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ANUNȚURI

OFERTE SERVICIU
l SC Aero Sud Prest SRL,
Alexandria angajează ambalator
manual dulciuri. Telefon
0724.384.181, sau C.V. la dedefursecuri@yahoo.com.
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: 09.0017.00.
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 Anunț amânare concurs.
Ministerul pentru Relația cu
Parlamentul cu sediul în București, Piața Victoriei nr. 1, sector.
1, în conformitate cu prevederile
art. 74 alin. (1) lit. b) și alin.(2)
din: Hotărârea Guvernului nr.
611/2008 pentru aprobarea
normelor privind organizarea și
dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și
completările ulterioare, anunță
amânarea până la odată ce va fi
comunicată ulterior, a concursului pentru ocuparea funcției
publice de execuție vacante de
consilier, clasa.I, gradul profesional asistent, programat inițial
în perioada 06-09.02.2017.
l Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice și
Fondurilor Europene Ministerul
Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice și Fondurilor
Europene organizează în data de
25 ianuarie 2017, ora 10.00 proba
scrisă, concurs pentru ocuparea
pe perioadă determinată a funcţiei publice de execuţie temporar
vacante de consilier evaluare
-examinare, clasa I, grad profesional asistent (S, vechime în
specialitatea studiilor: minimum
1 an) din cadrul Direcției Generale Programe Europene,
Unitatea Autorități Naționale
pentru Programe Europene.
Data şi ora susţinerii interviului
vor fi afişate odată cu rezultatele
la proba scrisă. ocumentele necesare înscrierii la concurs, condiţiile generale, specifice şi
bibliografia sunt afişate la sediul
ministerului din strada Apolodor
nr. 17, latura Nord, sector 5,
Bucureşti şi pe site-ul ministerului www.mdrap.ro. Dosarele
de concurs pot fi depuse în
maximum 08 zile de la data

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

publicării anunţului în Monitorul Oficial, Partea a III-a la
Direcţia resurse umane a Ministerului Dezvoltării Regionale,
Administraţiei Publice și Fondurilor Europene. Informaţii suplimentare pot fi obţinute la
numărul de telefon:
037211.14.42.
l Institutul Naţional de Statistică organizează concurs pentru
ocuparea a două funcţii publice
de execuţie vacante. Concursul
se organizează la sediul I.N.S.
din Bucureşti, Bd. Libertăţii 16,
sector 5, în data de 15 februarie
2017, ora 10:00, proba scrisă.
Dosarele de înscriere la concurs
se pot depune în termen de 20 de
zile de la data publicării anunţului, la sediul I.N.S. Dosarul de
înscriere trebuie să conţină obligatoriu documentele prevăzute
la art. 49 din H.G. nr. 611/2008
pentru aprobarea normelor
privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor
publici. Condiţiile de participare
la concurs aprobate şi bibliografia stabilită se afişează la
sediul şi pe site-ul I.N.S. (www.
insse.ro). Relaţii suplimentare se
pot obţine la sediul I.N.S. şi la
telefon (021)317.77.82.
l Primăria Comunei Stelnica
organizează în data de 03
februarie 2017 concurs pentru
ocuparea următoarei funcţii
contractuale: 1.muncitor calificat
I din cadrul Serviciului Public de
Administrare a Domeniului
Public şi Privat. Condiţii de
participare: -cetăţenie română;
-studii profesionale (Mecanic
Utilaj Greu); -permis categoria C; -vechime: minim 3 ani
în specialitatea studiilor absolvite. Dosarul trebuie să conţină:
-diplomă studii absolvite; -fişă
medicală sau adeverinţă medicală; -copie carnet de muncă sau
adeverinţă; -cazier judiciar;
-copie CI; -copie permis conducere; -copie acte stare civilă;
-cerere participare concurs;
-curriculum vitae. Dosarele de
participare la concurs se depun
până pe data de 27 ianuarie
2017, ora 14.00. Selectarea dosarelor va avea loc pe data de 30
ianuarie 2017, iar concursul se va
desfăşura pe parcursul a două
probe: probă scrisă şi/sau probă
practică- pe data de 03 februarie
2017, ora 11.00, şi interviul- 06
februarie 2017, ora 11.00. Relaţii
suplimentare la sediul Primăriei
(secretariat) sau la telefon:
0243.361.785.
l Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 din str. Cernișoara
nr. 38-40, sector 6, organizează
concurs în data de 06.02.2017
ora 10.00 proba scrisă şi interviu
pe 10.02.2017 ora 10.00 pentru
23 posturi contractuale de
execuţie, perioadă determinată,
pentru următoarele posturi
temporar vacante din cadrul
proiectului ,,Îngrijiri la domiciliu
pentru persoanele vârstnice
dependente de pe raza sectorului
6’’: -17 posturi îngrijitor la domiciliu; -6 posturi asistent medical.
Cerinţe de participare la
concurs: -17 posturi îngrijitor la
domiciliu: Studii generale; atestare /calificare îngrijitor la domiciliu conform criteriului nr. 35
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(Cod serviciu social 8810ID-I)
din Anexa la H.G. nr. 867/2015.
-6 posturi asistent medical:
Studii superioare asistent
medical sau scoală postliceală
sanitară; -Aviz de liberă practică;
Experienţa în domeniu constituie avantaj. Posturile vacante
sunt pe perioadă determinată
(februarie 2017 –decembrie
2017) cu posibilitatea prelungirii.
Dosarul de înscriere la concurs
se depune în perioada
13.01.2017-27.01.2017 ora 16.00
la sediul D.G.A.S.P.C. Sector 6
București 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 Primăria oraşului Sulina,
judeţul Tulcea, cu sediul în
Sulina, str. I, nr. 180, organizează
concurs de recrutare în data de
10.02.2017, orele 10:00 – proba
scrisă, pentru ocuparea a 2 (două)
posturi vacante aferente funcţiei
publice de execuție de inspector,
clasa I, grad profesional debutant
– Serviciul urbanism, amenajarea
teritoriului(...). Concursul se organizează în trei etape, respectiv: 1)
selecția dosarelor de înscriere :
01- 07 februarie 2017; 2) proba
scrisă: 10 februarie 2017. 3) interviul- maxim 5 zile lucrătoare.
Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr.
188/1999 (r2), cu modificările şi
completările ulterioare, şi condiţiile specifice postului: studii
universitare de licență absolvite
cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite
cu diplomă de licență sau echivalentă. Condiţiile de participare,
bibliografia şi actele necesare
înscrierii la concurs sunt afişate la
sediul instituţiei şi pe site-ul
Primăriei Sulina www.primaria-sulina.ro. Relaţii suplimentare
se pot obţine la sediul instituţiei,
la nr. de telefon: 0240543003.
l Primăria Comunei Voineşti,
cu sediul în localitatea Voineşti,
strada Principală, nr.FN, judeţul
Iaşi, organizează concurs, în
temeiul HG 286/2011, pentru
ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor contractuale
vacante de: 1.Coordonator
Centru (asistent social) în cadrul
Centrului de zi pentru copii
„Ioanid Romanescu”, Voineşti,
studii S în domeniul asistenţei
sociale, minim 2 ani experienţă
în domeniul asistenţei sociale; 2.
Psihopedagog în cadrul
Centrului de zi pentru copii
„Ioanid Romanescu”, Voineşti,
studii S în domeniul psihologie şi
ştiinţe ale educaţiei, specializarea
psihopedagogie special sau
psihologie, nu necesită vechime;
3.2 posturi de muncitor întreţinere (fochist), cu ½ normă, studii
G/M, în cadrul Centrului de zi
pentru copii „Ioanid Romanescu”, Voineşti, atestat fochist,
nu necesită vechime; 4.Mediator
sanitar în cadrul aparatului de
specialitate al Primarului
Comunei Voineşti, studii G,

