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l Patiseria Donke angajează; 
spălător vase mari (lucrător bucă-
tărie). Condiţii: 8 clase, diplomă 
brutar, cunoaşterea bucătăriei 
sârbeşti (prăjitura burek). Infor-
maţii: tel; 0745330061 sau cv- pe 
zoranmutavschi@gmail.com până 
la data de 14.12.2016.

l Compania WALTER TOSTO 
WTB angajează 8 absolvenţi ai 
şcolilor profesionale care au 
diplome de calificare pentru mese-
riile de "Sudor" şi "Lăcătuş 
mecanic", cunoscători ai limbii 
române şi ai limbii ruse, la un nivel 
mediu, în scopul integrării profesi-
onale în companie şi a desfăşurării 
activităţii în cadrul proiectelor 
speciale pentru clienţii internaţio-
nali. Data interviurilor 19.12.2016. 
CV-urile se trimit prin fax la: 
021.232.1153 sau e-mail la: job@
wtb.ro.

l Institutul de Cercetare– Dezvol-
tare pentru Industrializarea şi 
Marketingul Produselor Horticole– 
Horting scoate la concurs, conform 
HG nr.286/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare, un post de 
inginer grad I, funcţie contractuala 
de execuţie, temporar vacantă, pe o 
perioada de 12 luni, cu posibilitate 
de prelungire. Condiţii specifice 
necesare în vederea participării la 
concurs: -studii superioare profil 
mecanic, în specializarea–tehno-
logia construcţiilor de maşini, cu 
practică şi experienţă în domeniul 
maşinilor şi utilajelor specifice obţi-
nerii şi prelucrării produselor 
horticole; -vechime în muncă de cel 
puţin 15 ani; -vechime în speciali-
tate, minim 10 ani, în domeniul 
maşinilor şi utilajelor specifice 
obţinerii si prelucrării produselor 
horticole. Dosarele se depun în 
perioada 15.12.2016–29.12.2016, la 
sediul I.C.D.I.M.P.H.- Horting-se-
cretariatul instituţiei, str. Intrarea 
Binelui, nr. 1A, sector 4, Bucureşti. 
Concursul va cuprinde următoarele 
probe: -selecţia dosarelor, proba 
scrisă, interviu. Selecţia dosarelor 
va avea loc în data de 04.01.2017. 
Concursul va avea loc în data de 
16.01.2017, ora 10 proba scrisă, 
interviul la ora 12, la sediul 
I.C.D.I.M.P.H. -Horting. Relaţii 
suplimentare privind concursul se 
pot obţine de la compartimentul 
resurse umane, telefon 0214603440.

l Oficiul de Cadastru şi Publicitate 
Imobiliară Gorj, cu sediul în muni-
cipiul Târgu-Jiu, str.8 Martie, 
nr.3A, jud. Gorj, organizează, în 
temeiul Hotărârii Guvernului 
nr.286/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare, concursul 
din perioada 09-12.01.2017 pentru 
ocuparea unui post vacant, repar-
tizat pentru implementarea Progra-
mului Naţional de Cadastru şi 
Carte Funciară, corespunzător 
funcţiei contractuale de execuţie de 
asistent registrator principal, 
gradul IA, din cadrul OCPI Gorj, 
cu încadrare pe perioadă determi-
nată de 36 de luni, după cum 
urmează: Asistent registrator prin-
cipal, gradul IA -1 post. Cerinţele 
postului: -studii de specialitate: 
studii universitare cu licenţă sau 
absolvite cu diplomă -specializarea 
drept; -vechime în specialitate: 
minim 6 ani şi 6 luni; -posesor 
permis de conducere categoria B, 
de minim 5 ani. Data, ora şi locul 
de desfăşurare a concursului: 
-proba scrisă: în data de 09.01.2017, 
ora 10.00, la sediul OCPI Gorj; 
-proba interviu: în data de 
12.01.2017, ora 10.00, la sediul 
OCPI Gorj. Data-limită până la 
care candidaţii vor depune actele 

pentru dosarul de concurs este 
29.12.2016, ora 16.00, la sediul 
OCPI Gorj. Relaţii suplimentare se 
pot obţine la sediul instituţiei, 
Biroul Juridic, Resurse Umane 
Secretariat şi Petiţii, telefon: 
0253.217.189/0253.215.893.

