comunei Dăeni, persoană de
contact: Ivan Mihaela, telefon:
0720.765.305.
l Spitalul Prof. Dr. Constantin
Angelescu organizează concurs
pentru ocuparea următoarelor
posturi contractuale vacante: -un
asistent medical debutant
-compartiment ATI: studii finalizate cu absolvirea şcolii postliceale sanitare; -certificat de
membru eliberat de OAMGMAMR; -fără vechime; -un post
informatician -compartiment
Informatică şi statistică medicală: -diplomă de absolvire a
învăţământului superior de
scurtă durată în domeniul cibernetică, statistică şi informatică;
-cursuri designer pagini web;
-vechime în specialitate: 3-6 ani.
Dosarele de înscriere se depun la
sediul Spitalului Prof.Dr.
Constantin Angelescu în termen
de 10 zile lucrătoare de la data
publicării anunţului în Monitorul
Oficial, Partea a III-a, şi trebuie
să conţină în mod obligatoriu
documentele prevăzute la art. 6
din HG nr.286/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
Proba scrisă va avea loc în data
de 03.02.2017, ora 10.00, iar
proba practică va avea loc în data
de 08.02.2017, ora 10.00, la sediul
Spitalului Prof.Dr.Constantin
Angelescu. Relaţii suplimentare
şi tematica se pot obţine de la
Spitalul Prof. Dr. Constantin
Angelescu, Biroul Resurse
Umane, telefon nr. 021.323.30.40/
int.443.
l Agenţia Județeană pentru
Ocuparea Forţei de Muncă
Covasna, cu sediul în Sfântu
Gheorghe, B-dul Gen. Grigore
Bălan nr. 14, scoate la concurs, în
data de 13.02.2017, ora 10:00
(proba scrisă), la sediul agenţiei,
următorul post vacant: Consilier
juridic, grad profesional superior - Compartimentul Juridic,
Relații cu Publicul; Condiţii
specifice de participare la
concursul pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante:
Pregătire de specialitate – studii
universitare de licenţă absolvite
cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite
cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ramura de ştiințe: ştiințe
juridice; Vechime minimă în
specialitatea studiilor necesare
exercitării funcţiei publice: 9 ani;
Cunoştinţe de operare PC: Word,
Excel, Internet – nivel mediu;
Iniţiativă şi creativitate, capacitate de adaptare la muncă în
echipă, efort intelectual, seriozi-

tate; Data de desfăşurare a
concursului: 13.02.2017 – ora
10:00 – proba scrisă. Înscrierile
se fac în termen de 20 zile de la
data publicării anunţului în
Monitorul Oficial, partea a –III–
a, la sediul AJOFM Covasna.
l Primăria oraşului Petrila
anunță concurs pentru ocuparea
urmatoarelor funcţii contractuale
vacante: -1 post muncitor calificat (electrician), treapta I, studii
generale, şcoală profesională,
liceu de profil sau curs de calificare in meseria de electrician,
vechime in specialitatea studiilor
9 ani; -1 post maistru (electrician
sau electromecanic), treapta II,
studii medii, absolvent al scolii de
maistri sau postliceale in
domeniu; -3 posturi muncitor
calificat (zidar, instalator retele
termice si sanitare, lacatus
mecanic de intretinere si reperatii
universale sau sudor), treapta IV,
studii generale, scoala profesionala, liceu de profil sau curs de
calificare in una din meseriile
specificate; -1 post muncitor
necalificat, studii generale. Proba
scrisa a concursului va avea loc
în data de 01.02.2017 iar interviul
in 03.02.2017; ambele probe se
vor desfasura incepand cu ora 10
la sediul Primarie ioraşului Petila
din strada Republicii nr. 196.
Dosarele de înscriere pentru
participarea la concurs se depun
la Primăria oraşului Petrila, la
secretarul comisiei de concurs,
telefon 0254.550.977 sau
0254.550.760 pâna la data de
25.01.2017, ora 15.
l Primăria Municipiului
Dorohoi organizează concurs în
data de 13.02.2017 orele 10.00
proba scrisă şi în data de
17.02.2017 interviul pentru
ocuparea a 3(trei) funcții publice
de execuție. Comp. juridic,
contencios: - 1(una) funcție
publică de execuție de consilier
juridic, clasa I, grad profesional
debutant; - 1(una) funcție publică
de execuție de consilier juridic,
clasa I, grad profesional asistent.
Comp. achiziții publice: - 1(una)
funcție publică de execuție de
consilier juridic, clasa I, grad
profesional debutant; Principalele cerinţe obligatorii de participare la concurs; -studii
superioare de lungă durată
absolvite cu diploma de licență
sau echivalent; -specialitatea
studiilor: Facultatea de drept,
specialitatea, drept; -vechime:
-minim 1(un) an vechime în
specialitatea studiilor pentru
consilier juridic asistent; -fără
condiții de vechime pentru consilier juridic debutant. Dosarele de
înscriere se pot depune la
Compartimentul resurse umane,
în termen de 20 de zile de la data
publicării anunţului. Pentru
relaţii suplimentare vă puteţi
adresa la Compartimentul
resurse umane, din cadrul Primăriei Municipiului Dorohoi sau la
tel. 0231/610133, interior 114.
l Agenţia Naţională pentru
Ocuparea Forţei de Muncă cu
sediul in Bucuresti Str. Avalanşei,
nr. 20—22 sector 4, scoate la
concurs, la sediul agenţiei, postul
contractual temporar vacant de
Director Adjunct al Centrului
Regional de Formare Profesională a Adulţilor Dolj, conform