absolvent cu diplomă al cursurilor de mediator sanitar, nu
necesită vechime. Concursul se
va desfăşura conform calendarului următor: -proba scrisă va
avea loc în data de 06.02.2017,
ora 10.00, la sediul Primăriei
Voineşti; -proba interviu, la o
dată comunicată ulterior. Pentru
participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii: a)Să aibă
cetăţenie română; b)Să cunoască
limba română, scris şi vorbit; c)
Să aibă vârsta minimă reglementată de prevederile legale; d)Să
aibă capacitate deplină de exerciţiu; e)Să aibă o stare de sănătate corespunzătoare postului
pentru care candidează, atestată
pe baza fişei medicale; f)Să îndeplinească condiţiile de studii şi
vechime conform cerinţelor
postului scos la concurs; g)Să nu
fi fost condamnat pentru săvârşirea unei infracţiuni contra
umanităţii, contra statului sau
contra autorităţii, de serviciu sau
în legătură cu serviciul, care
împiedică înfăptuirea justiţiei, de
fals ori a unor fapte de corupţie
sau a unei infracţiuni săvârşite
cu intenţie, care l-ar face incompatibil cu exercitarea funcţiei, cu
excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea. 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 Voineşti, biroul
Resurse Umane, până în data de
27.01.2017, ora 16.00. Relaţii
suplimentare la sediul Primăriei
Comunei Voineşti, persoană de
contact: Vătămanu Alexandra,
tel.0232.294.755, e-mail: primariavoinesti@yahoo.com.

VÂNZĂRI IMOBILE
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.

PROPUNERI AFACERI
Vand clinica medicala in zona
centrala in Bucuresti, dotata cu
aparatura de ultima generatie.
tel: 0755056800

CITAȚII
l Numita Koszorus Viola, cu
ultimul domiciliu cunoscut în
comuna Așchileu, sat Cristorel,
str, Principală nr. 100, Jud. Cluj,
este chemată pentru data de
08.02.2017 ora 08:30 la Curtea
de Apel Cluj, camera 38, cu
sediul situat în Cluj-Napoca, str.
Ștefan cel Mare nr. 1, Jud. Cluj
în calitate de intimată în dosarul
nr. 16374/211/2014, având ca
obiect rectificare de carte
funciară, reclamant fiind Bányai
Francisc.
l Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Vâlcea cheamă în judecată
pe numiții: Lăcătuș (Ioniță)
Vilson, domiciliat în Mun. Rm.
Vâlcea, str. Calea București, nr.
117, jude Vâlcea, și Nae Claudia,
domiciliată în Mun. Rm. Vâlcea,

str. Inătești, nr. 56, județ Vâlcea,
în calitate de intimați în dosarul
civil nr. 3375/90/2016, cu termen
de judecată în data de
27.01.2017, având ca obiect înlocuire măsură de plasament, aflat
pe rol la Tribunalul Vâlcea.

NOTIFICĂRI
Leavis Cont IPURL – Lichidator
judiciar notifica deschiderea
procedurii simplificate a insolventei privind pe SC Adi si Lori
SRL,cu sediul in Ploiesti, Str 1
Mai, nr.6, jud. Prahova, dosar
352/90/2016 Tribunalul Prahova.
Termen pentru depunere opozitii
creditori 10 zile. Termenul
pentru depunerea declaratii de
creanta 03.02.2017, intocmire
tabel preliminar 13.02.2017,
solutionare contestatii si depunere tabel definitiv 09.03.2017,
adunarea creditorilor 17.02.2016
ora 14:00. Relatii la tel.
0723880617.