l Primăria Comunei Lunca, cu 
sediul în localitatea Lunca, str.
Principală ,  nr.129,  judeţul 
Teleorman, organizează concurs 
pentru ocuparea funcţiei contrac-
tuale vacante de: muncitor calificat 
II, conform HG 286/23.03.2011. 
Concursul se va desfăşura astfel: 
-proba scrisă în data de 9 ianuarie 
2017, ora 10.00; -proba interviu în 
data de 12 ianuarie 2017, ora 10.00. 
Pentru participarea la concurs 
candidaţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: -studii: studii 
generale plus curs de calificare în 
meseria de zidar; -vechime în 
muncă minim 2 ani; -are cetăţenia 
română; -cunoaşte limba română, 
scris şi vorbit; -are capacitate 
deplină de exercițiu; -are o stare de 
sănătate corespunzătoare postului; 
-îndeplineşte condițiile de studii şi 
de vechime. 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 Lunca. Relaţii suplimen-
tare la sediul Primăriei Lunca, 
persoană de contact: Cojocaru 
M a n u e l  Vi o r e l ,  t e l e f o n : 
0247.358.362. 

l Școala Gimnazială „Ștefan cel 
Mare” Cetatea de Baltă, judeţul 
Alba,  organizează concurs, 
conform HG 286/2011, pentru 
ocuparea postului contractual 
vacant de îngrijitor (1 normă) 
pentru Școala Gimnazială Tătâr-
laua. Nivelul studiilor: minim studii 
gimnaziale. Vechime: minim 10 ani. 
Data concursului: 09.01.2017, ora 
12 .00  (proba  pract ică) ,  ş i 
09.01.2017, ora 14.00 (interviul). 
Locul de desfăşurare: Școala 
Gimnazială „Ștefan cel Mare” 
Cetatea de Baltă, str.Poştei, nr.18, 
jud.Alba. Data-limită depunere 
dosare: 29.12.2016, ora 14.00. Date 
persoană contact care asigură 
secretariatul comisiei de concurs: 
CUI: 12864515, 0748.108.659, fax: 
0258.886.114, sc.cetateab@mail.
albanet.ro. Condițiile de participare 
la concurs, bibliografia şi actele 
solicitate pentru înscriere sunt 
afişate la sediul instituției. Relații 
suplimentare se pot obține la 
tel.0258.886.114.

l Institutul de Urgenţă pentru Boli 
C a r d i o v a s c u l a r e  “ P r o f .
Dr.C.C.Iliescu” Bucureşti organi-
zează concurs pentru ocuparea 
următorului post contractual 
vacant, pe perioadă nedeterminată, 
conform HG 286/2011: -1/2 post 
psiholog practicant. Condiţii de 
desfăşurare a concursului: 1.Ultima 
zi pentru depunerea dosarelor de 
înscriere este 29.12.2016, ora 12.00. 
2.Data şi ora organizării probei 
scrise: 16.01.2017, ora 9.00. 3.Data şi 
ora interviului: 20.01.2017, ora 9.00. 
4.Locul depunerii dosarelor şi al 
organizării probelor de concurs: 
sediul institutului din Șos.Fundeni, 
nr.258, sectorul 2 -Serviciul 
RUNOS. Condiţii specifice de parti-
cipare la concurs pentru ocuparea 
postului: -diplomă de licenţă în 
specialitate; -un an vechime ca 
psiholog stagiar; -atestat în psiho-
logie clinică. Anunţul de concurs, 
bibliografia şi tematica sunt afişate 
la avizier şi pe site-ul unităţii: www.
cardioiliescu.ro -secţiunea Infor-
maţii -Concursuri. Relaţii suplimen-
tare se obţin la Serviciul Resurse 
Umane, telefon: 031.425.15.19.

l Administraţia Naţională a 
Rezervelor de Stat şi Probleme 
Speciale -Unitatea Teritorială 370, 
cu sediul în localitatea Ioneşti, 
judeţul Vâlcea, organizează 
c o n c u r s ,  c o n f o r m  L e g i i 
nr.188/1999, pentru ocuparea 
funcţiei publice vacante, de 
execuţie, de expert, clasa I, grad 
profesional principal, 1 post. 
Concursul se va desfăşura astfel: 
- p r o b a  s c r i s ă  î n  d a t a  d e 
16.01.2017, ora 10.00; -proba 
interviu în data de 17.01.2017, ora 
10.00. Pentru participarea la 
concurs candidaţii trebuie să înde-
plinească următoarele condiţii: 
-studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată 
absolvite cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă în domeniul transpor-
tului feroviar; -vechime minimă în 
specialitatea studiilor necesare 
exercitării funcţiei publice: minim 
5 ani; -să îndeplinească condiţiile 
generale pentru ocuparea funcţiei 
publice, conform art.54 din Legea 
nr.188/1999, privind Statutul func-
ţionarilor publici, republicată, cu 
modificările ulterioare; -cunoaş-
terea legislaţiei aplicate dome-
niului bugetar. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 20 zile de la 
publicarea anunţului în Monitorul 
Oficial, Partea a III-a, la sediul 
Unităţii Teritoriale 370 Ioneşti, 
judeţul Vâlcea. Relaţii suplimen-
tare la sediul: UT 370, persoană de 
contact: Mirescu Liviu, telefon: 
0250.763.033, fax: 0250.763.058. 

