ANUNȚURI

www.jurnalul.ro

OFERTE SERVICIU
l Firma constructii Bucuresti angajeaza lacatusi mecanici, tamplari,
preferabil cu experienta in sticla,
lemn. 0733699141
l Căutăm colaboratori pentru transport farmaceutic cu certificat GDP/
ISO9001, tel. 0043.6628.7977.218,
e-mail: tub.at@exs.de
l Fată pentru contabilitate primară
cu experienţă, Dragonul Roşu. Tel.
0767.600.088.
l Firmă de construcţii angajează:
buldoexcavatorist, echipă muncitori
c al i f i caţ i î n construcţi i . Te l :
0733.973.007
l Consiliul Judeţean Suceava anunţă
Consiliul Judeţean Suceava organizează concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de administrator public al
județului Suceava. Concursul se organizează la sediul Consiliului Județean
Suceava, în data de 06.10.2016,
orele10.00 - proba suplimentară eliminatorie de limba străină şi în data de
11.10.2016, orele 10.00 - proba scrisă.
Interviul va avea loc într-un termen de
maximum 4 zile lucrătoare de la data
susținerii probei scrise. I. Criterii generale: - candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 3
din Regulamentul - 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, aprobat
prin Hotărârea Guvernului României
nr. 286/2011, cu modificările şi
completările ulterioare. II. Criterii
specifice: - studii superioare, absolvite
cu diplomă de licență sau echivalentă,
în domeniul ştiințelor economice; vechime în specialitatea studiilor
absolvite – minim 5 ani; - experiență
în management; - capacitate de exprimare în cel puțin o limbă de circulație
internațională, nivel mediu. Dosarele
de înscriere la concurs se pot depune
în termen de 10 zile lucrătoare de la
data publicării în Monitorul Oficial
partea a III-a, la sediul Consiliului
Judeţean Suceava din str. Ştefan cel
Mare nr. 36. Relaţii suplimentare cu
privire la conţinutul dosarului, bibliografie, etc. se pot obţine de la: avizierul
autorității; secretarul comisiei, tel.
0230/210148 – interior 210.
l Institutul Național de Boli Infecțioase “Prof.Dr.Matei Balş”, cu sediul în
localitatea Bucureşti, str.Dr.Calistrat
Grozovici, nr.1, organizează concurs
pentru ocuparea funcţiei contractuale
vacante, durată nedeterminată,
conform HG 286/2011. Numele funcţiei: -1 (un) post asistent medical
debutant, specialitatea generalist (PL)
-Secţia Clinică XI Boli Infecţioase
Copii; -1 (un) post asistent medical,
specialitatea generalist (PL) -Compartiment Primiri Urgenţe de Specialitate; -1 (un) post asistent medical,
specialitatea generalist (PL) -Laborator Analize Medicale Biochimie; -2
(două) posturi asistent medical debutant, specialitatea generalist (PL)
-Secția Clinică I Boli Infecţioase
Adulţi; -1 (un) post infirmieră -Secția
Clinică I Boli Infecţioase Adulţi; -3
(trei) posturi asistent medical, specialitatea generalist (PL) -Secţia Clinică
VII Terapie Intensivă Adulţi; -1 (un)
post asistent medical, specialitatea
generalist -Secţia Clinică VI Boli
Infecţioase Adulţi; -1 (un) post infirmieră -Secţia Clinică VI Boli Infecţioase Adulţi. Concursul se va desfăşura
astfel: -Testarea psihologică în data de
06 octombrie 2016, ora 10.00, la sediul
institutului; -Proba scrisă în data de 10
octombrie 2016, ora 10.00; -Proba
practică în data de 13 octombrie 2016,
ora 10.00; -Termenul de depunere al
dosarelor: 28 septembrie 2016. Pentru
participarea la concurs candidaţii
trebuie să îndeplinească următoarele
condiţii pentru funcţia de asistent

medical debutant, generalist (PL):
-diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de
studii postliceale prin echivalare
conform Hotărârii Guvernului
nr.797/1997; -nu necesită vechime în
funcţie. 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 Hotărârii Guvernului
nr.797/1997; -6 luni vechime în specialitate. Pentru participarea la concurs
candidaţii trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii pentru funcţia de
infirmieră: -şcoala generală (G); -curs
de infirmiere; -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 Național
de Boli Infecțioase “Prof.Dr.Matei
Balş”. Relaţii suplimentare la sediul:
Institutul Național de Boli Infecțioase
“Prof.Dr.Matei Balş”, persoană de
contact: ref.Stroe Mihaela, telefon:
021.201.09.80, interior 3055, e-mail
anca.stroe@mateibals.ro
l Institutul Național de Boli Infecțioase “Prof.Dr.Matei Balş”, cu sediul în
localitatea Bucureşti, str.Dr.Calistrat
Grozovici, nr.1, organizează concurs
pentru ocuparea funcţiei temporar
vacante, durată determinată conform
HG 286/2011. Numele funcţiei: -Secţia
Clinică X Boli Infecţioase Copii -1
(un) post asistent medical, specialitatea generalist (PL); -Secţia Clinică V
Boli Infecţioase Adulţi -1 (un) post
infirmieră; -Birou Administrativ
-Patrimoniu -1 (un) post îngrijitoare.
Concursul se va desfăşura astfel:
-Testarea psihologică în data de 29
septembrie 2016, ora 10.00, la sediul
institutului; -Proba scrisă în data de 03
octombrie 2016, ora 10.00; -Proba
practică în data de 06 octombrie 2016,
ora 10.00; -Termenul de depunere al
dosarelor: 21 septembrie 2016. 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 Hotărârii
Guvernului nr.797/1997; -6 luni
vechime în specialitate. Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să
îndeplinească următoarele condiţii
pentru funcţia de infirmieră: -şcoala
generală (G); -curs de infirmiere; -6
luni vechime în activitate. Pentru
participarea la concurs candidaţii
trebuie să îndeplinească următoarele
condiţii pentru funcţia de îngrijitoare:
-şcoala generală (G); -nu necesită
vechime în funcţie. Candidaţii vor
depune dosarele de participare la
concurs în termen de 5 zile lucrătoare
de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial, Partea a III-a, la sediul
Institutului Național de Boli Infecțioase “Prof.Dr.Matei Balş”. Relaţii
suplimentare la sediul: Institutul
Național de Boli Infecțioase “Prof.
Dr.Matei Balş”, persoană de contact:
ref.Stroe Mihaela, telefon:
021.201.09.80, interior 3055, e-mail:
anca.stroe@mateibals.ro
l Spitalul Municipal Caracal, cu
sediul în Caracal, str.Plevnei, nr.36,
judeţul Olt, organizează concurs
pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, conform HG nr.286/2011, a
următoarelor posturi vacante contractuale: 1.Asistent medical de radiologie
debutant -3 posturi: -înscrieri în perioada: 15.09.2016-28.09.2016, zilnic,
între orele 07.30-09.00 şi 13.30-15.00,
la sediul unităţii; -proba scrisă:
10.10.2016, orele 10.00; -proba
interviu: 13.10.2016, orele 10.00.
Condiţii specifice de participare la
concurs: -studii postliceale -radiologie
şi imagistică medicală; -membru al
OAMGMAMR; -fără vechime în
specialitate. 2.Agent contractări achiziţii IV -1 post: -înscrieri în perioada:
15.09.2016-28.09.2016, zilnic, între