H.G. nr.286/2011, cu modificările
şi completările ulterioare. Candidaţii trebuie să îndeplinească
condiţiile generale prevăzute de
art.3 din H.G. nr. 286/2011, cu
modificările şi completările ulterioare. Condiţii specifice de participare la concursul pentru
ocuparea funcţiei de conducere
temporar vacantă: Pregătire de
specialitate – studii universitare
de licenţă absolvite cu diplomă,
respectiv studii superioare de
lungă durată absolvite cu
diplomă de licenţă sau echivalentă; vechime de minim 5 ani în
specialitatea studiilor necesare
ocupării postului.
Programul concursului concursului: 25.01.2017 ora 10:00 –
proba scrisa la sediul Agenţiei
Naţionale pentru Ocuparea
Forţei de Muncă; 26.01.2017 ora
10:00 – interviul la sediul Agenţiei
Naţionale pentru Ocuparea
Forţei de Muncă; Termenul limita
de depunere a dosarelor de
concurs este de 5 zile lucrătoare
de la data publicării anunţului.
Dosarele de înscriere la concurs
trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute de
art.6, alin.(1) din H.G.
nr.286/2011, cu modificările şi
completările ulterioare. Detalii
privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt afişate la
sediu şi pe site-ul instituţiei.
l Direcţia Generală de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului
Sector 6 din str. Cernişoara nr.
38-40, sector 6, organizează
concurs pentru posturi contractuale de execuţie, perioadă nedeterminată în data de 08.02.2017
ora 10.00 proba scrisă/practică şi
interviu pe 15.02.2017 ora 10.00
pentru următoarele posturi
vacante: •3 posturi de asistent
medical– Centrul Social Multifuncțional "Neghiniță", Centrul
de Reabilitare şi Recuperare
Neuropsihică "Uverturii",
Complex Servicii Sociale "Floare
Roşie". Cerinţe de participare la
concurs: -Studii superioare/ postliceale de asistent medical absolvite cu diplomă; -vechimea- nu
este cazul (experiența în domeniu

constituie avantaj); -Aviz/ Certificat
de
membru
O.A.M.G.M.A.M.R. avizat
pentru autorizarea exercitării
profesiei; -Asigurare de
malpraxis medical; -Se lucrează
în ture. •1 post de referent–
Secretariat Comisie Persoane
Adulte cu Handicap. Cerinţe de
participare la concurs: -Studii
medii absolvite cu diplomă de
bacalaureat; -Vechimea -nu este
cazul (Experiența în domeniu
constituie avantaj). •1 post de
inspector de specialitate (atribuții
de asistent social) -Complex de
Servicii de Recuperare. Cerinţe
de participare la concurs: -Studii
superioare absolvite cu diplomă
de licenţă în domeniul asistenței
sociale; -Vechimea- nu este cazul
(Experiența în domeniu constituie avantaj); -Aviz de exercitare
a profesiei de asistent social
(Colegiul National al Asistenților
Sociali din România). •1 post de
psiholog- Serviciul Evaluare
Complexă Persoane Adulte cu
Handicap. Cerinţe de participare
la concurs: -Studii superioare
absolvite cu diplomă de licență în
domeniul psihologie; -Vechime/
experienţă minim 1 an; -Aviz de
liberă practică. •4 posturi de
muncitor calificat (infirmieră)Centrul Pentru Persoane Vârsnice "Sf. Mucenic Fanurie",
Complex Servicii Sociale “Floare
Roşie”. Cerinţe de participare la
concurs: -Studii generale/ medii;
-Vechimea- nu este cazul; -Certificat de calificare infirmieră sau
adeverință prin care să dovedească faptul că urmează cursuri
de infirmieră; -Se lucrează în
ture. •1 post de inspector de
specialitate- Serviciul Strategii
Programe, Proiecte şi Relații
O.N.G. Cerinţe de participare la
concurs: -Studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă în
domeniul juridic; -Vechimea- nu
este cazul (Experiența în
domeniu constituie avantaj);
-Curs managementul proiectelor
(constituie avantaj). •1 post de
inspector de specialitateComplex Servicii Apartamente
de Tip Familial. Cerinţe de participare la concurs: -Studii superi-

15

oare absolvite cu diplomă de
licenţă în domeniul ştiințelor
sociale; -Vechimea -nu este cazul
(Experientă în domeniu constituie avantaj); -Se lucrează în ture.
•1 post de inspector de specialitate- Complex Servicii Sociale
“Floare Roşie”. Cerinţe de participare la concurs: -Studii superioare universitare de licență
absolvite cu diplomă; -Vechimea
-nu este cazul (Experienţă în
domeniu constituie avantaj).
Dosarul de înscriere la concurs se
depune în termen de 10 zile
lucrătoare de la data publicării în
Monitorul Oficial al României,
Partea a III-a la sediul
D.G.A.S.P.C. Sector 6, Bucureşti,
Str. Cernisoara, nr. 38-40 şi
trebuie să conţină în mod obligatoriu documente prevăzute la
art. 6, sect. 2, conform H.G. nr.
286/2011 *actualizat. Concursul
se va desfăşura în str. Floare
Roşie nr. 7A –Bucureşti -Sector 6.
Condiţiile de desfăşurare a
concursului sunt afişate la sediul
instituţiei şi pe pagina de internet
www.asistentasociala6.ro. Relaţii
suplimentare la tel. 021/7457237
int. 133.
l Anunţ cu privire la organiz a r e a c o n c u r s u lu i p e n t r u
ocuparea pe perioadă nedeterminată a unei funcţii publice de
execuţie vacante din cadrul
Aparatului de Specialitate al
Primarului oraşului Horezu. În
temeiul prevederilor Hotărârii
nr.611/2008, pentru aprobarea
normelor privind organizarea şi
dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, Primăria Oraşului
Horezu, cu sediul în oraşul
Horezu, str.1 Decembrie, nr.7,
organizează concursul pentru
ocuparea pe perioadă nedeterminată a unei funcţii publice de
execuţie vacante din cadrul
Aparatului de Specialitate al
Primarului oraşului Horezu,
respectiv consilier, clasa I, gradul
profesional principal, la Compartimentul Evidenţa populaţiei.
Data desfăşurării concursului:
-selecţia dosarelor: 31.01.2017;
-proba scrisă în data de
09.02.2017, ora 12.00. Dosarele