DIVERSE
l Incepand cu data de 30
decembrie 2016 autoturismul
marca FIAT 124 nr B-13-ZDP
este radiat din circulatie publica.
l Subsemnaţii Tabuia Valentin
Mihai şi Bier Gabriel Daniel,
având domiciliul în Arad, str.
Petru Maior nr. 2-30, anunţă
elaborarea primei versiuni a
planului “Zonă Locuinţe Individuale – FAZA PUZ” amplasat
în Arad, str. Orizontului nr. FN,
jud. Arad şi declanşarea etapei
de încadrare pentru obţinerea
avizului de mediu. Consultarea
primei versiuni a planului se
poate realiza la sediul firmei BIA
– arh. Cioară Lucian, localitatea
Arad, str.Muncii nr.34, zilnic
între orele 10.30 – 12.30. Comentariile şi sugestiile se vor transmite în scris la sediul APM Arad,
splaiul Mureşului nr.FN, în
termen de 18 zile calendaristice
de la data ultimului anunţ.

ADUNĂRI GENERALE
l Asociatia Salariatilor si
Membrilor Conducerii S.C.
Camexip S.A. Baicoi Baicoi, str.
Republicii nr.9, Judetul Prahova,
CUI 9873378, Convocator Nr. 2
/09.01.2017, Presedintele Consiliului de Administratie, domnul
State George, al Asociatiei Salariatilor si Membrilor Conducerii
S.C. Camexip S.A. cu sediul in
Baicoi, str. Republicii nr.9, constituita in baza Sentintei Civile
pronuntata in data de 14.03.1996
de Judecatoria Campina, avand
Cod Unic de Identificare
9873378, in temeiul Statutului
asociatiei, convoaca: Adunarea
Generala Extraordinara A
Membrilor Asociatiei, la data de
02.02.2017, ora 9,00, la sediul
asociatiei, cu urmatoarea ordine
de zi: 1. Dizolvarea si lichidarea
Asociatiei Salariatilor si
Membrilor Conducerii S.C.
Camexip S.A., ca urmare a realizarii scopului acesteia, respectiv
achizitionarea si achitarea in
integralitate a actiunilor detinute
de membrii asociatiei la S.C.
Camexip S.A. si distribuirea
actiunilor pe membrii asociatiei.
2. Numirea ca lichidator al
Asociatiei Salariatilor si
Membrilor Conducerii S.C.

Camexip S.A. a Andrei Ioan
IPURL, cu sediul in Ploiesti, str.
Gheorghe Doja, nr.30, et.10,
ap.31, Judetul Prahova. 3. Imputernicirea d-lui State George,
posesor al C.I. seria PX, nr.
071530, eliberata de SPCLEP
Baicoi la data de 21.03.2012, sa
reprezinte asociatia si membrii
acesteia, cu puteri depline,
oriunde va fi necesar, pe
parcursul perioadei de lichidare
si in ceea ce priveste formalitatile
de lichidare. Daca la prima
convocare adunarea nu va fi
statutara, sedinta se reconvoaca
pe data de 03.02.2017, in aceleasi
conditii (loc, ora, ordine de zi).
Presedintele Consiliului de
Administratie State George.

LICITAȚII
l Consiliul Local Breaza, Str.
Republicii nr. 82 B, tel. 0244340.508, fax 0244-340.528,
e-mail: primariabreaza@yahoo.
com, organizeaza: Licitatie
publica cu strigare pentru
vanzarea terenului in suprafata
de 51 mp, proprietate private a
orasului Breaza, Str Armoniei,
f.n., T28, F 317, judetul Prahova.
Data licitatiei: 08.02.2017, ora
10:00 la sediul Primariei Breaza.
Data limita de depunere a documentelor prevazute in Caietul de
sarcini: 07.02.2017, ora 16:00.
Pretul de pornire al licitatiei:
3000 lei fara TVA. Taxa de participare la licitatie: 600 lei. Pretul
caietului de sarcini: 20 lei si se
poate procura de la sediul
Primariei Breaza. Garantia de
participare: 1.000 lei. Regimul
juridic, economic si ethnic al
terenului este cel din certificatul
de urbanism nr. 199/24.11.2016,
parte integrate din documentatia
de licitatie.
l Comuna Miroslava, județul
Iași, organizează licitație publică
deschisă, la data de 18.01.2017
pentru: -Concesionare teren în
suprafață de 97 m.p., T 56 –orele
11.00. Prețul minim de pornire al
licitației publice deschise este de
560 lei/an. -Concesionare teren
în suprafață de 400 m.p., sat
Valea Adâncă, -orele 12.00.
Prețul minim de pornire al licitației publice deschise este de 665
lei/an. Caietul de sarcini poate fi
obținut de la Biroul Achiziții
Publice din cadrul Primăriei
comunei Miroslava, județul Iași.
Costul caietului de sarcini este de
50 lei. Data limită pentru depunerea ofertelor: 18.01.2017, orele
10.00.
l S.C. Com Just SRL, prin lichidator judiciar C.I.I. Pohrib
Ionela, anunţă scoaterea la
vânzare, a activelor societăţii
debitoare, după cum urmează:
activul nr.1: Spaţiu comercial la
parter de bloc P+4E (magazin
alimentar). Adresa: Botoşani, str.
T. Vladimirescu nr. 1, parter,
Judeţul Botoşani; cu număr
cadastral 1255/0;3/2. Suprafaţă
construită: 53,42mp vânzarea se
va face prin licitatie publica cu
strigare, cu preţul de pornire
redus la 27.975 euro (fără TVA)
respectiv 128.956,36lei ( fara
TVA). Licitaţia va avea loc in
Iaşi, str. Vasile Lupu nr. 43, jud.
Iaşi, ÎN data de 19.01.2017 ora
16:30, şi se va desfăşura în
conformitate cu PREVEDE-
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RILE Legii nr. 85/2006 privind
procedura insolvenţei şi ale regulamentului de vânzare aprobat
de adunarea creditorilor din data
de 10.04.2015. Ofertantii sunt
obligati sa depuna, pana la
termenul de vanzare, o garantie
de participare la licitatie in
procent de 10% din pretul de
incepere a licitatiei. Garantia se
va depune in numerar, prin
plata in contul indicat de lichidator. Pentru participarea la
licitaţie, potenţialii cumpărători
trebuie să se înscrie la sediul
lichidatorului judiciar din mun.
Iaşi, Str. Vasile Lupu Nr. 43, jud.
Iaşi, până la data de 19.01.2017
ora 16:00. Relaţii suplimentare
se pot obţine: C.I.I. Pohrib Ionela
la telefoanele: 0232/240.890;
0742/109890, Fax 0232/240890
l S.C. Lux Agra SRL, prin
lichidator judiciar C.I.I. Pohrib
Ionela, anunţă scoaterea la
vânzare, a activelor societăţii
debitoare, după cum urmează:
activul nr.1: imobilului teren în
suprafaţă totală de 50.510 mp,
compus din urmatoarele parcele:
1. Parcela de teren arabil –
situată în intravilanul satului
Zăiceşti, com Băluşeni, jud.
Botoşani în p.c. 1/35,2,4/1 şi 5/1,
suprafaţă totală de 8.284,00 mp,
înscris în CF 295/N a com. Băluşeni, nr. topo 432. 2. Parcela de
teren arabil – situată în extravilanul com Băluşeni, jud. Botoşani în sola 1, p.c. 1/35, suprafaţă
totală de 17.616,00 mp, înscris în
CF 294/N a com. Băluşeni, nr.
topo 431. 3. Parcela de teren
arabil – situată în intravilanul şi
extravilanul satului Zăiceşti,
com Băluşeni, jud. Botoşani în
p.c. 1/37,1/38 şi 1/44, suprafaţă
totală de 24.610,00 mp (din care
5.919 mp teren intravilan în p.c.
1/37, 1/38, 1/44 şi 18,691 mp
teren extravilan în p.c.
1/37,1/38,1/44), înscris în CF
507/N a com. Băluşeni, nr. topo