orele 07.30-09.00 şi 13.30-15.00, la
sediul unităţii; -proba scrisă:
10.10.2016, orele 10.00; -proba
interviu: 13.10.2016, orele 10.00.
Condiţii specifice de participare la
concurs: -studii medii -diplomă de
bacalaureat sau -studii generale şi
certificat de calificare profesională
nivel I în profilul postului (contractări,
achiziţii); -fără vechime în meserie.
Informaţii suplimentare: la sediul
unităţii, la telefon 0249.512.880,
int.190, pe www.smcaracal.webs.com
l Spitalul Filişanilor, cu sediul în localitatea Filiaşi, bd.Racoțeanu, nr.216,
județul Dolj, organizează concurs
pentru ocuparea postului contractual
vacant, de: Nr.crt.; Postul; Loc de
muncă; Nr.posturi: 1; Muncitor calificat
IV- instalator; Formaţie muncitori; 1;
conform HG 286/23.03.2011.
Concursul se va desfăşura astfel:
-Proba scrisă în data de 06.10.2016, ora
10.00; -Proba interviu în data de
12.10.2016, ora 10.00. Pentru participarea la concurs candidații trebuie să
îndeplinească următoarele condiții:
-Muncitor calificat IV- instalator:
-Studii: generale; -Certificat de calificare instalator tehnico-sanitare;
-Vechime: nu este cazul. Candidații vor
depune dosarele de participare la
concurs până la data de 28.09.2016, ora
12.00, la sediul Spitalului Filişanilor,
Filiaşi, din bd.Racoţeanu, nr.216,
judeţul Dolj. Relaţii suplimentare la
sediul Spitalului Filişanilor, Filiaşi, din
bd.Racoţeanu, nr.216, judeţul Dolj,
telefon: 0768.109.294, 0251.441.383.
l Primăria Comunei Gura Ialomiţei,
judeţul Ialomiţa, cu sediul în localitatea Gura Ialomiţei, str.1 Decembrie,
nr.165, judeţul Ialomiţa, organizează
concurs pentru ocuparea unui post
vacant de asistent medical debutant
(comunitar), funcţie salarizată
contractual, conform HG
nr.286/23.03.2011, actualizată.
Concursul se va desfăşura astfel:
-proba scrisă în data de 12.10.2016,
ora 9.00; -proba practică în data de
12.10.2016, ora 13.00; -proba de
interviu în data de 13.10.2016, ora
14.00. Pentru participarea la concurs
candidaţii trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii: -diplomă de
bacalaureat; -şcoala postliceală sanitară (asistent generalist); -certificat de
liberă practică (emis de Ordinul Asistenţilor Medicali); -vechime nu se
solicită (fiind asistent medical debutant); -fără antecedente penale; -stare
de sănătate corespunzătoare atestată
pe baza adeverinţei medicale eliberate
de medicul de familie. Documentele
vor fi în termenul de valabilitate.
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
Gura Ialomiţei, judeţul Ialomiţa, cu
sediul în localitatea Gura Ialomiţei,
judeţul Ialomiţa, str.1 Decembrie,
nr.165. Relaţii suplimentare la sediul
Primăriei Comunei Gura Ialomiţei,
judeţul Ialomiţa; persoană de contact:
Ivascu Stefana, tel:0243.272.825.

CITAȚII
l Dl Stancu Gumitru este citat la
judecatoria Craiova in data de 19
septembrie 2016 in calitate de parat in
dosarul 18799/2015
l Numiţii Decsei Ioan, cu ultimul
domiciliu cunoscut în Bucureşti, str.
Bitolia, nr.15, şi Luger Iosif, cu ultimul
domiciliu cunoscut în Târgu Lăpuş şi
Baia Mare, str.17 Octombrie, nr.518,
sunt citaţi, în calitate de pârâţi, în
dosar nr.456/182/2016 al Judecătoriei
Baia Mare, reprezentat prin Primar,
pentru data de 03.10.2016, ora 8.30.
l Se citeaza Izdvaila Petru pentru
data de 29.09.2016 la Judecatoria
Lipova in dosar 1017/250/2016 in
proces cu Risti Florentina avand
obiect uzucapiunea terenului din
Lipova , str. Lugojului 32, CF 305448
top 4924/3/1/9. Cei interesati sunt
invitati sa faca opozitii.

l Se citează pârâta Pleşea Leoriana
Cristina, în dosar de partaj bunuri
comune, cu reclamantul Pleşea
Constantin, la Judecătoria Rm.
Vâlcea, dosar nr. 10119/288/2015,
pentru termenul de judecată din
30.09.2016.
l Numitul, Florescu Dan Marian, cu
ultimul domiciliu cunoscut in Mun.
Bucuresti, str. Episcopul Chesarie
nr.12, Sector 4, este chemat la Judecatoria Sectorului 4 Bucuresti, pe data
de 15.09.2016, ora 08:30, in calitate de
parat in dosarul nr. 38758/4/2015.
l Se citează pentru data de
21.10.2016, ora 10,00 la sediul Societăţii Profesionale Notariale ,,Notariatul Public Olteniţa,, din municipiul
Olteniţa, Aleea Flacăra, nr.2, judeţul
Călăraşi, doamna Erceanu Veronica,
pentru dezbaterea succesiunii defunctului sau tată, Erceanu Dumitru, CNP
1411228400099, decedat la data de
08.04.2009, cu ultim domiciliu în localitatea Radovanu, judeţul Călăraşi.
l Numitul Babulea D. Dumitru cu
ultimul domiciliu cunoscut în sat.
Holboca, com. Holboca, jud. Iaşi, este
citat (chemat) în data de 04.10.2016
ora 8.30, la Judecătoria Iaşi cu sediul
în IAşi, str. Anastasie Panu nr. 25,
secția civilă, completul C0, sala 6, în
calitate de pârât în Dosarul nr.
23263/245/2015 având ca obiect succesiune– ieşire din indiviziune în contradictoriu cu reclamanții Babulea Elena
şi Babulea Marcel.

DISPARIȚII
l Apreutese Petru şi Aenoae Teodora
anunţăm că am deschis acţiune în
instanţă de declarare a morţii fratelui
nostru, Apreutese Dumitru, acţiune
înregistrată la Judecătoria Botoşani
cu dosar nr.5695/193/2016, indicativ
C4.

DIEVRSE
l În temeiul art. 100 alin.(1) din
Legea privind procedura insolvenței
nr. 85/2014, comunicăm deschiderea
procedurii de faliment a debitorului
SC Per Scorilo Company SA, CIF:
18112627, J25/632/2005, dosar nr.
5341/101/2015-Tribunalul Mehedinti.
Termen pentru depunerea cererilor
suplimentare de creanţe 27.06.2016;
Termenul limită pentru verificarea
creanţelor, întocmirea şi afişarea tabelului suplimentar al creanţelor este la
25.07.2016, Termen pentru soluționarea eventualelor contestații împotriva tabelului suplimentar este de 7
zile de la data publicării în BPI;
Termen pentru întocmirea şi afişarea
tabelului definitiv consolidat al creanţelor 22.08.2016. Lichidator judiciar,
Consultant Insolvenţă SPRL
l În temeiul art. 99 alin. (3) din Legea
85/2014 comunicăm deschiderea
procedurii generale de insolvenţă a
debitorului SC RE.MA-LEMN-G.P.
SRL, CIF: 31013329, J25/503/2012,
dosar nr. 3038/101/2016-Tribunalul
Mehedinţi. Termen pentru depunerea
cererilor de creanţă la 10.10.2016;
Termenul limită pentru verificarea
creanţelor, întocmirea, afişarea şi
comunicarea tabelului preliminar al
creanţelor la 24.10.2016; Termen
pentru depunerea eventualelor contestații este de 7 zile de la publicarea în
Buletinul Procedurilor de Insolvenţă a
tabelului preliminar şi pentru afişarea
tabelului definitiv al creanţelor la
07.11.2016. Administrator judiciar,
Consultant Insolvenţă SPRL

NOTIFICĂRI
l C.I.I. Tudor Catalin George notifica
intrarea in procedura simplificata a
debitoarei SC Zedeka Advertising
SRL, Ploiesti, Str. Duca Voda Cuptoarelor Nr.1, Bl. 35D3, Et. 1, Ap. 4,
Judetul Prahova, J29/167/2010; CUI
26480921, prin hotararea din
08.08.2016, dosar 5331/105/2016 al
Tribunalului Prahova. Termene: depunere creante 24.10.2016; tabel preli-

minar 02.11.2016; tabel definitiv
28.11.20166; data Adunarii creditorilor 07.11.2016, ora 09.00, str. Cerna
nr. 11, Ploiesti, pentru: confirmarea
lichidatorului judiciar; aprobarea
raport intocmit conf. art. 97 si incidenta art. 169 din lg.85/14. Relatii
0725093254.