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Giurgiu. Serviciul Colectare și
Executare Silită Persoane Juridice. Anunțul privind vânzarea pentru bunuri mobile. În temeiul art. 250,
alin. (2) din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, se face cunoscut că în ziua de 06, luna
februarie, anul 2017, ora 10.00, în localitatea Giurgiu, str. București, nr. 12, se vor vinde prin licitație
publică următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului SC Rotw Guard Security SRL, cu
domiciliul fiscal în localitatea Greaca, jud. Giurgiu, cod de identificare fiscală 15507312: Denumirea
bunului mobil, descriere sumară (se vor indica drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile,
dacă este cazul), Prețul de evaluare sau de pornire al licitației, exclusiv TVA, (lei), Cota TVA/
neimpozabil/ scutit *); Tractor Farmer F-9258TE - nr. identificare F1DB4C10010126, serie motor
CD4045L137446, an fabricație 2010, cc 4750 cm3, putere 63 kw, 77.900 lei, 19%; Tractor Farmer F9258TE - nr. identificare F1DB4C10010131, serie motor CD4045L141004, an fabricație 2010, cc 4750
cm3, putere 63 kw, 69.000 lei, 19%. Total: 146.900 lei. *) Regimul și cotele de taxă pe valoarea
adăugată aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute de Legea nr. 227/2015
privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare. Invităm pe cei care pretind vreun drept
asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită
pentru vânzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până la termenul de
vânzare sau, în cazul vânzării prin licitație, până în ziua precedentă termenului de vânzare: oferte de
cumpărare; în cazul vânzării la licitație, în contul RO89TREZ3215067XXX002664, cod fiscal 4286895,
deschis la Trezoreria municipiului Giurgiu; dovada plății taxei de participare, reprezentând 10% din
prețul de pornire al licitației; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru
persoanele juridice de naționalitate română, copie după certificatul unic de înregistrare, eliberat de
Oficiul Registrului Comerțului; pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în
limba română; pentru persoanele fizice române, copie după actul de identitate; dovada emisă de
creditorii fiscali că nu au obligații fiscale restante, urmând să se prezinte la data stabilită pentru
vânzare și la locul fixat în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce
contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și art. 261 din Legea 207/2015 privind Codul de
procedură fiscală. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Legea 207/2015 privind Codul de
procedură fiscală, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea
contribuabilului. Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru sau la numărul de
telefon 0246.216.705, tastele 2 și 1, cu domnul Dan Buzea.
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de înscriere se pot depune la
sediul instituţiei, Compartimentul Resurse umane, juridic,
în termen de 20 de zile de la
apariţia în Monitorul Oficial,
Partea a III-a. Condiţii de participare la concurs: Candidaţii
trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art.54 din
Legea nr.188/1999, privind
Statutul funcţionarilor publici,
republicată, cu modificările şi
completările ulterioare. Compartiment Evidenţa populaţiei,
consilier, clasa I, grad profesional
principal: -studii universitare de
licenţă absolvite cu diplomă,
respectiv studii superioare de
lungă durată, absolvite cu
diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor juridice sau administrative;
-vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei
publice -minim 5 ani în specialitate. Bibliografia de concurs şi
actele necesare înscrierii la
concurs se afişează la sediul instituţiei. Relaţii suplimentare la
sediul instituţiei sau la telefon:
0250.860.190, int.112, Biroul
Resurse umane, juridic, doamna
Boaghe Monica.

Dosar nr 16867245/2016, C 38 M
, ora 8.30 , divorț cu minori,
numitul Trişcă Iulian in proces
cu Trişcă Cătălina.

VÂNZĂRI IMOBILE

l Nistor Lucian Serafim, este
chemat în data de 11.ianuarie.2017 la judecătoria Fălticeni,
în calitate de pârât în dosar nr.
2361/227/2016, ce are ca obiect
modificare măsuri privind
minorii.

l SC Coseli SA Iaşi vinde imobil
situat în Iaşi, str.Poitiers 10,
compus din teren 5.292mp şi trei
construcţii: c9 -cabină poartă; c10
-cabină bilete; c11 -sala antrenament, la preţul de 1.350.000Lei,
fără TVA.

CITAȚII
l Parata Cheaburu Drăghia cu
ultimul domiciliu cunosut în loc.
Otelu Rosu, str. Tineretului, nr.7,
Sc.1, et. 4, Ap. 411, Caraş-Severin este citată în dosar nr.
3600/208/2016, pentru data de
25.01.2017 ora 9, la Judecătoria
Caransebeş în proces cu Cheaburu Gheorghe, pentru divorţ.
l Numita Neamtu Andreea,cu
ultimul domiciliu cunoscut in
United Kingdom, Manchester,
Str. Entwisle, nr. 44, post code
M27 9SB,este citata (chemata) in
data de 18.Ianuarie.2017
Ora-13:30 la Judecatoria
Constanta cu sediul in
Constanta, Str.Traian, nr.33,
Completul c25 camera Sala 4 in
calitate de parat in dosarul nr.
8357/212/2016, pentru cauza
Pensie intretinere micsorare,
reclamantul fiind Neamtu
Michael.
l In data de 1. 02. 2017 , este
citat la Judecatoria Iasi , in

l In data de 15 02 2017, este
citat la Judecatoria Iasi, in Dosar
nr 13145/245/2015, C12 M, ora
8.30, divort cu minori, numitul
Pruteanu Marius- Ionuț in proces
cu Pruteanu Mihaela-Gabriela.
l Pârâtul Ionițoaie Petru este
chemat în instanță pe data de 1
februarie 2017 ora 8.30 la Judecătoria Iaşi la completul 38, în
proces de divorț cu Ioanițoaie
A n g e l a , î n d o s a r u l n r.
19337/245/2016, pentru divorț.
l Numiţii Batyin Vaszali şi
Batyin Ilyana sunt citaţi la Judecătoria Sighetu Marmaţiei,
pentru termenul de 01.02.2017,
în dosar 1373/307/2016. Obiectul
cauzei: Uzucapiune reclamant,
Lipcei Lucretia.
l Se citează Radu Dragan
pentru data de 07.02.2017, la
Judecătoria Bălceşti, în dosar nr.
1561/185/2016, ce are ca obiect
stabilire locuinţă minor.