246/2-555-492. cu preţul de
pornire de 318.185,10lei (fara
TVA). Persoanele care pretind
vreun drept asupra bunurilor ce
urmează a fi scoase la vânzare au
obligaţia, sub sancţiunea decăderii, să facă dovada acestui fapt
până la data de 13.01.2017 ora
16:00, la sediul lichidatorului
judiciar din Iaşi, str. Vasile Lupu
nr. 43, jud. Iaşi. Licitaţia va avea
loc la sediul lichidatorului judiciar din Iaşi, Str. Vasile Lupu
NR. 43, JUD. Iaşi, ÎN data de
18.01.2017 ora 16:00, şi se va
desfăşura în conformitate cu
prevederile Legii nr. 85/2006
privind procedura insolvenţei şi
ale regulamentului de vânzare
aprobat de adunarea creditorilor
din data de 28.09.2012. Ofertantii sunt obligati sa depuna,
pana la termenul de vanzare, o
garantie de participare la licitatie
in procent de 10% din pretul de
incepere a licitatiei. Garantia se
va depune in numerar, prin
plata in contul indicat de lichidator. Pentru participarea la
licitaţie, potenţialii cumpărători
trebuie să se înscrie la sediul
lichidatorului judiciar din mun.
Iaşi, Str. Vasile Lupu Nr. 43, jud.
Iaşi, până la data de 18.01.2017
ora 15:00. Relaţii suplimentare
se pot obţine: C.I.I. Pohrib Ionela
la telefoanele: 0232/240.890;
0742/109890, Fax 0232/240890
l S.C. Consiron S.R.L. Resita în reorganizare anunta vanzarea
prin licitatie publica a bunurilor
imobile, reprezentand: -Teren
acces CF 40023, cad: 5531 top
1146/4 Reșița, suprafata de 1.440
mp - pret 16.888,15 lei; -Teren
acces CF 33684, cad: 3288 top
1173/1174/22 Reșița, suprafata
de 583 mp - pret 6.837,15lei,
-Teren acces CF 33685, cad: 3289
top 1173/1174/23 Reșița, suprafata de 1.430 mp - pret 16.770,35
lei, -Teren arabil CF 36089, cad:
3267 top 1173/1174/1 Reșița,

suprafata de 4.477 mp - pret
105.010,15lei, -Teren arabil CF
40066, cad: 3268 top 1173/1174/2
Reșița, suprafata de 1.578 mp pret 37.012,95 lei; -Teren arabil
CF 40021, cad: 3276 top
1173/1174/10 Reșița, suprafata
de 600 mp - pret 14.073,3 lei;
situate în Reșița zona Calea
Caransebeșului, Jud. Caraș
Severin. -Teren CF 36091
Țerova, top 809/2/a/57/2, suprafata de 71 mp - pret 1.239,75 lei;
-Teren CF 36092 Țerova, top
809/2/a/57/3, suprafata de 2.732
mp - pret 47.707,1 lei; situate în
Reșița în apropiere de Calea
Caransebeșului, jud. CarașSverin; -Teren fâneață CF 39948,
top 809/2/a/60/1, Resita, suprafata de 5.754 mp - pret
106.184,35lei; situat în Reșița
zona Calea Caransebeșului, jud.
Caraș-Severin. - Garsonieră CF
30491, C1-U10 Reșița, Top
600/3/b/1/P/IV, suprafata de
35,08 mp - pret 57.741,95 lei;
situată în Văliug, bl. 2 garsoniere
Semenic, parter, ap. 4, jud.
Caraș-Severin. - Casă și Teren
aferent CF 32343 top 295, suprafata de 2.877 mp - pret 81.491lei.
situate în Fârliug nr. 232, jud.
Caraș-Severin. Pretul de pornire
al licitatiei este de 95 % din
pretul de evaluare. Caietele de
sarcini se pot achizitiona de la
sediul ales al administratorului
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 19.01.2017,
orele 13.00, la sediul ales al
administratorului judiciar din
Resita, str. P-ta 1 Decembrie
1918, nr. 7, et. 2, ap. 21, Jud.
Caras - Severin.
l Transilvania SRL cu sediul
social în Greşu, com Tulnici, jud.
Vrancea, J39 /110 /2002, CUI
14499335, prin lichidator judi-