ADUNĂRI GENERALE
l Consiliul Director al Filiala Asociaţiei Difuzorilor şi Editorilor Patronat
al Cărţii Suceava FADEPC convoacă
în sesiune extraordinară Adunarea
Generală a membrilor în data de
16.09.2016 la ora 17. Loc de desfăşurare: str.Petru Rareş nr.7, Suceava.
Rugăm toţi membrii să fie prezenţi la
Adunarea Generală să să aibă reprezentant cu împuternicire. Pentru orice
informaţie: tel. 0726378217
l Societatea Amirastar Trading SA,
societate pe acţiuni, de tip închis, cu
sediul social în Galaţi, str.Narciselor,
nr.47, cam.8, Judeţul Galaţi, înmatriculată la Registrul Comerţului de pe
lângă Tribunalul Galaţi sub nr.
J17/186/2006 şi cod unic de înregistrare 18330761 (denumită în continuare „Societatea”), prin
administrator unic, conform Legii
nr.31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, precum şi ale Actului
Constitutiv al Societăţii, convoacă
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor pentru data de 17.10.2016, ora
13:00, în B-dul.George Coşbuc, nr.2
(incinta Coşbuc Bussines Center),
etajul 2, camera 211, Galaţi, Judeţul
Galaţi. În situaţia neîndeplinirii condiţiilor legale pentru ţinerea AGOA la
data primei convocări, se convoacă o
nouă AGOA pentru data de
18.10.2016, ora 13:00, având aceeaşi
ordine de zi. Adunarea Generală
Extraordinara a Acţionarilor pentru
data de 17.10.2016, ora 15:00, în
B-dul.George Coşbuc, nr.2 (incinta
Coşbuc Bussines Center), etajul 2,
camera 211, Galaţi, Judeţul Galaţi. În
situaţia neîndeplinirii condiţiilor
legale pentru ţinerea AGEA la data
primei convocări, se convoacă o nouă
AGEA pentru data de 18.10.2016, ora
15:00, având aceeaşi ordine de zi. Au
dreptul să participe şi să voteze în
cadrul adunării generale toți acţionarii
înregistraţi în evidenţele Societăţii- în
registrul acţionarilor şi în evidenţele
Oficiului Registrului Comerţului la
sfârşitul zilei de 29.09.2016, considerată, în conformitate cu prevederile
art.123 alin.(2) din Legea nr.31/1990
privind societăţile, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
drept Dată de Referinţă pentru
ţinerea Adunărilor. Ordinea de zi
AGOA: 1.Stabilirea formei contractului de mandat şi a remuneraţiei
administratorului unic. 2.Punerea în
discuție a valorii asigurării de răspundere profesională a administratorului
unic. 3.Alegerea auditorului financiar
al societăţii şi fixarea duratei contractului de audit. 4.Punerea în discuție
privind împuternicirea, cu posibilitate
de substituire a doamnei Ala Procopenco să redacteze şi să semneze
hotărârea AGOA adoptată şi să efectueze orice formalităţi necesare pentru
a menţiona/înregistra hotărârea la
Oficiul Registrului Comertului şi
pentru publicare hotararii în Monitorul Oficial al României- Partea a
IV-a. Ordinea de zi AGEA: 1.Punerea
în discuție privind delegarea exerciţiului atribuţiilor prevăzute de art.113
lit.b şi lit.c din Legea 31/1990 privind
societăţile comerciale către administratorul unic până la expirarea
mandatului acestuia. 2. Modificarea /
completarea Actului Constitutiv:
2.1.Înlocuirea în Actul Constitutiv al
sintagmei «societate comercială» cu
sintagma «societate» ca urmare a
modificărilor legislative intervenite şi
încheierea unui act constitutiv în
forma actualizată. 2.2.Articolul 4 alin
11 ,,Administratorul unic poate fi
autorizat ca într-o perioadă ce nu
poate depăşi 5 ani de la data înmatriculării societăţii să majoreze capitalul
social subscris până la o valoare nomi-
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nală determinată (capital autorizat),
prin emiterea de noi acţiuni în
schimbul aporturilor,, devine: ,,Administratorul unic este autorizat ca într-o
perioadă de 4 ani de la data înregistrării modificarii actului constitutiv,,
să majoreze capitalul social subscris
până la o valoare nominală determinată (capital autorizat), prin emiterea
de noi acţiuni în schimbul aporturilor,,. 3.Punerea în discuție privind
împuternicirea, cu posibilitate de
substituire, a d-nei Ala Procopenco
pentru a redacta şi semna hotărârile
AGEA adoptată, precum şi forma
modificată şi actualizată a Actului
Constitutiv şi orice alte documente în
legătură cu acestea şi să efectueze
orice formalităţi necesare pentru a
menţiona/înregistra hotărârea la
Oficiul Registrului Comertului şi
pentru publicare hotararii în Monitorul Oficial al României – Partea a
IV. Acţionarii se vor putea prezenta
personal sau îşi pot numi reprezentant
la adunările generale. Reprezentarea
acţionarilor se poate face şi prin alte
persoane decât acţionarii, pe bază de
procuri speciale. Procurile speciale şi
buletinele de vot prin corespondență
completate şi semnate de către acționar se vor depune în original la sediul
Societăţii până cel târziu la data de
14.10.2016, ora 10.00, prin înregistrarea acestora sau prin poştă cu
confirmare de primire, astfel încât să
poată fi înregistrate la societate până
la data şi ora anterior menționate.
Informaţiile suplimentare precum şi
solicitările se pot obtine/transmite si la
telefon 0336.802.813 şi/sau email:
procopencoala@yahoo.com
l Societatea Amicosottis SA, societate
pe acţiuni, de tip închis, cu sediul
social în Galaţi, str.Democraţiei, nr.5,
cam.4, Judeţul Galaţi, înmatriculată
la Registrul Comerţului de pe lângă
Tr i b u n a l u l G a l a ţ i s u b n r.
J17/1389/2005 şi cod unic de înregistrare 17787499 (denumită în continuare „Societatea”), prin
administrator unic, conform Legii
nr.31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, precum şi ale Actului
Constitutiv al Societăţii, convoacă
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor pentru data de 17.10.2016, ora
09:00, în B-dul.George Coşbuc, nr.2
(incinta Coşbuc Bussines Center),
etajul 2, camera 211, Galaţi, Judeţul
Galaţi. În situaţia neîndeplinirii condiţiilor legale pentru ţinerea AGOA la
data primei convocări, se convoacă o
nouă AGOA pentru data de
18.10.2016, ora 09:00, având aceeaşi
ordine de zi. Adunarea Generală
Extraordinară a Acţionarilor pentru
data de 17.10.2016, ora 11:00, în
B-dul.George Coşbuc nr 2 (incinta
Cosbuc Bussines Center), etajul 2,
camera 211, Galaţi, Judetul Galaţi. În
situaţia neîndeplinirii condiţiilor
legale pentru ţinerea AGEA la data
primei convocări, se convoacă o nouă
AGEA pentru data de 18.10.2016, ora
11:00, având aceeaşi ordine de zi. Au
dreptul să participe şi să voteze în
cadrul adunării generale toți acţionarii
înregistraţi înregistrati în evidenţele
Societăţii- în registrul acţionarilor şi
în evidenţele Oficiului Registrului
Comerţului la sfârşitul zilei de
29.09.2016, considerată, în conformitate cu prevederile art.123 alin.(2) din
Legea nr.31/1990 privind societăţile,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, drept Dată de Referinţă pentru ţinerea Adunărilor.
Ordinea de zi AGOA: 1.Stabilirea
formei contractului de mandat şi a
remuneraţiei administratorului unic.
2.Punerea în discuție a valorii asigurării de răspundere profesională a
administratorului unic. 3.Alegerea
auditorului financiar al societăţii şi
fixarea duratei contractului de audit.
4.Punerea în discuție privind împuternicirea, cu posibilitate de substituire a
doamnei Ala Procopenco să redacteze
şi să semneze hotărârea AGOA adoptată şi să efectueze orice formalităţi
necesare pentru a menţiona/înregistra
hotărârea la Oficiul Registrului
Comertului şi pentru publicare hota-
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rarii în Monitorul Oficial al RomânieiPartea a IV-a. Ordinea de zi AGEA:
1.Punerea în discuție privind delegarea exerciţiului atribuţiilor prevăzute de art.113 lit.b şi lit.c din Legea
31/1990 privind societăţile comerciale
către administratorul unic până la
expirarea mandatului acestuia.
2.Modificarea/completarea Actului
Constitutiv: 2.1.Înlocuirea în Actul
Constitutiv al sintagmei «societate
comercială» cu sintagma «societate»
ca urmare a modificărilor legislative
intervenite şi încheierea unui act
constitutiv în forma actualizată.
2.2.Articolul 4 alin 11 ,,Administratorul unic poate fi autorizat ca într-o
perioadă ce nu poate depăşi 5 ani de la
data înmatriculării societăţii să majoreze capitalul social subscris până la o
valoare nominală determinată (capital
autorizat), prin emiterea de noi acţiuni
în schimbul aporturilor,, devine:
,,Administratorul unic este autorizat
ca într-o perioadă de 4 ani de la data
înregistrării modificării actului
constitutiv,, să majoreze capitalul
social subscris până la o valoare
nominală determinată (capital autorizat), prin emiterea de noi acţiuni în
schimbul aporturilor,,. 3.Punerea în
discuție privind împuternicirea, cu
posibilitate de substituire, a d-nei Ala
Procopenco pentru a redacta şi
semna hotărârile AGEA adoptată,
precum şi forma modificată şi actualizată a Actului Constitutiv şi orice
alte documente în legătură cu acestea
şi să efectueze orice formalităţi necesare pentru a menţiona/înregistra
hotărârea la Oficiul Registrului
Comerţului şi pentru publicare hotărârii în Monitorul Oficial al României- Partea a IV-a. Acţionarii se vor
putea prezenta personal sau îşi pot
numi reprezentant la adunările generale. Reprezentarea acţionarilor se
poate face şi prin alte persoane decât
acţionarii, pe bază de procuri
speciale. Procurile speciale şi buletinele de vot prin corespondență
completate şi semnate de către acționar se vor depune în original la
sediul Societăţii până cel târziu la
data de 14.10.2016, ora 10.00, prin
înregistrarea acestora sau prin poştă
cu confirmare de primire, astfel încât
să poată fi înregistrate la societate
până la data şi ora anterior menționate. Informaţiile suplimentare
precum şi solicitările se pot obtine/
transmite si la telefon 0336.802.813 şi/
sau email procopencoala@yahoo.com
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LICITAȚII
Anunţ. Muzeul Banatului Montan
din Reşiţa, Bulevardul Republicii,
Nr.10-12, anunţă vânzarea prin licitaţie publică deschisă a unei centrale
termice cu două cazane cu tiraj
natural, tip Bosch KN/K99-7.
Centrala este compusă din: două
cazane Bosch KN/K, vas de expansiune Varem 300 litri, boiler Junkers
115 l, pompă circulaţie, centrala
care face obiectul licitaţiei poate fi
văzută la sediul muzeului, din Bulevardul Republicii, Nr.10-12. Preţul
de pornire al centralei este de
10.000Lei. Licitaţia se va ţine la
sediul Muzeului în data de
29.09.2016, ora 10.00. Pentru informaţii, condiţii de participare la
telefon 0255/231.469, sau la sediul
Muzeului Banatului Montan din
Reşiţa, zilnic de luni-vineri orele
9.00-16.00.
l Organizatorul licitaţiei: Comuna
Hangu, cu sediul în comuna Hangu,
judeţul Neamţ, tel. 0233257501, fax:
0233257524, e-mail: primariahangu@
yahoo.com. Data şi ora desfăşurării
licitaţiei: 13 octombrie 2016, ora 12:00.
Locul desfăşurării licitaţiei: Primăria
comunei Hangu, judeţul Neamţ. Tipul
licitaţiei: licitaţie publică cu strigare.
Licitaţia este organizată şi se va desfăşura conform prevederilor Regulamentului de valorificare a masei
lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin Hotărârea
Guvernului nr. 924/2015. Data şi ora
organizării preselecţiei: 06.10.2016,
ora 10:00. Data şi ora-limită până la
care poate fi depusă documentaţia
pentru preselecţie şi înscrierea la licitaţie: 06.10.2016 ora 10:00: Partida
care se licitează, preţul de pornire şi
pasul de licitare se regăseşte în caietul
de sarcini şi sunt afişate la sediul organizatorului şi site-ul www.ocoalederegim.ro. Volumul total de masă
lemnoasă pe picior oferit la licitaţie
este conform caietului de sarcini.
Dacă la prima licitaţie nu se prezintă
cel puţin doi ofertanţi, licitaţia se va
relua în termen de 10 zile lucrătoare,
respectiv în data de 28.10.2016, ora
12:00, preselecţia având loc în data de
21.10.2016 ora 10:00 cu termen de
depunere a documentelor pentru
preselecţie la 21.10.2016 ora 10:00.
Masa lemnoasă pe picior rămasă
neadjudecată după încheierea, celei