l Isac Constantin - Laurentiu, în
calitate de administrator statutar
al Nutzu Construct SRL Galaţi,
este citat pentru termenul din
07.02.2017, la Tribunalul Galaţi,
sala 11 ora 8.30 , dosar
7236/121/2014/a1 – atragerea
răspunderii patrimoniale
conform Legii 85/2006 modificată.
l Numitul Joan Por cu domiciliul necunoscut, este citat la
Judecătoria Braşov la data de
07.02.2017, ora 09.00, completul
C21, camera J2, în calitate de
pârât în dosarul civil nr.
24877/197/2015, având ca obiect
uzucapiune, în contradictoriu cu
reclamanţii Puşcău Rodica,
Şerban Ioan, Şerban Nicolae
Horia.
l Numita Giaboc Maria, cu
ultimul domiciliu cunoscut in
Braila, Strada C.A. Rosetti, Nr.
13, Judetul Braila, este citata la
Judecatoria Braila pentru data
de 26 ianuarie 2017, ora 9:00,
complet C2 civil, in calitate de
parat in dosarul civil nr.
17708/196/2016, in contradictoriu

MIERCURI / 11 IANUARIE 2017
cu reclamanta S.C. Compania de
Utilitati Publice Dunarea SA
Braila
Societatea Miclea SRL, cu
ultimul sediu in Arad, avand
C.U.I. 15394426 este chemat la
Judecatoria Arad, camera Sala
147, in ziua de 20.01.2017,
Completul C31-2017, ora 08:30,
in calitate de Debitor, in proces
cu HU RO Service Station SRL
in calitate de Creditor, ordonanta de plata -OUG 119/2007/
art.1014 CPC in cadrul Dosarului cu numarul
14693/55/2016.

NOTIFICĂRI
l Just Insolv SPRL notifica
deschiderea procedurii generale
de insolventa in dosarul nr.
6 6 0 2 / 1 0 5 / 2 0 1 6 , Tr i b u n a l
Prahova, conform sentintei nr.
1247 din data de 22.12.2016
privind pe SC Deceneu Tracos
SRL, cu termenele: depunere
declarații creanță 03.02.2017,
întocmirea tabelului preliminar
al creanțelor 22.02.2017, întocmirea tabelului definitiv
17.03.2017, prima Adunare a
Creditorilor avand loc in data
27.02.2017, orele 12.00 la sediul
administratorului judiciar din
Ploieşti, str. Ion Maiorescu, bl.
33S1, et.7, cab. 7B.

DIVERSE
l Incepand cu data de 30
decembrie 2016 autoturismul
marca FIAT 124 nr B-13-ZDP
este radiat din circulatie publica.
l CII Stefanescu Ovidiu Alin
anunta deschiderea procedurii
generale a insolventei a debitorului SC SIMVIL SRL, dosar nr.
3424/90/2016 pe rolul Tribunalului Valcea. Termenul limită
pentru depunerea creantelor este
16.01.2017 .Termenul limită
pentru verificarea creanţelor,
întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al
creanţelor este 06.02.2017.
Termenul pentru afişarea tabelului definitiv al creanţelor este
06.03.2017. Termen sedinta
adunarea creditorilor 13.02.2017.
l CII Stefanescu Ovidiu Alin
anunta deschiderea procedurii
generale a insolventei a debitorului SC BASARAB SRL, dosar
nr. 3745/90/2016 pe rolul Tribunalului Valcea. Termenul limită
pentru depunerea creantelor este
20.01.2017. Termenul limită
pentru verificarea creanţelor,
întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al
creanţelor este 31.01.2017.
Termenul pentru afişarea tabelului definitiv al creanţelor este
20.02.2017. Termen sedinta
adunarea creditorilor 06.02.2017.
l Activ Insolv SPRL Rm.
Valcea, str. Ferdinand nr. 34,
lichidator judiciar, notifică
deschiderea procedurii generale a
insolventei împotriva debitoarei
SC Mihalin Serv Distrib SRL,
CIF 23497589, număr ORC
J28/115/2013 cu sediul social in
Comuna Cungrea, sat Cepesti,
str. Cucilor nr. 2, jud. Olt, prin
sentinta nr. 1298 din 12.12.2016
pronunţată de de Tribunalul Olt,
în dosarul nr. 1424/104/2016.