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Ialomița. Serviciul Fiscal
Municipal Urziceni. Nr. 185225/11.01.2017. Anunț privind valorificarea de bunuri sechestrate. În
temeiul art. 250 din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, Administrația Finanțelor
Publice Urziceni organizează licitație publică la sediul acesteia din str. Revoluției, nr. 11A, la datele și
orele de mai jos, pentru societățile și bunurile următoare: 1. SC Silvex Minu SRL, Coșereni - 25
ianuarie 2017, ora 11.00; Semănătoare SPA 8 - preț pornire licitație: 6300 lei, fără TVA; 2. SC Petrodin
Flor SRL, Ion Roată - 26 ianuarie 2017, ora 11.00; Autotractor Iveco, an fabricație 1998 - preț pornire
licitație: 16249 lei, fără TVA; 3. Ion Razvan, Sf. Gheorghe - 27 ianuarie 2017, ora 11.00; Teren arabil
în suprafață de 9940 mp, situat în extravilanul comunei Sf. Gheorghe - preț pornire licitație: 15031 lei;
4. SC LM Fashion SRL, Urziceni - 30 ianuarie 2017, ora 11.00; Mașini și utilaje pentru croitorie, 29
bucăți (repere) - preț pornire licitație: 15694 lei, fără TVA; 5. I.I. Saghin (Tudorache) Daniela
Dumitrita, Ion Roată - 31 ianuarie 2017, ora 11.00; Combină Claas Tucano 320, an fabricație 2011 preț pornire licitație: 336488 lei, fără TVA; Heder standard C540 an fabricație 2011 - preț pornire
licitație: 42022 lei, fără TVA; Stâlp de iluminat, an fabricație 2011 - preț pornire licitație: 15774 lei,
fără TVA; 6. I.I. Manolache Garofita, Ion Roată - 01 februarie 2017, ora 11.00; Combină Laverda Rev
200 2010 - preț pornire licitație: 144713 lei, fără TVA; 7. Varlan Bican Florin Nicu, Manasia - 02
februarie 2017, ora 11.00; Autovehicul special N1G Land Rover LN ECOOO2, cilindree 1951 cmc,
combustibil motorină, an fabricație 2002 - preț pornire licitație: 8200 lei; 8. SC Eliax Proiect SRL
Urziceni - 03 februarie 2017, ora 11.00; Autoturism Daewoo Y3S11 Tico, an fabricație 1999 - preț
pornire licitație: 2100 lei, fără TVA. Prețurile nu includ TVA. 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, dovada plății taxei de participare, reprezentând 10% din
prețul de pornire al licitației, la unitatea de trezorerie și contabilitate publică Slobozia, cont
RO19TREZ3915067XXX005404, CUI 29511925; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice române, 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 - 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. Relații suplimentare se pot obține la telefon 0243.255.110, 0243.255.115, e-mail:
admin.urilafsx01.il@anaf.ro. Data afișării: 11.01.2017.

ciar C.I.I. Pohrib Ionela cu sediul
în Iaşi, str.Vasile Lupu, nr. 43,
jud. Iaşi şi C.I.I Istudor Vasile cu
sediul în Focşani, str. Ecaterina
Varga, nr. 2 bis, jud.Vrancea, în
dosarul nr. 3082/91/2012, aflat pe
rolul Tribunalului Vrancea Secţia a II-a civilă şi de Contencios Administrativ-Fiscală,
anunţă scoaterea la vânzare a
activelor societăţii debitoare,
după cum urmează: 1. Fabrică
de cherestea – construcţii în
suprafaţă totală de 741,96 mp şi
teren în suprafaţă de 36.156 mp,
situată în sat Greşu, com.Tulnici,
jud. Vrancea, evaluată la
180.000 EUR fără TVA; Preţul
de vanzare este de 162.000
EURO fără TVA. 2. Sediu administrativ - construcţii în suprafaţă totală de 182 mp şi teren în
suprafaţă de 620 mp, situat în
Focşani, str. Milcov, nr. 26, jud.
Vrancea, evaluat la 90.000 EUR
fără TVA; Preţul de vanzare este
de 81.000 EURO fără TVA. 3.
Secţie producţie cherestea construcţii în suprafaţă totală de
3.071,94 mp şi teren în suprafaţă de 7.326 mp, situat în
Focşani, str. Milcov, nr. 26, jud.
Vrancea, evaluată la 250.000
EUR fără TVA; Preţul de
vânzare este de 225.000 EURO
fără TVA. Licitaţia va avea loc la
sediul lichidatorului judiciar
CI.I. Istudor Vasile din Focşani,
Str. Ecaterina Varga, Nr. 2 BIS,
Jud. Vrancea, în data de
19.01.2017 orELE 14,00 şi se va
desfăşura în conformitate cu
prevederile Legii nr. 85/2006
privind procedura insolvenţei şi
ale regulamentului de vânzare
aprobat de adunarea creditorilor
din data de 03.03.2016. Adjudecarea se va face în conformitate
cu prevederile Regulamentului
de organizare şi desfăşurare a
licitaţiei. Garanţia este în
cuantum de 10% din valoarea de
vanzare. În condiţiile în care
bunurile nu vor fi adjudecate la
data de 19.01.2017, se vor desfăşura alte licitaţii la acelaşi preţ în
următoarele date: 26 ianuarie
2017 orele 14,00, 2 februarie
2017 orele 14,00, 9 februarie
2017 orele 14,00, 16 februarie
2017 orele 14,00, 23 februarie
2017 orele 14,00, 2 martie 2017
orele 14,00, 9 martie 2017 orele
14,00, 16 martie 2017 orele 14,00,
23 martie 2017 orele 14,00.
Relaţii suplimentare se pot
obţine la: C.I.I. Pohrib Ionela la
telefoanele: 0742.109890, Fax
0232/240890 şi C.I.I. Istudor
Vasile la telefon: 0720043882;
Fax 0337.404.439.
l Lichidatorul Judiciar: C.I.I.
Pohrib Ionela, cu sediul in Iasi,
s t r. Va s i l e L u p u n r. 4 3 ,
tel.0232/240890; 0742/109890,
Fax: 0232/240890, prin reprezentant legal practician in insolventa Pohrib Ionela. Dosar Nr.
6858/40/2012*– existent la Tribunalul Botoşani – Judecator
Sindic. Debitor: SC “Natura
Farm” SRL, cu sediul in Botosani, str. George Enescu nr. 5,
jud. Botosani, nr. de inregistrare
in Registrul Comertului:
J07/158/2007, cod fiscal:
21332622. Prin prezenta va
aducem la cunostinţa generală
ca în ziua de 26.01.2017 ora
16:00 va avea loc in Iasi, str.
Vasile Lupu nr.43, jud. Iasi,
vânzarea la licitaţie publica a