de-a doua licitaţii, se poate adjudeca
prin negociere, în aceeaşi zi, în condiţiile prevăzute de prezentul regulament şi de alte reglementări în
vigoare. Caietul de sarcini poate fi
procurat de la sediul organizatorului
licitaţiei începând cu data de:
16.09.2016 iar preţul acestuia este de
100 lei. Pentru informaţii şi date suplimentare vă puteţi adresa organizatorului licitaţiei: Comuna Hangu,
0233257501, e-mail: primariahangu@
yahoo.com, persoana de contact:
Hagiu Mihai.
l S.C. Carasana Piata S.A. Resita - în
faliment anunta vanzarea prin licitatie
publica a bunului imobil, reprezentand teren extravilan in suprafata de
5.755 mp, inscris in C.F. nr. 33836/
Resita, nr.cadastral/topografic top:
535, pretul de pornire al licitatiei este
de 16.207,56 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 29.09.2016, orele
13:00, in caz de neadjudecare urmand
a fi organizate in continuare licitatii
publice in datele de: 27.10.2016;
24.11.2016; 29.12.2016; 26.01.2017;
23.02.2017; 30.03.2017, orele 13.00,
pana la adjudecarea bunului imobil
mai sus mentionat, la sediul ales al
lichidatorului judiciar din Resita, str.
P-ta 1 Decembrie 1918, nr. 7, et.2,
ap.21, jud. Caras-Severin.
l Debitorul Soc. Cooperativa Meşteşugărească Cerna Orşova cu sediul in
Orsova, str.Decebal, nr.9, jud.Mehedinţi, cod identificare fiscală 1614688,
înmatriculată în Registrul Comerţului
sub nr. C25/3/2006, aflată în procedura
de faliment, dosar nr. 4993/101/2007
prin lichidator judiciar, Consultant
Insolvenţă SPRL, scoate la vânzare la
un pret diminuat cu 50% fata de
pretul stabilit prin raportul de
evaluare: -Proprietatea imobiliară
*Magazie şi teren intravilan* situată
în localitatea Topleț, județul Caraş Severin, carte funciară nr. 30827,
număr cadastral 30827, 30827-C2 a
localității Topleț, în suprafață de 1.839
m.p., la un preţ de pornire al licitaţiei
de 2250 euro (exclusiv TVA) ce se vor
achita în lei la cursul BNR din ziua
plații. Licitatia va avea loc în Dr.Tr.Severin, str.Zăbrăuţului, nr.7A, judeţul

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Dâmbovița. Dosar executare
nr. Nr. 92.236/02.09.2016. Licitația a III-a. Anunțul privind vânzarea pentru bunuri imobile. Anul
2016, Luna Septembrie, Ziua 27. În temeiul art. 250 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de
Procedură Fiscală, republicată, cu modiﬁcările și completările ulterioare, se face cunoscut că în ziua de
27, luna septembrie, orele 100, anul 2016, în localitatea Târgoviște, str. Calea Domnească nr. 166, se
vor vinde prin licitație publică următoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului Viorel Velicu, cu
domiciliul ﬁscal în localitatea Ploiești, Al. Bahluiului, nr. 14, bl. 150A, ap. 23, jud. Prahova, sc. ..., etaj
..., ap. ..., cod de identiﬁcare ﬁscală. - teren arabil în suprafață de 24.929 mp, situat în extravilanul
com. Bilciurești, jud. Dâmbovița, T42,P178/34, identiﬁcat cu nr. cadstral 2507, înscris în Cartea
funciară nr. 2116 a localității Bilciurești, teren deținut în baza Contractului de vânzare încheiat și
autentiﬁcat cu nr. 427/29.03.2013. Prețul de evaluare este de 33.469 lei. Prețul de pornire al licitației
este de 16735 lei (exclusiv TVA), preț diminuat cu 50% față de prețul de evaluare de 33.469 lei. *) cota
de taxă pe valoarea adăugată aplicabilă pentru vânzarea bunurilor imobile, este de 20% neimpozabil,
în conformitate cu prevederile art. 270, alin. (3), litera b, din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal,
cu modiﬁcările și completările ulterioare. Bunurile imobile mai sus menționate sunt grevate de
următoarele: Creditori: A.N.A.F. - D.G.RF.P. Ploiești, A.J.F.P. Dâmbovița. Sarcini: Ipotecă legală în
sumă de 71.966 lei, reprezentând creanțe bugetare/ Încheiere OCPI Dosar nr. 70129/27.11.2008.
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 a licitației; împuternicirea persoanei care îl
reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de naționalitate română, copie de pe 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 de pe 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. Termenul limită pentru depunerea ofertei
este ziua precedentă datei stabilită pentru desfășurarea licitației (26.09.2016). 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 261 din
Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, cu modiﬁcările și completările
ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de
Procedură Fiscală, republicată, cu modiﬁcările și completarile ulterioare, 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 telefon numărul 0245.616779, persoană de contact: Draghici
Daniela. Data aﬁșării: 14.09.2016.