Termene: 23.01.2017 termenul
pentru înregistrarea creanţelor;
13.02.2017 termenul de intocmire
si comunicare a tabelului preliminar de creanţe; 10.03.2017
termenul pentru intocmirea
tabelului definitiv de creanţe.
Prima adunare a creditorilor va
avea loc in data de 20.02.2017 ora
13,30 la sediul lichidatorului
judiciar si convoacă creditorii.
Informatii suplimentare la tel.
0350414880, 0743050727,
0742307351.
l Judecatoria Iaşi admite in
parte acțiunea formulată de
reclamanta Ciocan Roxana
Elena cu domiciliul in com.
Dumeşti, jud.Iaşi, in contradictoriu cu pârâtul Ciocan Daniel
Ştefan cu ultimul domiciliu
cunoscut in com. Dumeşti, jud.
Iaşi. Declară desfăcută căsătoria
părților încheiată la data de
23.02.2012 şi înregistrată în registrul stării civile al Primăriei
Caransebeş sub nr.18 din aceeaşi
dată, din culpă comună. Dispune
revenirea reclamantei la numele
avut anterior căsătoriei, acela de
“Gorovei”. Dispune exercitarea
în comun a autorității părinteşti
in privința minorului Ciocan
Florentin Valentin, născut la data
de 30 martie 2012 şi stabileşte
locuința minorului la domiciliul
mamei în Dumeşti, jud.Iaşi.
Obligă pârâtul să achite în
favoarea minorului Ciocan
Florentin Valentin o pensie de
întreținere lunară în cotă de ¼
din venitul net raportat la salariul de bază minim brut pe țară
garantat în plată, de la data
introducerii cererii (15.12.2015) şi
până la majoratul copilului.
Obligă pârâtul la plata către
reclamantă a sumei de 360 lei
reprezentând taxa de timbru şi
onorariu curator. Cu drept de
apel în termen de 30 de zile de la
comunicare, calea de atac
urmând a fi depusă la Judecătoria Iaşi.
l Anunt public privind decizia
etapei de incadrare SC Oberhauser Invest SRL, titular al
proiectului “imobil de locuit
D+P+4E cu spatii comerciale la
parter, imprejmuire si bransamente la utilitati” propus a se
realize in Municipiul Baia Mare,
aleea Marasti, f.n, judetul Maramures, anunta publicul interest
asupra luarii deciziei etapei de
incadrare de catre Agentia
pentru Protectia Mediului: “nu se
supune evaluarii impactului
asupra mediului si nu se supune
evaluarii adecvate”, in cadrul
procedurilor de evaluare a
impactului asupra mediului si de
evaluare adecvata, pentru
proiectul mai sus mentionat.
Proiectul deciziei de incadrare si

motivele care o fundamenteaza
pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului
Maramures, cu sediul in localitatea Baia Mare, Str. Iza nr. 1A,
jud. Maramures, in zilele de
luni-joi intre orele 08:00- 16:30 si
vinery intre orele 08:00-14:00
precum si la urmatoarea adresa
de internet http://apmmm.anpm.
ro. Publicul interest poate inainta
comentarii/observatii la proiectul
deciziei de incadrare in termen
de 5 zile de la data publicarii
prezentului anunt de presa.

ADUNĂRI GENERALE
l Consiliul de Administraţie al
S.C. Repacom Obor S.A., cu
sediul social în Bucureşti, str.
Baicului nr.31, sector 2, înmatriculată la Registrul Comerţului
sub nr. J40/299/1991, C.U.I. RO
892, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor în
ziua de 16.02.2017, ora 14.00, la
punctul de lucru din Comuna
Brăneşti, str. Industriilor IV nr.3,
judeţ Ilfov, pentru toţi acţionarii
înregistraţi la data de referinţă
31.01.2017, cu următoarea ordine
de zi: -Alegerea auditorului
financiar; -Diverse. În situaţia în
care la data convocării nu se
realizează cvorumul prevăzut de
lege, Adunarea Generală se
reconvoacă la data de 17.02.2017,
ora 14.00, în acelaşi loc şi cu
aceeaşi ordine de zi. Informaţii
suplimentare la tel. 0722.779.458.
l CONVOCARE. Consiliul de
administratie al ROMEXPO S.A.
convoacă Adunarea Generală
Extraordinara a Actionarilor în
data de 20.02.2017, ora 11.00 la
sediul său din Bucureşti, Bd.
Mărăşti nr. 65-67, Sector 1, Sala
Mihai Eminescu, în baza art. 117
si următoarele din Legea nr.
31/1990 privind societătile
comerciale cu modificările şi
completările ulterioare, si art.17,
art. 18 si următoarele din Actul
constitutiv al ROMEXPO S.A.
Ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor
este urmatoarea: 1. Aprobarea
contractarii unui credit de investitii in cuantum de 55.000.000 lei
in conditiile specificate in aprob a r e a d e c r e d i t c u n r.
15142/20.12.2016 de la Libra
Bank pentru finalizarea celor
doua noi pavilioane expozitionale
si autorizarea Presedintelui
Consiliului de Administratie sa
semenze contractul de credit si
toate documentele necesare obtinerii acestuia. 2.Aprobarea instituirii de: a) Ipoteca imobiliara
asupra constructiei viitoare cu
destinatie expozitionala, in regim
de inaltime S+P+1E (suprafata
utila 31,484 m.p.), constructie ce
urmeaza a se edifica pe terenul