următoarelor bunuri: 1. bunuri
perisabile conform inventar (stoc
de marfă Magazin Naturist)
vânzarea se va face prin licitatie
publica cu strigare, cu preţul de
pornire de 1.243,00 lei (fara
TVA). În oricare situaţie,
conform dispoziţiilor art. 53 din
Legea nr.85/2006 cu aplicarea
art. 518 alin.4 Cod de procedură
civilă, bunurile vândute vor
fi dobândite de adjudecatar
libere de orice sarcini, precum
ipoteci, garanţii reale mobiliare,
sau drepturi de retenţie de orice
fel, ori măsuri asiguratorii. Toţi
cei care pretind vreun drept
asupra bunurilor supuse vânzării
au obligaţia să anunţe lichidatorul judiciar înainte cu minim
5(cinci) zile raportat la data
stabilită pentru vânzare sub
sancţiunea decăderii. Licitaţia se
va desfăşura la sediul lichidatorului judiciar din Iasi, str. Vasile
Lupu nr. 43, jud. Iasi. Adjudecarea se va face în conformitate
cu prevederile Regulamentului
de organizare şi desfăşurare a
licitaţiei, Regulament ce poate fi
consultat atat la dosarul cauzei
cat si la sediul lichidatorului.
Adjudecatarul va fi ţinut la plata
preţului de adjudecare in
termenul stabilit prin Regulamentul de organizare şi desfăsurare a licitaţiei. Ofertantii sunt
obligati sa depuna, pana la
termenul de vanzare, o garantie
de participare la licitatie in
procent de 10% din pretul de
incepere a licitatiei. Garantia se
va depune in numerar, prin
plata in contul indicat de lichidator. Prezenta publicaţie de
vânzare va fi afişată la sediul
lichidatorului judiciar (locul
desfasurare a licitatiei), la grefa
Tribunalului Botoşani-Judecator
Sindic, Consiliul Local Botoşani
precum şi la locul de dispunere a
activului. Anunţuri privitor la
vânzare vor fi publicate prin
intermediul mass media. Lichidator Judiciar, C.I.I. Pohrib
Ionela.
l SC SELENA IMPEX SRL IN
LICHIDARE PRIN LICHIDATOR JUDICIAR CALINOIU NICOLETA IN DOSAR
NR. 2310/98/2011 vinde prin
licitatii publice conform Legii
85/2006 si a Regulamentului de
vanzare aprobat de Adunarea
generala a creditorilor din data
de 14.09.2016 bunuri mobile
astfel: 1.SDV-uri Dacia SDV-uri
Ford Aparate si instalatii de
masura si control utilaje pret
incepere licitatie 109.370lei fara
TVA; 2.Piese accesorii auto
marfuri pret incepere licitatie
850.552lei fara TVA; Licitatiile
se vor desfasura la sediul ales din
Slobozia, Strada G-ral Magheru
nr.73, jud.Ialomita in data de
20.01.2017, ora 13.00; in caz de
neadjudecare licitatiile vor fi
reluate in fiecare zi de vineri a
saptamanii la aceeasi ora,
aceeasi locatie si aceleasi conditii
pana la data de 24.02.2017. Incepand cu data de 03.03.2017
preturile de incepere al licitatiilor
vor fi reduse cu 5% pana la data
de 07.04.2017 iar incepand cu
data de 14.04.2017 pana la data
de 19.05.2017 preturile vor fi
reduse cu 10%. Pentru participarea la licitatie ofertantii vor
depune la sediul societatii cel
tarziu cu 24 de ore inainte de
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data fixata pentru inceperea licitatiei sub sanctiunea decaderii
urmatoarele documente copia
certificatului de inmatriculare
sau copia actului de identitate
ori a pasaportului dupa caz
imputernicire pentru persoana
care reprezinta pe ofertant
dovada depunerii cautiunii si a
taxei pentru participarea la licitatie. Cautiunea pentru participarea la licitatie reprezinta 10%
din valoarea bunurilor scoase la
licitatie si se depune in contul SC
Selena Impex SRL- in faliment.
Bunurile scoase la vanzare pot fi
vizionate in orasul Slobozia jud.
Ialomita. Taxa de participare la
licitatie si Caietul de sarcini
privind vanzarea la licitatie
publica a bunurilor ofertate se
poate achizitiona de la sediul
ales din Slobozia contra sumei de
500lei. Relatii suplimentare se
pot obtine la telefon
0722.467.986; 0732.295.430. SC
SELENA IMPEX SRL IN
LICHIDARE PRIN LICHIDATOR JUDICIAR CALINOIU NICOLETA IN DOSAR
NR.2310/98/2011 vinde prin licitatii publice conform Regulamentului de vanzare aprobat de
Adunarea generala a creditorilor
din data de 20.12.2016 bunuri
imobile astfel: 1.Imobil ,,Service
Bora" compus din: atelier
mecanic 1, atelier mecanic 2,
platforma betonata si teren in
suprafata de 3.000mp situat in
m u n . S l o b o z i a , S t r. G - r a l
Magheru, nr.73, jud.Ialomita
nr.Cadastral 1616 ipotecat in
favoarea BRD Groupe SA pret
de evaluare: 1.520.100lei fara
TVA; 2.Imobil Sediu Ceres
compus din constructii Birouri si
teren aferent in suprafata de
3.217mp situat in mun.Slobozia,
Str.G-ral Magheru, nr.73, jud.
Ialomita, nr.Cadastral 652/2/2
ipotecat in favoarea CEC Bank
SA pret de evaluare 667.700lei
fara TVA; 3.Imobil Magazin
alimentar+statie GPL compus
din magazin alimentar statie
GPL si teren aferent in suprafata
de 1.980mp situat in mun.
Slobozia, Str. G-ral Magheru,
nr.73, jud.Ialomita nr. Cadastral
652/2/1 ipotecat in favoarea
CEC Bank SA pret de evaluare
421.300lei fara TVA; 4.Imobil
Imprejmuire compus din
constructie-imprejmuire si teren
aferent in suprafata de 3.346mp
situat in mun. Slobozia, Str.
G-ral Magheru, nr.73, jud.
Ialomita nr.Cadastral 561/7/1/2
ipotecat in favoarea DJFP
Ialomita pret de evaluare
406.600lei fara TVA. Licitatiile
se vor desfasura la sediul ales din
Slobozia Strada G-ral Magheru,
nr. 73, jud. Ialomita in data de
15.02.2017, ora 13.00 preturile de
incepere al licitatiilor vor reprezenta 75% din pretul de evaluare
in caz de neadjudecare licitatiile
vor fi reluate in fiecare zi de
miercuri a saptamanii la aceeasi
ora, aceeasi locatie si aceleasi
conditii pana la data de
29.03.2017. incepand cu data de
05.04.2017 pana la data de
10.05.2017 preturile de incepere
al licitatiilor va fi de 70% din
pretul de evaluare incepand cu
data de 17.05.2017 pana la data
de 21.06.2017 preturile de incepere al licitatiilor va fi de 65%
din pretul de evaluare incepand
cu data de 28.06.2017 pana la
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data de 02.08.2017 preturile de
incepere al licitatiilor va fi de
60% din pretul de evaluare incepand cu data de 09.08.2017 pana
la data de 13.09.2017 preturile de
incepere al licitatiilor va fi de
55% din pretul de evaluare;
Pentru participarea la licitatie
ofertantii vor depune la sediul
societatii cel tarziu cu 48 de ore
inainte de data fixata pentru
inceperea licitatiei sub sanctiunea decaderii urmatoarele
documente copia certificatului
de inmatriculare sau copia
actului de identitate ori a pasaportului dupa caz imputernicire
pentru persoana care reprezinta
pe ofertant dovada depunerii
cautiunii si a taxei pentru participarea la licitatie Cautiunea
pentru participarea la licitatie
reprezinta 10% din valoarea
activelor scoase la licitatie si se
depune in contul SC Selena
Impex SRL-in faliment nr.
RO73BRDE230SV02079332300
deschis la BRD Slobozia, cod
fiscal 2075999. Bunurile scoase la
vanzare pot fi vizionate in orasul
Slobozia, jud. Ialomita. Taxa de
participare la licitatie si Caietul
de sarcini privind vanzarea la
licitatie publica a activelor ofertate se poate achizitiona de la
sediul debitoarei contra sumei de
1.000 lei. Relatii suplimentare se
pot obtine la telefon
0722.467.986, 0732.295.430.
l 1. Informaţii generale privind
concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa,
numărul de telefon, telefax şi/
publicitate