Mehedinţi la data de 19.09.2016 orele
13,00. In cazul nevalorificarii licitația
se va relua la data de 26.09.2016
respectiv 03.10.2016 la aceiasi oră si in
aceleaşi condiții. Titlul executoriu în
baza căruia lichidatorul judiciar
procedează la vânzarea *Proprietătii
imobiliare* descrisă anterior, o reprezinta sentinta nr. 12/F din data de
16.01.2008 de deschidere a procedurii
de faliment pronunțată de către judecătorul sindic în dosarul de insolvență
nr. 4993/101/2007. Participarea la licitaţie este condiţionată de consemnarea
în
contul
n r.
RO57RNCB0181022634460009
deschis la Banca Comercială Română
SA, până la începerea licitaţiei a unei
cauţiuni de 10% din preţul de pornire
al licitaţiei şi achiziţionarea caietului
de sarcini. Relaţii suplimentare la
telefoanele 0742592183, 0252/354399
Lichidator Judiciar, Consultant Insolvenţă SPRL
l Municipiul Paşcani, cu sediul în str.
Ştefan cel Mare, nr. 16, judeţul Iaşi,
cod 705200, telefon 0232/762300, int.
129, fax 0232/766259, cod de înregistrare fiscală 4541360, organizează în
data de 03.10.2016, ora 12.00, licitaţie
publică cu strigare, având ca obiect
închirierea pe o durată de 5 (cinci) ani
a imobilului proprietate publică a
Municipiului Paşcani, aflat în administrarea Consiliului Local al Municipiului Paşcani, prezentat mai jos: 1.
Terenul disponibil, situat în Municipiul Paşcani, str. Moldovei, nr. 11,
identificat în T 19, P 567/1 – CC
prezentat în Anexa nr. 2 la HCL nr.
137/31.08.2016. Documentația de
închiriere (Caietul de sarcini şi Regulamentul de organizare şi desfăşurare
a licitației publice cu strigare) poate fi
achiziționată de la sediul Municipiului
Paşcani, str. Ştefan cel Mare, nr. 16,
judeţul Iaşi, Compartimentul Patrimoniu şi Contracte - Camera 31.
Perioada de achiziţionare a documentaţiei de atribuire este 15.09.2016 –
23.09.2016, ora 16.00. Preţul de
achiziţionare a documentaţiei de atribuire este de 100 lei şi poate fi achitat
prin virament în contul: RO52TREZ40721E300530XXXXX, deschis la
Trezoreria Paşcani. Cuantumul
garanției de participare la licitație este
de 10% din preţul minim de începere a
licitaţiei. Garanția de participare la
licitație poate fi achitată prin virament
în contul: RO52TREZ40721E300530XXXXX, deschis la
Trezoreria Paşcani. Data limită pentru
solicitarea clarificărilor este
27.09.2016, ora 16.00. Data limită de
depunere a documentelor de calificare
(documentele obligatorii necesare

participării la licitație) este 28.09.2016,
ora 16.00. Acestea se depun la sediul
Municipiului Paşcani situat în str.
Stefan cel Mare, nr. 16, județul Iaşi –
Registratură. Prețul minim de începere al licitației este prezentat detaliat
în Caietul de sarcini. Fiecare participant la licitație depune o singură
cerere însoțită de documentele necesare şi obligatorii participării la licitație, pentru bunul care face obiectul
acesteia. Licitația publică cu strigare
se va desfăşura la sediul Municipiului
Paşcani, în data de 03.10.2016, ora
12.00, la Camera 44 – Sala seminarii.
Instanţa competentă în soluţionarea
litigiilor apărute este Tribunalul Iaşi,
Secţia Contencios Administrativ, str.
Anastasie Panu, nr. 25, judeţul Iaşi,
telefon 0232/260600. Data transmiterii anunțului de licitație către mass
media, în vederea publicării, este
13.09.2016.
l Dosar de executare
17747/28.10.2015. Anunţ privind
vânzarea pentru bunuri imobile. Anul
2016 luna septembrie ziua 02. În
temeiul art. 250 alin.(1) din Legea
nr.207/ 2015 privind Codul de procedură fiscală, se face cunoscut că în
ziua de 3.10.2016, orele 9.00, la sediul
U.A.T. Oraş Pucioasa, din str. Fântânelor nr.7, judeţ Damboviţa, se vor
vinde prin licitaţie publică, prin
prezentare de oferte, următoarele
bunuri imobile, proprietatea debitorilor Olteanu Ion şi Olteanu Lucreţia,
cu domiciliul în oraşul Pucioasa, str.T.
Vladimirescu, nr.51, jud. Dâmboviţa,
dosar
de
executare
nr.17747/28.10.2015, şi anume: a)
clădire în suprafaţă de 108,80mp.
compusă din 2 camere, bucătarie, hol,
baie, construită din cărămidă, situată
în oraşul Pucioasa, Str.T. Vladimirescu, nr.49 (fost 45) deţinută în baza
autorizaţiei de construire nr.6 din
20.01.1995, preţ de pornire al licitaţiei
diminuat cu 50% faţă de preţul de
evaluare al imobilului, respectiv
26.453 lei (exclusiv T.V.A.*); b) teren
curţi -construcţii în suprafaţă de
300mp, situat în intravilanul oraşului
Pucioasa, str. T.Vladimirescu, deţinut
în baza cvc. nr. 3290/09.03.1994 emis
de Notariatul de Stat al jud. Dâmboviţa, preţ de pornire al licitaţiei diminuat cu 50% faţă de preţul de evaluare
al imobilului, respectiv 8.818 lei
(exclusiv T.V.A.*). Bunurile imobile
sunt libere de sarcini. Invităm pe toţi
cei care pretind vreun drept asupra
imobilelor ce se vând să înştiinţeze
despre aceasta organul de executare,
înainte de data stabilită pentru
vânzare. Cei interesaţi în cumpărarea
bunurilor sunt invitaţi să se prezinte,

la data şi ora stabilită pentru vânzare
şi să depună la registratura U.A.T.
Oraş Pucioasa, cu o zi înainte de data
fixată pentru licitaţie, respectiv până
în data de 30.09.2016, orele 13.00,
următoarele documente: -oferta de
cumpărare însoţită de: -dovada plăţii
taxei de participare reprezentand 10%
din preţul de pornire al licitaţiei,
făcută la casieria U.A.T. Oraş
Pucioasa, sau la Trezoreria oraşului
Pucioasa
în
contul
RO09TREZ24A51020103200130X
(U.A.T. Oraş Pucioasa CIF 4280302),
sau dovada constituirii garanţiei sub
forma scrisorii de garanţie bancară, la
cursul de schimb din ziua depunerii
ofertei de cumpărare; -împuternicirea
persoanei care îl reprezintă pe ofertant; -pentru persoanele juridice de
naţionalitate română, copie de pe
Certificatul unic de înregistrare
eliberat de Oficiul Registrului Comerţului; -dovada emisă de organele
fiscale că nu au obligaţii fiscale
restante (certificat fiscal emis de
organul fiscal de la domiciliul ofertantului sau şi de la U.A.T. Oraş
Pucioasa); -pentru persoanele juridice
străine, actul de înmatriculare tradus
în lb. Română; -pentru persoanele
fizice române, copie după actul de
identitate; -pentru persoanele fizice
străine, copie după paşaport; *Cota de
TVA aplicabilă pentru vânzarea bunurilor imobile taxabilă în conformitate
cu prevederile Legii 227/ 2015 privind
Codul Fiscal este de 20% neimpozabil
conform art.270 alin 3 litera b din
Legea 227/2015. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestaţie la instanţa
judecătorească competentă, în termen
de 15 zile de la comunicare sau luare
la cunoştinţă, în conformitate cu
prevederile art. 260-261 din Legea nr.
207- privind Codul de procedură
fiscală. Potrivit dispoziţiilor art.9 alin.
(2) lit.d) din Legea nr.207/ 2015
privind Codul de procedură fiscală,
când urmează să se ia măsuri de
executare silită, nu este obligatorie
audierea contribuabilului. Pentru
informaţii suplimentare, vă puteţi
adresa la sediul nostru sau la
tel.0245/232.277 interior 222. Data
afişării: 14.09.2016. Conducatorul
organului fiscal local -Primarul
U.A.T. Oraşul Pucioasa -Ing. Ana
Constantin Emilian; şef birou venituri
-Ec. Solomon Gabriela; Inspector
Executor Fiscal - Ec. Ilioan Elena.
l Dosar de executare 18065/
30.10.2015. Anunţ privind vânzarea
pentru bunuri imobile Anul 2016 luna
septembrie ziua 02. În temeiul art. 250
alin.(1) din Legea nr.207/ 2015 privind