situat in Municipiul Bucuresti,
Strada Marasti, nr.65-67, sector 1,
teren af lat in proprietatea
Statului Roman, asupra caruia
Camera de Comert si Industrie
are un drept de folosinta gratuita
a terenului in suprafata totala de
309.711 m.p.(din masuratori
309.704 m.p), b) Ipoteca imobiliara asupra imobilului situat in
Municipiul Bucuresti, Strada
Marasti, nr.65-67, Sector 1,
compus din terenul in suprafata
de 309.711 m.p. aflat in proprietatea Statului Roman, inscris in
cartea funciara nr. 221836 a
Municipiului Bucuresti, Sectorul
1, cu nr. cadastral 221836 – si
constructiile edificate pe teren,
proprietatea SOCIETATII
ROMEXPO S.A, respectiv: 28 de
constructii, din care 21 pavilioane, in suprafata utila de 42.500
m.p. si 7 imobile cu destinatie
comerciala, in suprafata de
25.193 m.p., identificate cu urmatoarele nr. cadastrale: 221836-C1
– Pavilion 1(A), 221836-C2 –
Pavilion 4(I), 221836-C3- Pavilion
5-6
(C-D),
221836-C4-Pavilion 13(W),
221836-C5- Pavilion 14-15(V),
221836-C6-Pavilion 16-17(O-P),
221836-C7- Pavilion 1,
221836-C8 - Pavilion 19(R),
221836-C9 – Pavilion 20-21(KL), 221836-C10-Pavilion 22 (M),
221836-C11- Pavilion 23-24-25
(A4-A5-A6), 221836-C12- Pavilionul 26-27-28 (A1-A2-A3),
221836-C17-Pavilion 37(J),
221836-C18-Anexa 38-38a(E),
221836-C19- Anexa 39 (F),
221836-C20-Anexa 40(N),
221836-C26- Ateliere (C-Ateliere), 221836-C29- Magazie
Romexpo (D1), 221836-C30-Magazie(D5). c) Ipoteca imobiliara
asupra imobilului situat in Municipiul Bucuresti,str. Soveja, nr.
120, sector 1, compus din teren in
suprafata de 14.548 m.p., aflat in
proprietatea SOCIETATII
ROMEXPO S.A. d) Ipoteca
mobiliara asupra conturilor
bancare deschise pe numele Societatii Romexpo S.A. la unitatile
LIBRA INTERNET BANK
S.A., precum si asupra sumelor
prezente si viitoare af late in
aceste conturi; e) Ipoteca mobiliara asupra creantelor rezultate
din contractele de inchiriere
incheiate de SOCIETATEA
ROMEXPO S.A, in calitate de
locator, cu Trustul Intact (Antena
TV si Intact Production) in calitate de locatar, precum si din
facturile emise in baza contractelor respective; f) Ipoteca mobiliara asupra universalitatii de
creante compusa din creantele de
incasat aferente tuturor contractelor de inchiriere, Antecontractelor (promisiunilor) de vanzare
si Contractelor de vanzare incheiate sau care vor fi incheiate intre
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GARANT si terte persoane
fizice sau juridice in scopul
inchirierii, instrainarii sau in
orice alt scop ce ar genera venituri in favoarea SOCIETATII
ROMEXPO S.A, asupra imobilelor ipotecate in favoarea Libra
Internet Bank S.A. pentru
garantarea creditului privind
finalizarea celor doua noi Pavilioane. Precum si autorizarea
Presedintelui Consiliului de
Administratie sa semneze
contractele de ipoteca mentionate si toate documentele necesare obtinerii acesteia.
Materialele aflate pe ordinea de
zi se află la dispoziţia acţionarilor la sediul societăţii din Bd.
Mărăşti nr. 65-67, Sector 1,
Bucuresti – biroul din Bd. Expozitiei nr. 4, parter, Sector 1,
Bucuresti, pentru consultare,
începând cu data 09.01.2017.
TRAIAN CARAMANIAN,
PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE.

LICITAȚII
l SC Ermezos&Rita SRL, in
faliment, anunta vanzare, prin
lichidatorul judiciar C.I.I. Tudor
Catalin George a bunurilor
mobile din patrimoniu, prin licitatie publica avand pretul de
pornire redus cu 50% fata de
pretul de vanzare. Sedintele de
licitatie vor avea loc saptamanal,
in fiecare zi de vineri, incepand
cu data de 13.01.2017 la sediul
lichidatorului judiciar situat in
Ploiesti, Str. Cerna nr. 11, Jud.
Prahova. Date de contact: telefon 0725093254; - fax
0344404029; - email: catalin.

george.tudor@gmail.com. Bunurile ce urmeaza a fi licitate: 1.
Cuptor convenctional ptr restaurante; 2. Camera de fermentare
LIEV 14; 3. Cuptor cu banda
SEN 805; 4. Cuptor LEVENTI
combinat; 5. Masa lucru polietilena; 6. Cuptor lipie; 7. Tavi
patiserie. Caietul de sarcini, in
valoare de 500 lei, se va putea
achizitiona de la sediul lichidatorului judiciar.
l S.C. Carasana Piata S.A.
Resita - în faliment anunta
vanzarea prin licitatie publica a
bunului imobil, reprezentand
imobil/anexa locuinta, situat in
comuna Valiug, nr. 375, Jud.
Caras - Severin, evidentiat in
C.F. nr. 31935/Valiug. Pretul de
pornire al licitatiei este de 42.036
Lei + T.V.A. Caietele de sarcini
se pot achizitiona de la sediul
ales al lichidatorului judiciar din
Resita, str. P-ta 1 Decembrie
1918, nr. 7, et.2, ap. 21, jud.
Caras-Severin, telefon 0355-429
116, pretul caietelor de sarcini
fiind de 500 lei. Licitatia va avea
loc in data de 18.01.2017, orele
10.00, la sediul ales al lichidatorului judiciar din Resita, str. P-ta
1 Decembrie 1918, nr. 7, et.2,
ap.21, jud.Caras-Severin.
l SC Electroexpert 96
Construct SRL, in faliment,
anunta vanzarea la licitatie, prin
lichidatorul judiciar Suma Insolvency IPURL, a bunurilor din
patrimoniu, prin licitatie
publica. Sedintele de licitatie vor
avea loc saptamanal, in fiecare zi
de vineri, la sediul lichidatorului
judiciar situat in Bucuresti, Al.