sau adresa de e-mail ale
persoanei de contact: Primăria
oraşului Horezu, Strada 1
Decembrie, numărul 7, Horezu,
j u d e ţ u l Vâ l c e a , t e l e f o n
0250860190, fax 0250860481,
email primaria@orasul-horezu.
ro. 2. Informaţii generale privind
obiectul concesiunii, în special
descrierea şi identificarea
bunului care urmează să fie
concesionat: Concesionarea loturilor de teren nr.4-7, 10-15, 17-22
şi 24 din punctul “Treapt” oraş
Horezu, judeţul Vâlcea, ce
aparţin proprietăţii publice a
oraşului Horezu, în vederea înfiinţării “Parc Industrial Treapt”
(hale industriale, spaţii de
producţie, unităţi industriale,
spaţii comerciale şi construcţii
anexe). Nivelul minim al investiţiei va fi de 75.000 Euro/un
obiectiv de investiţii/lot de până
la 2.500 mp, sau 5-10 locuri de
muncă create/lot de până la
2.500 mp, 150.000 Euro/un
obiectiv de investiţii/lot/5.000
mp, sau 10-20 de locuri de
muncă create pe fiecare obiectiv
de investiţie/lot-5.000 mp,
300.000 euro/lot până la 10.000
mp sau 30-40 locuri de muncă
create/lot până la 10.000 mp. 3.
Informaţii privind documentaţia
de atribuire: Se pot obţine de la
Primăria oraşului Horezu, str. 1
Decembrie, nr.7, oraşul Horezu,
judeţul Vâlcea, camera 3. 3.1.
Modalitatea sau modalităţile
prin care persoanele interesate
pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: Prin cumpărare de la
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primăria orașului Horezu,
camera 3. 3.2. Denumirea şi
adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului,
de la care se poate obţine un
exemplar din documentaţia de
atribuire: Primăria oraşului
Horezu, Strada 1 Decembrie,
numărul 7, camera 3-secretarul
orașului Horezu, județul Vâlcea.
3.3. Costul şi condiţiile de plată
pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit
prevederilor Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.
54/2006: Costul este de 20 lei/
exemplar, în numerar la casieria
unităţii. 3.4. Data limită pentru
solicitarea clarificărilor:
30/01/2017, Ora 14:00. 4. Informaţii privind ofertele: ofertele se
depun în două plicuri, unul
exterior și unul interior, conform
documentației de atribuire. 4.1.
Data limită de depunere a ofertelor: 02/02/2017, Ora 10:00. 4.2.
Adresa la care trebuie depuse
ofertele: Primăria orașului Horezu,strada 1 Decembrie numărul
7, județul Vâlcea. 4.3. Numărul
de exemplare în care trebuie
depusă fiecare ofertă: Ofertele
trebuie depuse în două exemplare, original și copie. 5. Data şi
locul la care se va desfăşura
sedinţa publică de deschidere a
ofertelor: 02/02/2017, Primăria
orașului Horezu, strada 1
Decembrie, numărul 7, camera
3, județul Vâlcea, ora 11:00. 6.
Denumirea, adresa, numărul de
telefon, telefax şi/sau adresa de
e-mail ale instanţei competente
în soluţionarea litigiilor apărute