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Dâmbovița. Dosar de
executare nr. 4183. Nr. 92917 din 05.09.2016. Anunțul privind vânzarea pentru bunuri mobile. În
temeiul art. 250, alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modiﬁcările și
completările ulterioare, se face cunoscut că în ziua de 29, luna septembrie, anul 2016, ora 11.00, în
localitatea Târgoviște, str. Calea Domnească, nr. 166, se vor vinde prin licitație publică (licitația II),
următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului SC Osco-System SRL, cu domiciliul ﬁscal în
localitatea Târgoviște, str. G-ral. Ion Emanoil Florescu, bl. D12, sc. D, et. P, ap. 1, cod de identiﬁcare
ﬁscală 17526779. Denumirea bunului mobil, descriere sumară (se vor indica drepturile reale și
privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul): Autoturism Dacia Logan Break, an PIF 2007, NI:
UU1KSDAFH37678763, gr. proprie 1270 kg, sarcina utilă 470 kg, nr. loc. 5, dim. 4450/1740/1636 mm,
cilindree 1598 cmc, putere 64 kw/ 5500 rot/min., carburant benzină, tracțiune față, viteza maximă
167 km/h, culoare roșu, DB 08 DZC. Cantitatea: 1 buc. Prețul de evaluare sau de pornire a licitației,
exclusiv TVA (Ron): 7427 lei. Cota TVA/ neimpozabilă *): 20%. Total: 7427 lei. 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 a licitației; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe
ofertant; pentru persoanele juridice de naționalitate română, copie de pe 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 de pe 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 261 din Legea nr.
207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modiﬁcările și completările ulterioare. Potrivit
dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu
modiﬁcările și completarile ulterioare, 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 telefon numărul 0245.616779, int. 478, persoană de contact: Bezdedeanu Nicoleta, camera
310. Data aﬁșării: 14.09.2016.
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Codul de procedură fiscală, se face
cunoscut că în ziua de 04.10.2016,
orele 10.00, la sediul U.A.T. Oraş
Pucioasa, din str. Fântânelor nr.7,
judeţ Dâmboviţa, se vor vinde prin
licitaţie publică, prin prezentare de
oferte, următoarele bunuri imobile,
proprietatea debitorilor Stanciu David
Andrei şi Stanciu Alexandru Cristian,
cu domiciliul în oraşul Pucioasa, B-dul
Trandafirilor, nr.299, dosar de executare nr.18065/ 30.10.2015 şi anume: a)
clădire în suprafaţă de 115 mp
compusă din tribună cu 2 camere, din
BCA, căramidă, situată în oraşul
Pucioasa, str. Zefirului, punct Stadion,
d e ţ i n u t ă î n b a z a c v c . n r.
4334/31.10.2003 emis de BNP Simionescu -Dobânda, înscrisă în CF nr.
70658, clădire în suprafaţă de 11 mp
compusă din oficiu pază cu 1 camera,
din BCA, cărămidă, situată în oraşul
Pucioasa, str. Zefirului, punct Stadion,
d e ţ i n u t ă î n b a z a c v c . n r.
4334/31.10.2003 emis de BNP Simionescu -Dobânda, înscrisă în CF nr.
70658; clădire în suprafaţă de 110 mp
compusă din vestiar cu 6 camere, din
cărămidă, situată în oraşul Pucioasa,
str. Zefirului, punct Stadion, deţinută
în baza cvc. nr. 4334/31.10.2003 emis
de BNP Simionescu -Dobândă,
înscrisă în CF nr. 70658, preţ de
pornire al licitaţiei diminuat cu 50%
faţă de preţul de evaluare al imobilului, respectiv 186.175 lei (exclusiv
T.V.A*.); b) teren curţi -construcţii în
suprafaţă de 10.444 mp, situat în
intravilanul oraşului Pucioasa, str.
Zefirului, punct Stadion, deţinut în
baza cvc. nr. 4334/31.10.2003 emis de
BNP Simionescu -Dobândă, înscris în
CF nr. 70658, preţ de pornire al licitaţiei diminuat cu 50% faţă de preţul de
evaluare al imobilului, respectiv
189.472 lei (exclusiv T.V.A.*). Bunurile
imobile sunt libere de sarcini. Invităm
pe toţi cei care pretind vreun drept
asupra imobilelor ce se vând să înştiinteze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru
vânzare. Cei interesaţi în cumpărarea
bunurilor sunt invitaţi să se prezinte,
la data şi ora stabilită pentru vânzare
şi să depună la registratura U.A.T.
Oraş Pucioasa, cu o zi înainte de data
fixată pentru licitaţie, respectiv până
în data de 03.10.2016, orele 15.00,
următoarele documente: -oferta de
cumpărare însoţită de: -dovada plăţii
taxei de participare reprezentând 10%
din preţul de pornire al licitaţiei,
făcută la casieria U.A.T. Oraş
Pucioasa, sau la Trezoreria oraşului
Pucioasa
în
contul
RO09TREZ24A51020103200130X
(U.A.T. Oraş Pucioasa CIF 4280302),
sau dovada constituirii garanţiei sub
forma scrisorii de garanţie bancară, la
cursul de schimb din ziua depunerii

ofertei de cumpărare; *Cota de TVA
aplicabilă pentru vânzarea bunurilor
imobile taxabilă în conformitate cu
prevederile Legii 227/ 2015 privind
Codul Fiscal este de 20% neimpozabil
conform art. 270 alin 3 litera b din
Legea 227/2015. -împuternicirea
persoanei care îl reprezintă pe ofertant; -pentru persoanele juridice de
naţionalitate română, copie de pe
Certificatul unic de înregistrare
eliberat de Oficiul Registrului Comerţului; -dovada emisă de organele
fiscale că nu au obligaţii fiscale
restante (certificat fiscal emis de
organul fiscal de la domiciliul ofertantului sau şi de la U.A.T. Oraş
Pucioasa); -pentru persoanele juridice
străine, actul de înmatriculare tradus
în lb. română; -pentru persoanele
fizice române, copie după actul de
identitate; -pentru persoanele fizice
străine, copie după paşaport. Împotriva prezentului înscris, cel interesat
poate introduce contestaţie la instanţa
judecătorească competentă, în termen
de 15 zile de la comunicare sau luare
la cunoştinţă, în conformitate cu
prevederile art. 260-261 din Legea nr.
207- privind Codul de procedură
fiscală. Potrivit dispoziţiilor art.9 alin.
(2) lit.d) din Legea nr.207/2015 privind
Codul de procedură fiscală, cînd
urmează să se ia măsuri de executare
silită, nu este obligatorie audierea
contribuabilului. Pentru informaţii
suplimentare, va puteţi adresa la
sediul nostru sau la tel.0245/232.277
interior 222. Data afişării: 14.09.2016.
Conducatorul organului fiscal local
-Primarul U.A.T. Oraşul Pucioasa
-Ing. Ana Constantin Emilian; şef
birou venituri -Ec. Solomon Gabriela;
Inspector Executor Fiscal - Ec. Ilioan
Elena.
l Dosar de executare 17937/
28.10.2015. Anunţ privind vânzarea
pentru bunuri imobile. Anul 2016
luna septembrie ziua 02. În temeiul
art. 250 alin.(1) din Legea nr.207/ 2015
privind Codul de procedură fiscală, se
face cunoscut că în ziua de 03.10.2016,
orele 12.00, la sediul U.A.T. Oraş
Pucioasa, din str. Fântânelor nr.7,
judeţ Dâmboviţa, se va vinde prin
licitaţie publică, prin prezentare de
oferte, următorul bun imobil, proprietatea debitoarei PASCU GHE
FRUSINA (decedată) cu fostul domiciliu în Loc. Pucioasa, Str. TRANDAFIRILOR, Nr.172, dosar de executare
nr.17937/ 28.10.2015 şi anume: -teren
intravilan arabil în suprafaţă de
600mp, situat în intravilanul oraşului
Pucioasa, str. Trandafirilor, nr.172,
punct “Peste drum”, preţ de pornire al
licitaţiei diminuat cu 50% faţă de
preţul de evaluare al imobilului,
respectiv 18.314 lei (exclusiv T.V.A.*).