l Spitalul Filişanilor, cu sediul în 
localitatea Filiaşi, bd.Racoțeanu, 
nr.216, județul Dolj, organizează 
concurs pentru ocuparea postu-
rilor contractuale vacante de: Nr.
crt.; Postul; Loc de muncă; Nr.
posturi. 1; Asistent medical gene-
ralist principal; Compartiment 
Neonatologie; 1; conform HG 
286/23.03.2011. Concursul se va 
desfăşura astfel: -proba scrisă în 
data de 09.01.2017, ora 10.00; 
-proba practică în data de 
13.01.2017, ora 10.00; -proba 
interviu în data de 19.01.2017, ora 
10.00. Pentru participarea la 
concurs candidații trebuie să înde-
plinească următoarele condiții: 
Asistent medical generalist prin-
cipal: -diplomă de licenţă în speci-
a l i t a t e / d i p l o m ă  d e  ş c o a l ă 
postliceală sanitară sau echiva-
lentă/diplomă de studii postliceale 
p r i n  e c h i v a l a r e ,  c o n f . H G 
nr.797/1997; -min.5 ani vechime ca 
asistent medical; -examen pentru 
obţinerea gradului de principal. 
Candidații vor depune dosarele de 
participare la concurs până la data 
de 30.12.2016, 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: 0251.441.234.

l Institutul Oncologic “Prof.
Dr.Alexandru Trestioreanu” Bucu-
reşti scoate la concurs, conform 
HG 286/2011, următoarele posturi 
vacante contractuale în cadrul 
Serviciului de Management al Cali-
tăţii Serviciilor Medicale: 1 post de 
Șef Birou Gradul II (cerințe pentru 
ocuparea postului: diplomă de 
licenţă în drept, 5 ani vechime în 
specialitate, concurs pentru 
ocuparea postului); 1 post de 
Ecomomist Gradul I (cerințe 
pentru ocuparea postului: diplomă 
de licenţă în economie, 3 ani şi 6 
luni vechime în specialitate, 
concurs pentru ocuparea postului) 
şi 1 post de Referent de Specialitate 
Gradul I (cerințe pentru ocuparea 

postului: diplomă de licenţă în 
drept, 6 ani şi 6 luni vechime în 
specialitate, concurs pentru 
ocuparea postului).Dosarele de 
concurs se depun la Serviciul 
RUNOS din cadrul institutului 
până la data de 29.12.2016, ora 
15.00. Proba scrisă va avea loc în 
data de 09.01.2017, ora 9.00, iar 
proba interviu va avea loc în data 
de 11.01.2017, ora 9.00 la sediul 
Institutului din Șos.Fundeni, 
nr.252, sect.2, Bucureşti. Mai multe 
informații pot fi obținute la avizi-
erul institutului şi pe site-ul www.
iob.ro

l Anunţ. Institutul de Filosofie şi 
Psihologie „C.Rădulescu-Motru”, 
cu sediul în Bucureşti, strada Calea 
13 Septembrie  nr.13, anulează 
procedura de concurs demarată în 
vederea ocupării următoarelor 
posturi:-1 post de cercetător ştiin-
ţific gradul I în domeniul Filosofie 
–specialitatea Filosofia idealismului 
german, ontologie românească; -1 
post de cercetător ştiinţific gradul I 
în domeniul Filosofie –specialitatea 
Logica românească în secolul XX; 
gândire critică; -1 post de cerce-
tător ştiinţific gradul I în domeniul 
Filosofie –specialitatea Filosofia 
culturii populare româneşti şi 
istoria filosofiei româneşti în secolul 
al XIX-lea; -1 post de cercetător 
ştiinţific gradul I în domeniul Filo-
sofie –specialitatea Filosofie 
germană postidealistă în secolul 
XIX, psihologie fenomenologică şi 
fenomenologie românească, în baza 
hotărârii Consiliului Științific din 
data de 13.12.2016.