Emil Botta nr. 4, bl. M 104, ap. 5,
sect. 3. Date de contact: - telefon:
0314359396; - fax 0372.895.818;
- email: office@sumainsolvency.
ro. Bunurile ce urmeaza a fi licitate: - materiale utilizate in
industria electrica in valoare de
15039 lei plus TVA; - obiecte de
inventar respectiv birotica si
elemente it in valoare de 7336 lei
plus TVA; - echipamente tehnologice utilizate in industria electrica -echipamente si instalatii
pram-4524 lei plus TVA; mijloace de transport in valoare
de 26576 lei plus TVA. Caietul
de sarcini, in valoare de 500 lei,
se va putea achizitiona de la
sediul lichidatorului judiciar.
l Via Insolv SPRL Ploieşti, str.
Banatului, nr. 1, bl. 37B, sc. B,
ap. 3, tel/fax 0244 519800,
numită administrator judiciar
incheierii din data de 05.01.2017,
pronunţată de Tribunalul
Prahova, Secţia a II-a Civilă, de
Contencios Administrativ şi
Fiscal - Biroul faliment, în
dosarul 7748/105/2016, anunţă
deschiderea procedurii generale
a insolvenţei debitoarei
Concordia Com SRL, Ploiesti,
str. Catinei, nr. 11, bl. 37D, ap 60,
jud. Prahova, J29/995/1991, CUI
RO1343937. Termenul limită
pentru înregistrarea cererii de
admitere a creanţelor este
20.02.2017.Termenul limită
pentru verificarea creanţelor,
întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al
creanţelor este 13.03.2017.
Termenul pentru solutionarea
eventualelor contestatii si pentru
definitivarea si afişarea tabelului
definitiv al creanţelor este
07.04.2017. Prima adunare a
creditorilor la data de
20.03.2017, ora 14/00, la sediul
administratorului judiciar".
l Subscrisa Evrika Insolvency
IPURL, reprezentata prin
asociat coordonator av. Liscan
Aurel, in calitate de lichidator
judiciar al Ultimate Team
Service SRL desemnat prin
sentinta civila nr. 2683 din data
de 13.04.2016, pronuntata in
Dosar nr. 32442/3/2015 aflat pe
rolul Tribunalului Bucuresti Sectia a VII a Civila, anunta
scoaterea la vanzare prin licitatie
publica cu strigare a bunului
mobil aflat in proprietatea Ultimate Team Service SRL,
constand Multifunctionala
Canon Image Runner C1028IF,
in valoare totala de 1.235 lei
exclusiv TVA. Vanzarea bunului
mobil apartinand societatii falite
se va organiza in data de
18.01.2017 ora 13.00, prin licitatie publica cu strigare. In cazul
in care bunului nu se va vinde la
primul termen de licitatie, se vor
organiza alte doua licitatii saptamanale, in data de 25.01.2017 si
01.02.2017 la aceeasi ora, in
acelasi loc si in aceleasi conditii.
Locul de desfasurare a licitatiilor
va fi stabilit la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti,
Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27,
et.4, ap.10, sector 3, unde se vor
depune documentele de inscriere
la licitatie mentionate in caietul
de sarcini, cel tarziu pana in
preziua licitatiei, ora 12.00. Date
despre starea bunurilor, pretul

acestora, conditiile de inscriere
la licitatie precum si modul de
organizare a acestora se pot
obtine din caietul de sarcini
intocmit de lichidatorul judiciar.
Caietul de sarcini se poate achizitiona la sediul lichidatorului
judiciar sau prin virament
bancar. Costul unui caiet de
sarcini este de 300 lei exclusiv
TVA. Achizitionarea caietului de
sarcini este obligatorie pentru
toti participantii la licitatie.
Relatii suplimentare se pot
obtine la tel.021.227.28.81.
l SC Altenergy Solutions SRL,
societate aflata in faliment, prin
lichidator judiciar anunta
vanzarea la licitatie a urmatoarelor bunuri mobile aflate in
patrimoniul debitoarei si anume:
autoutilitara N1 Dacia Logan
PH-12-MUW – vechime 7 ani, la
pretul de 4.740 lei, autoutilitara
Peugeout PH-13-WNE vechime 7 ani, la pretul de 4.260
lei, piese de schimb: accenditoare, adaptor, aerisitor automat
soalare, agent frigorific, air
pressure switch, anod magneziu,
ans ghidaj tije, ansamblu ghidaj
tije WB, antigel superconcentrat
termo protect 20Kg, clema fixare
tub PPR20, colier metal S+D ½,
etc., obiecte de inventar: birou,
scaun mobil, dulap mare acte,
aparat de sudura, set chei
combinate, etc. Pretul de pornire
al licitatiei este redus cu 40%
fata de cel stabilit in rapoartele
de evaluare aprobate de
Adunarea Creditorilor in
29.10.2015. Sedintele de licitatii
vor avea loc pe data de:
13.01.2017, 16.01.2017,
18.01.2017, 20.01.2017,
23.01.2017, 25.01.2017,
27.01.2017, 30.01.2017,
01.02.2017, 03.02.2017,
07.02.2017, 09.02.2017,
14.02.2017, 16.02.2017,
21.02.2017, 22.02.2017,
23.02.2016 si 28.02.2016 orele
13.00, la sediul lichidatorului
judiciar din Ploiesti, str. Ion
Maiorescu, nr. 12, bl. 33S1, et. 7,
cab 7B. Relatii suplimentare la
telefon 0744370236 si
0344104525.
l Lichidatorul judiciar R&R
Proinsolvenţă SPRL al debitoarei falite SC Vida Com SRL
Buzau, organizează licitaţii
publice in datele de 14, 21, 28
februarie, 07, 14, 21 martie 2017
ora 14.00 la sediul sau din
Buzău, Str. Obor, Bloc 11, Sc.B,
Ap.1, pentru vânzarea:Complexului Hala imbuteliere apa,
situat în comuna Pietroasele, sat
Pietroasele, jud Buzau la pretul
de pornire de 80.000 euro,
compus din:C1 –Cladire birouri
Scd =144 mp; C2 –Cladire
centrala –Sc =29 mp;C3 –Hala
productie -Sc 447 mp;C4 –
Vestiare si Statie CO2 –Sc =49
mp;C5 –Cabina poarta -Sc =10
mp;C6– Magazie -Sc =120 mp;
Teren de 7776 mp. Licitaţia este
competitiva si se va desfăşura
potrivit Regulamentului aprobat
de adunarea creditorilor. Pasul
de licitaţie este de 5% din preţul
de pornire. Taxa de participare
la licitaţie este de 400 lei si nu se
restituie iar garantia de participare este de 10% din valoarea
bunului licitat şi se va achita în

c o n t u l d e l i c h i d a r e n r.
RO85BTRL01001202302114XX
deschis la Banca Transilvania.
Înscrierile se vor face cel târziu
cu o zi înainte de data licitaţiei,
când se va face şi dovada achitării garanţiei de participare.
R e la ţ ii la : 0 2 3 8 - 7 1 6 . 0 9 5 ;
0745.400.275.