Bunul imobil este liber de sarcini.
Invităm pe toţi cei care pretind vreun
drept asupra imobilelor ce se vând să
înştiinţeze despre aceasta organul de
executare, înainte de data stabilită
pentru vânzare. Cei interesaţi în
cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să
se prezinte, la data şi ora stabilită
pentru vânzare şi să depună la registratura U.A.T. Oraş Pucioasa, cu o zi
înainte de data fixată pentru licitaţie,
respectiv până în data de 30.09.2016,
orele 13.00, următoarele documente:
-oferta de cumpărare însoţită de:
-dovada plăţii taxei de participare
reprezentând 10% din preţul de
pornire al licitaţiei, făcută la casieria
U.A.T. Oraş Pucioasa, sau la Trezoreria oraşului Pucioasa în contul
RO09TREZ24A51020103200130X
(U.A.T. Oraş Pucioasa CIF 4280302),
sau dovada constituirii garanţiei sub
forma scrisorii de garanţie bancară, la
cursul de schimb din ziua depunerii
ofertei de cumpărare; -împuternicirea
persoanei care îl reprezintă pe ofertant; -pentru persoanele juridice de
naţionalitate română, copie de pe
Certificatul unic de înregistrare
eliberat de Oficiul Registrului Comerţului; -dovada emisă de organele
fiscale că nu au obligaţii fiscale
restante (certificat fiscal emis de
organul fiscal de la domiciliul ofertantului sau şi de la U.A.T. Oraş
Pucioasa); -pentru persoanele juridice
străine, actul de înmatriculare tradus
în lb. română; -pentru persoanele
fizice române, copie după actul de
identitate; -pentru persoanele fizice
străine, copie după paşaport. Împotriva prezentului înscris, cel interesat
poate introduce contestaţie la instanţa
judecătorească competentă, în termen
de 15 zile de la comunicare sau luare
la cunoştinţă, în conformitate cu
prevederile art. 260-261 din Legea nr.
207- privind Codul de procedură
fiscală. *Cota de TVA aplicabilă
pentru vânzarea bunurilor imobile
taxabilă în conformitate cu prevederile Legii 227/2015 privind Codul
Fiscal este de 20% neimpozabil
conform art.270 alin 3 litera b din
Legea 227/2015. Potrivit dispoziţiilor
art.9 alin.(2) lit.d) din Legea
nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, când urmează să se ia
măsuri de executare silită, nu este
obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informaţii suplimentare, vă puteţi adresa la sediul
nostru sau la tel.0245/232.277 interior 222. Data afişării: 14.09.2016.
Conducatorul organului fiscal local
-Primarul U.A.T. Oraşul Pucioasa
-Ing. Ana Constantin Emilian; şef
birou venituri -Ec. Solomon
Gabriela; inspector executor fiscal Ec. Ilioan Elena.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Giurgiu. Serviciul Fiscal
Orășenesc Mihăilești. Anunțul privind vânzarea pentru bunuri imobile. Anul 2016, Luna 10, Ziua 06. În
temeiul art. 250, alin. (1) din Legea 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, se face cunoscut că
în ziua de 06, luna 10, orele 11.00, anul 2016, în localitatea Mihăilești, str. Avicola, nr. 18, se va vinde
prin licitație (a-III-a), următorul bun imobil, proprietate a persoanei ﬁzice Badila Ștefan, Ghimpați,
bun imobil ce face obiectul Contractului de ipotecă imobiliară nr.1509/30.09.2014, în favoarea
debitorului SC Adistef Junior SRL, cu domiciliul ﬁscal în localitatea Ghimpați, jud. Giurgiu, cod de
identiﬁcare ﬁscală 19093965: Denumirea bunului imobil, descriere sumară: Teren intravilan în
suprafață de 25.000 mp, situat în tarlaua 27 a com. Ghimpați, jud. Giurgiu, cu acces la DN 6 București Alexandria. Prețul de evaluare sau de pornire al licitației, exclusiv TVA: 277.500 lei/ bucata. Cota TVA:
20%. *) cota de taxă pe valoarea adăugată pentru vânzarea bunurilor imobile este 20% în
conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal. Bunurile imobile mai sus
menționate sunt grevate de următoarele: nu este cazul, conform Extras de Carte funciară nr.
50052/09.09.2014 - OCPI Giurgiu. Creditori, Sarcini: -. 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 următoarele
documente într-un plic sigilat: a) oferta de cumpărare; b) dovada plății taxei de participare
reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației sau a constituirii garanției sub forma scrisorii de
garanție; c) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; d) pentru persoanele juridice
române, copie de pe certiﬁcatul unic de înregistrare eliberat de Oﬁciul Registrului Comerțului; e)
pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; f) pentru
persoanele ﬁzice române, copie de pe actul de identitate; g) pentru persoanele ﬁzice străine, copie de
pe actul de identitate/ pașaport; h) dovada emisă de organele ﬁscale că nu au obligații ﬁscale restante.
Împotriva acestui 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. Pentru informații
suplimentare vă puteți adresa la sediul nostru sau la telefon numarul 0246.278 023.

l Dosar de executare 15253/
07.10.2015. Anunţ privind vânzarea
pentru bunuri imobile. Anul 2016
luna septembrie ziua 02. În temeiul
art.250 alin.(1) din Legea nr.207/ 2015
privind Codul de procedură fiscală, se
face cunoscut că în ziua de 03.10.2016,
orele 14.00, la sediul U.A.T. Oraş
Pucioasa, din str. Fântânelor nr.7,
judeţ Dâmboviţa, se vor vinde prin
licitaţie publică, prin prezentare de
oferte, următoarele bunuri imobile,
proprietatea debitorului NEDELCU
IACOB, cu domiciliul în oraşul
Pucioasa, Str. DACIA Nr. 12, dosar de
executare nr.15253/07.10.2015 şi
anume: a) clădire în suprafaţă de
46mp compusă din 2 camere, hol şi
cămară, din cărămidă, situată în
oraşul Pucioasa, str. Dacia, nr.12,
d e ţ i n u t ă î n b a z a c v c . n r.
2492/24.12.2001 emis de Biroul Notarului Public Suditu Ecaterina, preţ de
pornire al licitaţiei diminuat cu 50%
faţă de preţul de evaluare al imobilului, respectiv 16.506 lei (exclusiv
T.V.A.*); b) teren curţi -construcţii în
suprafaţă de 600mp, situat în intravilanul oraşului Pucioasa, str. Dacia,
nr.12, deţinut în baza cvc. nr.
2492/24.12.2001 emis de Biroul Notarului Public Suditu Ecaterina, preţ de
pornire al licitaţiei diminuat cu 50%
faţă de preţul de evaluare al imobilului, respectiv 17.410 lei (exclusiv
T.V.A.*). Bunurile imobile sunt libere
de sarcini. Invităm pe toţi cei care
pretind vreun drept asupra imobilelor ce se vând să înştiinţeze despre
aceasta organul de executare, înainte
de data stabilită pentru vânzare. Cei
interesaţi în cumpărarea bunurilor
sunt invitaţi să se prezinte, la data şi
ora stabilită pentru vânzare şi să
depună la registratura U.A.T. Oraş
Pucioasa, cu o zi înainte de data
fixată pentru licitaţie, respectiv până
în data de 30.09.2016, orele 13.00,
următoarele documente: -oferta de
cumpărare însotită de: -dovada plăţii
taxei de participare reprezentând
10% din preţul de pornire al licitaţiei,
făcută la casieria U.A.T. Oraş
Pucioasa, sau la Trezoreria oraşului
Pucioasa
în
contul
RO09TREZ24A51020103200130X
(U.A.T. Oraş Pucioasa CIF 4280302),
sau dovada constituirii garanţiei sub
forma scrisorii de garanţie bancară,
la cursul de schimb din ziua depunerii ofertei de cumpărare; -împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe
ofertant; -pentru persoanele juridice
de naţionalitate română, copie de pe
Certificatul unic de înregistrare
eliberat de Oficiul Registrului Comerţului; -dovada emisă de organele
fiscale că nu au obligaţii fiscale
restante (certificat fiscal emis de
organul fiscal de la domiciliul ofertantului sau şi de la U.A.T. Oraş
Pucioasa); -pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare
tradus în lb. română; -pentru
persoanele fizice române, copie după
actul de identitate; -pentru persoanele fizice străine, copie după paşaport; *Cota de TVA aplicabilă
pentru vânzarea bunurilor imobile
taxabilă în conformitate cu prevederile Legii 227/2015 privind Codul
Fiscal este de 20% neimpozabil
conform art. 270 alin 3 litera b din
Legea 227/2015. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate
introduce contestaţie la instanţa
judecătorească competentă, în
termen de 15 zile de la comunicare
sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art.260-261 din
Legea nr.207-privind Codul de
procedură fiscală. Potrivit dispoziţiilor art.9 alin.(2) lit.d) din Legea
nr.207/ 2015 privind Codul de procedură fiscală, când urmează să se ia
măsuri de executare silită, nu este
obligatorie audierea contribuabilului.
Pentru informaţii suplimentare, vă
puteţi adresa la sediul nostru sau la
tel. 0245/232.277 interior 222. Data
afişării: 14.09.2016. Conducatorul
organului fiscal local -Primarul
U.A.T. Oraşul Pucioasa -Ing. Ana
Constantin Emilian; şef birou venituri -Ec. Solomon Gabriela; inspector
executor fiscal - Ec. Ilioan Elena