şi termenele pentru sesizarea
instanţei: Tribunalul Vâlcea,
Scuarul Revoluției nr. 1, județul
Vâlcea, Telefon (0250)73 91 20,
Fax (0250)73 22 07. 7. Data
transmiterii anunţului de licitaţie
către instituţiile abilitate, în
vederea publicării: 11/01/2017

PIERDERI
l Pierdut legitimaţie de acces
RATBV seria RT nr. 1247, pe
numele Buciuleac Lenuţa.
Declar nulă.
l Declar pierdut atestat de
agent pază nr. 0812 eliberat de
Serviciul Poliţie Ordine Publică
I.P.J. Ilfov pe numele Ticu
Constantin.
l Pierdut atestat marfa pe
numele Furdui Alexandru, serie
0218398000, eliberat de A.R.R.
Deva - jud. Hunedoara. Il declar
nul.
l Pierdut certificat de înregistrare, Busuioc Loredana
Filomica Intreprindere Individuală, seria B, nr. 31581314. Se
declară nul.
l S.C. Aviroms Rent a Car
S.R.L., cu sediul în Bucureşti,
sector 3, bulevardul Theodor
Pallady nr.51, clădirea “Centrul
de Calcul” etaj 4, număr de
ordine în Registrul Comerţului
J40/10559/03.06.1994, Cod Unic
de Înregistrare 5771120,
declarăm pierdut registrul unic
de control pentru punctul de

lucru secundar din Bucureşti,
Crowne Plaza, sector 1, bulevardul Poligrafiei nr. 1. Il
declarăm nul.
l Enel Distribuzione S.P.A.
Roma-sucursala Bucuresti,
J40/12648/2015, CUI: 33561972
cu sediul in Mun. Bucuresti, str.
Buzesti nr. 62-64, birou 2, et. 6,
sector 1 anunta pierderea Certificatului de Inregistrare B3154289,
a certificatului constatator nr.
349864/24.09.2015 emis pentru
terti si a certificatului constatator
nr. 349864/24.09.2015 emis pentru
sediul social.Le declaram nule.
l SC Omniasig Vig S.A., CUI
14360018 sediul în Alexandria,
judeţul Teleorman pierdut poliţe
seria B 236004, 212916, 253950,
221478-221479, 221491-221494,
219273-219280, 212928-212933,
212833, 287883, 2421862,
2414832, 2396921, 2396922,
2358804, 2455267, F 2358731,
2149902, G 831291, I 26955. Le
declar nule.
l SC Omniasig Vig S.A., CUI
14360018 sediul în Alexandria,
judeţul Teleorman pierdut poliţe
seria G nr. 892396, 877393,
877394, 877360, 877335, 854859,
854860, 854861, 854862, 854863,
854846, 854847, 854793, 854795,
854796, 854801, poliţa B nr.
234082, poliţa F nr. 2371861,
poliţa G nr. 831242, 831243. Le
declar nule.
l Subsemnatul Norocel Gheorghe
domiciliat in Mun.Roman, str.

Vasile Lupu, nr.18B, locul nasterii
Malini, la data de 02.02.1963
pierdut Certificat de Pregatire
Profesionala a Conducatorului
Auto si ADR-Certificat de Pregatire Profesionala a Conducatorului
Auto. Le declar nule.
l Pierdut Certificat de înregistrare pe numele Cabinet Dr.
Mitre I. Ileana, eliberat de Registrul Unic al Cabinetelor Medicale, la data de 21.09.1999. Se
declară nul.
l Pierdut Certificat de membru,
Nr.DJ.016.034, pe numele Dr.
Mitre Ileana, eliberat de Colegiul
Medicilor Dolj, la data de
08.01.2016. Se declară nul.
l Pierdut Aviz Anual pentru
Autorizarea Exercitării Profesiei
pe numele Crăciun D. Ionica-Mihaela, nr.3597, eliberat de
Ordinul Asistenţilor Medicali
Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România,
Filiala Dolj, eliberat la data de
15.01.2016. Se declară nul.
l Maer Tools SRL, nr. ORC
J23/720/2000, CUI:
RO13462460, dă publicităţii:
pierdere nr. 1: Certificat constatator înfiinţare punct lucru din
oraş Simeria, Şoseaua Naţională
nr. 1B, jud. Hunedoara; pierdere
nr. 2: certificat constatator înfiinţare punct de lucru din oraş
Pantelimon, Str. Orizontului nr.
3, jud. Ilfov. Cele două certificate
constatatoare eliberate de ORC
Ilfov se declară nule.