PIERDERI
l SC Soimul Bargaului SRL,
loc.Susenii Barg, nr.307, jud.
Bistrita Nasaud, RO29727350,
J06/82/2012 declar pierdut certificat
constatator
nr.24702/24.11.2014. Il declar
nul. Tel: 0747674562
l SC Fita SRL, cu sediul în
Bucureşti, Sector 6, Aleea Ocina
Mică, Nr.7, Bl.A4, Sc.B, et.4,
ap.30, având CUI: 14828217,
J40/7333/08.08.2002, declar
pierdut certificat de înregistrare
la Registrul Comerţului, seria B,
nr. 0214152 şi certificat constatator de autorizare. Le declar
nule.
l Pierdut Laptop Macbook gri
in husa gri in seara zilei de Joi
05.Ian.2016, posibil in cursa taxi
Piata Sf. Gheorghe -Mogosoaia,
orele 03:00 noaptea de Joi spre
Vineri, este blocat nu poate fi
folosit, ofer recompensa semnificativa 0723.279.450, serie laptop
Z0SL00052
l Pierdut Adeverinta plata integrala locuinta, pe numele Cazan
Gabriela. Declar nula.
l Pierdut Proces-verbal predare-primire din 15.06.1976, pe
numele Marinescu Floarea si
Marinescu Vasile. Declar nul.
l Pierdut Contract rate, Procesverbal, Contract vanzare-cumparare, Duma Ioana. Declar
nule.
l Pierdut Proces-verbal predare-primire receptie din 9.
IV.1979, pe numele Stan
Olimpia si Stan Mircea. Declar
nul.
l Pierdut certificat inregistrare
si certificat constatator sediu
social UPA Total Services Srl,
J40/1323/2014, CUI.33796189.
Declar nule.
l Pierdut legitimatie student
emisa de Universitatea Bucuresti pe numele Erdes Carmena.
Declar nula.
l În 21.12.2016 s-a pierdut în
Spania, oraşul lleida: cartela
tahografică, cartela de calificare
profesională iniţială CPI şi
cartela pentru transport de
mărfuri periculoase ADR,
eliberat pe numele
de Ciortan Gheorghe, eliberat de
Autoritatea Română Rutieră
Tg.Jiu. Le declar nule.
l Pierdut Certificat de membru
al Colegiului Farmacistilor din
R o m a n i a , s e r i a A R n r.
19258/18.11.2013, pe numele
Călin Constanţa. Il declar nul
l Declarăm pierdut Registul
Unic de Control al BCR Agenţia
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Sala Palatului.
l SC BURO SRL, având J
28/1337/1994 şi CUI:6627999, cu
sediul în com.Slătioara, jud.Olt,
reprezentată prin administrator
Buzărnescu Ion, declar pierdut
certificat constatator
nr.22461/29.05.2009 eliberat de
ORC Olt. Îl declar nul.
l S.C. Grant Taxi Service
S.R.L., cu sediul social în Bucureşti, sector 6, bd. Ghencea, nr.
27, înregistrată la Registrul
C o m e r ţ u lu i s u b n u m ă r u l
J40/10003/2010, CIF: RO
27564605, declară pierdute
cărţile de intervenţie pentru casa
de marcat Microsif 03, cu seriile:
37108, 37551, 38186, 26469,
30827, 35388, 36537, 36460,
21162, 33686, 36658, 36909,
33806, 26491, 26408, 26396,
30914.
l S.C. Grant Taxi Service
S.R.L., cu sediul social în Bucureşti, sector 6, bd. Ghencea, nr.
27, înregistrată la Registrul
C o m e r ţ u lu i s u b n u m ă r u l
J40/10003/2010, CIF: RO
27564605, declară pierdute
cărţile de intervenţie pentru casa
de marcat Selirom ER04, seriile:
2270, 100493, 9096.
l S.C. Grant Taxi Service
S.R.L., cu sediul social în Bucureşti, sector 6, bd. Ghencea, nr.
27, înregistrată la Registrul
C o m e r ţ u lu i s u b n u m ă r u l
J40/10003/2010, CIF: RO
27564605, declară pierdute
cărţile de intervenţie pentru casa
de marcat Ectra, cu seriile: 5678,
1840, 882, 5679, 1982.
l S.C. Cris Global Trans S.R.L.,
cu sediul social în Bucureşti,
sector 6, str. Sibiu, nr. 4, înregistrată la Registrul Comerţului
sub numărul J40/13442/2007,
CIF: RO2998890, declară pierdute cărţile de intervenţie pentru
casele de marcat Ectra 1954,
Selirom 1570, 8604, Microsif
895, 21449, 27589.
l S.C. Compania Nova Taxi
S.R.L., cu sediul social în Bucureşti, sector 2, str. Gheorghe
Ţiţeica, nr. 85-87, înregistrată la
Registrul Comerţului sub
numărul J40/10652/2002, CIF:
RO 14966872, declară pierdute
cărţile de intervenţie pentru casa
de marcat Microsif 32143,
18821, 18808.
l Declar pierdute (nule) două
copii legalizate contract vânzare
-cumpărare nr. 3156 din 11 oct.
1978, între Hendoreanu
Gheorghe şi Hendoreanu Steluţa
–Gabriela şi Andrieş Ioana –
Carmen, eliberate de Notariatul
de Stat Local al Sectorului 4
Bucureşti.

COMEMORĂRI
Se împlineşte, în 12 ianuarie
2017, un an de la moartea DR.
PĂUNESCU VAIDA ELENAMARIA. Cei care au cunoscut-o şi au apreciat-o sunt
rugați să păstreze un moment
de reculegere în amintirea ei.