l Dosar de executare 18341/
06.06.2016. Anunţ privind vânzarea
pentru bunuri imobile. Anul 2016 luna
septembrie ziua 02. În temeiul art. 250
alin.(1) din Legea nr.207/ 2015 privind
Codul de procedură fiscală, se face
cunoscut că în ziua de 04.10.2016,
orele 14.00, la sediul U.A.T. Oraş
Pucioasa, din str. Fântânelor nr.7,
judeţ Dâmboviţa, se vor vinde prin
licitaţie publică, prin prezentare de
oferte, următoarele bunuri imobile,
proprietatea debitorilor Bultoc
Floarea, Ilie Pavel, Ilie Ionel, Ilie
Aurel, Nita Elena, cu domiciliul în
oraşul Pucioasa, Str. Florin Popescu
Co Sydney 2000 Nr. C4 Ap. 20, dosar
de executare nr.18341/06.06.2016 şi
anume: a) clădire în suprafaţă de
18mp construită din paiantă, situată
în oraşul Pucioasa, cart. Bela, nr.98,
deţinută în baza Certificatului de
Moştenitor nr.978/1993 emis de Biroul
Notarului Public Haralambie Mirela,
preţ de pornire al licitaţiei diminuat
cu 50% faţă de preţul de evaluare al
imobilului, respectiv 2.580 lei (exclusiv
T.V.A.*); b) teren intravilan în suprafaţă de 1.700mp, situat în intravilanul
oraşului Pucioasa, cart. Bela, nr.98,
deţinută în baza Certificatului de
Moştenitor nr.978/1993 emis de Biroul
Notarului Public Haralambie Mirela
preţ de pornire al licitaţiei diminuat
cu 50% faţă de preţul de evaluare al
imobilului, respectiv 22.836 lei
(exclusiv T.V.A.*). Bunurile imobile
sunt libere de sarcini. Invităm pe toţi
cei care pretind vreun drept asupra
imobilelor ce se vând să înştiinţeze
despre aceasta organul de executare,
înainte de data stabilită pentru
vânzare. Cei interesaţi în cumpărarea
bunurilor sunt invitaţi să se prezinte,
la data şi ora stabilită pentru vânzare
şi să depună la registratura U.A.T.
Oraş Pucioasa, cu o zi înainte de data
fixată pentru licitaţie, respectiv până
în data de 03.10.2016, orele 15.00,
următoarele documente: -oferta de
cumpărare însoţită de: -dovada plăţii
taxei de participare reprezentând 10%
din preţul de pornire al licitaţiei,
făcută la casieria U.A.T. Oraş
Pucioasa, sau la Trezoreria oraşului
Pucioasa
în
contul
RO09TREZ24A51020103200130X
(U.A.T. Oraş Pucioasa CIF 4280302),
sau dovada constituirii garanţiei sub
forma scrisorii de garanţie bancară, la
cursul de schimb din ziua depunerii
ofertei de cumpărare; împuternicirea
persoanei care îl reprezintă pe ofertant; -pentru persoanele juridice de
naţionalitate română, copie de pe
Certificatul unic de înregistrare
eliberat de Oficiul Registrului Comerţului; -dovada emisă de organele
fiscale că nu au obligaţii fiscale
restante (certificat fiscal emis de
organul fiscal de la domiciliul ofertantului sau şi de la U.A.T. Oraş
Pucioasa); -pentru persoanele juridice
străine, actul de înmatriculare tradus
în lb. română; -pentru persoanele
fizice române, copie după actul de
identitate; -pentru persoanele fizice
străine, copie după paşaport; *Cota de
TVA aplicabilă pentru vânzarea bunurilor imobile taxabilă în conformitate
cu prevederile Legii 227/2015 privind
Codul Fiscal este de 20% neimpozabil
conform art. 270 alin 3 litera b din
Legea 227/2015. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestaţie la instanţa
judecătorească competentă, în termen
de 15 zile de la comunicare sau luare
la cunoştinţă, în conformitate cu
prevederile art. 260-261 din Legea nr.
207- privind Codul de procedură
fiscală. Potrivit dispoziţiilor art.9 alin.
(2) lit.d) din Legea nr.207/2015 privind
Codul de procedură fiscală, când
urmează să se ia măsuri de executare
silită, nu este obligatorie audierea
contribuabilului. Pentru informaţii
suplimentare, va puteţi adresa la
sediul nostru sau la tel.0245/232.277
interior 222. Data afişării: 14.09.2016.
Conducatorul organului fiscal local
-Primarul U.A.T. Oraşul Pucioasa
-Ing. Ana Constantin Emilian; şef
birou venituri -Ec. Solomon Gabriela;
Inspector Executor Fiscal - Ec. Ilioan
Elena.
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l Licitatie publica, 19.09.2016. Debitorul Soc. Cooperativa Meşteşugărească Cerna Orşova cu sediul in
Orsova, str.Decebal, nr.9, jud.Mehedinţi, cod identificare fiscală 1614688,
înmatriculată în Registrul Comerţului sub nr. C25/3/2006, aflată în
procedura de faliment, dosar nr.
4993/101/2007 prin lichidator judiciar, Consultant Insolvenţă SPRL,
scoate la vânzare la un pret diminuat
cu 50% fata de pretul stabilit prin
raportul de evaluare:-Proprietatea
imobiliară *Magazie şi teren intravilan* situată în localitatea Topleț,
județul Caraş - Severin, carte
funciară nr. 30827, număr cadastral
30827, 30827-C2 a localității Topleț,
în suprafață de 1.839 m.p., la un preţ
de pornire al licitaţiei de 2250 euro
(exclusiv TVA) ce se vor achita în lei
la cursul BNR din ziua plații.Licitatia
va avea loc în Dr.Tr.Severin, str.
Zăbrăuţului, nr.7A, judeţul Mehedinţi la data de 19.09.2016 orele
13,00.In cazul nevalorificarii licitația
se va relua la data de 26.09.2016
respectiv 03.10.2016 la aceiasi oră si
in aceleaşi condiții.Titlul executoriu
în baza căruia lichidatorul judiciar
procedează la vânzarea *Proprietătii
imobiliare* descrisă anterior, o reprezinta sentinta nr. 12/F din data de
16.01.2008 de deschidere a procedurii
de faliment pronunțată de către judecătorul sindic în dosarul de insolvență nr. 4993/101/2007.Participarea
la licitaţie este condiţionată de
c o n s e m n a r e a î n c o n t u l n r.
RO57RNCB0181022634460009
deschis la Banca Comercială
Română SA, până la începerea licitaţiei a unei cauţiuni de 10% din preţul
de pornire al licitaţiei şi achiziţionarea caietului de sarcini.Relaţii
suplimentare la telefoanele
0742592183, 0252/354399.

PIERDERI
l Declar pierdut şi nul permis certificat internaţional de conducător
ambarcaţiune de agrement nr. 40253
din 29.04.2014.
l Declar pierdute (nule) legitimație
văduvă veteran de război seria MI nr.
505.130 emisă de Asociația Națională
a Veteranilor de Război, contract
vânzare cumpărare nr. 15013/2 emis
de RAIAL Imobiliara pe numele
Baciu Ana.
l Societatea CLUB LAGUNA
WATER SR,cu sediul social in sat
Balaceanca, comuna Cernica, strada
Libertatii nr.1, judet Ilfov, inregistrata sub nr.J23/2621/2012, CUI
30662751, declar pierdut certificatul
constatator pt. punctul de lucru.Il
declar nul.
l Societatea Mib Prodcom SRL, cu
sediul în Cluj Napoca, str. Traian
Vuia nr. 210, judeţ Cluj, CUI
6654160, J12/4068/1994, pierdut
certificat constatator pentru activități
desfăşurate în afara sediului social şi
a sediilor secundare. Îl declar nul.
l Societatea Studium Green SRL, cu
sediul în Cluj Napoca, str. Traian
Vuia nr. 210, judeţ Cluj, CUI
15500551, J12/1547/2003, pierdut
certificat constatator pentru activități
desfăşurate în afara sediului social şi
a sediilor secundare. Îl declar nul.
l Societatea ATC SRL, cu sediul în
Cluj Napoca, str. Traian Vuia nr. 210,
judeţ Cluj, CUI 9612739,
J12/1332/1997, pierdut certificat
constatator pentru punctul de lucru
din Cluj-Napoca, Bdul. 21 Decembrie
1989, nr. 131, județ Cluj. Îl declar nul.

DECESE
În momente de profundă durere
sufletească, colectivul Maternităţii
Bucur transmite un gând de mângâiere şi alinare colegilor medici Madalina şi Aurelian Pintilie în greaua
încercare prin care trec. Sincere
condoleanţe!