l Agenţia Națională pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă, cu 
sediul în Bucureşti, Str. Avalanşei 
nr. 20-22, sector 4 scoate la concurs, 
în data de 23.01.2017, ora 10:00 
(proba scrisă),  la sediul agenţiei, 
următorul post vacant: Consilier 
juridic,  grad profesional  debutant  
-  Direcția Coordonarea Proiectelor 
cu Finanțare Nerambursabilă din 
Fonduri Europene şi Manage-
mentul Bazelor de Date; Condiţii 
specifice de participare la concursul 
pentru ocuparea funcţiei publice de 
execuţie vacante: Pregătire de 
specialitate – studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă în ramura 
de ştiințe: ştiințe juridice; Cunoş-
tinţe de operare PC: Word, Excel, 
Internet – nivel mediu; Iniţiativă şi 
creativitate, capacitate de adaptare 
la muncă în echipă, efort intelec-
tual, seriozitate; Data de desfăşu-
rare a concursului: 23.01.2017 – ora 
1000 – proba scrisă.  Înscrierile se 
fac în termen de 20 zile de la data 
publicării anunţului în Monitorul 
Oficial, partea a –III– a, la sediul 
ANOFM.

l Primăria comunei Piatra, judeţul 
Teleorman, organizează concurs 
pentru ocuparea funcţiei publice 
vacante de: Referent achiziţii 
publice, IT, cls.III, grad profesional 
asistent. Concursul se organizează 
astfel: Proba scrisă în data de 
27.01.2017, ora 10.00; Proba inter-
viul în data de 30.01.2017, ora 
10.00. Condiţii de participare: 
studii medii; cunoştinţe avansate 
operare pe calculator; condiţiile 
prevăzute de art.54 din Legea 
nr.188/1999, (r2), cu modificările şi 
completările ulterioare, privind 
Statutul funcţionarilor publici; nu 
este necesară vechime. Dosarele se 
depun în termen de 20 zile de la 
publicare anunţului în Monitorul 
Oficial. Relaţii suplimentare se pot 
obţine la telefon 0247.361.103 şi/
sau la sediul instituţiei.

PRESTĂRI SERVICII  
l Web design profesional. Creare 
website prezentare, magazin online 
si promovare SEO. 0730518614.

CITAȚII  
l Pârâta Toderaş Elena este citată 
la Judecătoria Dorohoi în data de 
16.01.2017 în proces cu Mihalache 
Ioan Laurenţiu.

l Pârâta Bobrov Liliana este citată 
la Judecătoria Dorohoi la termenul 
din 11.01.2017 pentru ,,divorţ”.

l Se citează parata Tudosă Aneta 
cu ultimul domiciliu cunoscut in 
Moineşti, str. Plopilor, bl. ANL, ap. 
19, jud. Bacău, la Judecătoria 
Moineşti in data de 11.01.2017, 
dosar 1258/260/2015, obiect partaj 
judiciar, reclamant Ilie Ioan.    

l Bilan Petru este citat in calitate 
de parat in data de 06.02.2017, ora 
8:30, la Judecatoria Iasi in dosarul 
nr. 19313/245/2016, avand ca obiect 
pensie de intretinere.

l Puiu Marin cu domiciliul în 
Rovinari, str. Termocentralei nr.1, 
bl.T5, sc.2, ap.31, jud. Gorj declară 
pierdut şi nul Atestat Transport 
Marfă eliberat de ARR Gorj.

l Numita Beinlich-Nietman Mari-
ana-Petronela – cu ultimul domi-
ciliu cunoscut  în sat Schitu Duca, 
com. Schitu Duca, jud. Iaşi este 
chemată în judecată la Tribunalul 
Iaşi, în dosar nr. 43115/245/2014, 
camera S V, etaj 4, complet civ A4, 
în data de 27.01.2017 ora 9.00.

l Direcţia Generală de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului 
Vâlcea cheamă în judecată pe 
numita Șainescu Roxana, domici-
liată în localitatea Palermo, via 
Gualtiero da Caltagirone, nr. 27, 
Italia, în calitate de intimată în 
dosarul civil nr. 2970/90/2016, cu 
termen de judecată la data de 
16.12.2016, aflat pe rol la Tribu-
nalul Vâlcea.

l Numitul Dobrin Ioan, cu ultimul 
domiciliu in Iasi, str. Ion Creanga 
nr.19, bl.H1, sc.A, et.4, ap.18 – 
persoana disparuta, este citat la 
Judecatoria Iasi-sectia civila, din 
Iasi, str. Anastasie Panu nr.25, 
C o m p l e t  1 8 ,  i n  d o s a r u l 
nr.14220/245/2016 (obiect “decla-
rarea judecatoreasca a mortii”), cu 
termen la 20.01.2016, ora 8.30, 
reclamant Dobrin Ionel, domiciliat 
in Iasi, str. Buridava nr.21, bl.B4-7, 
sc.B, et.4, ap. 4, in contradictoriu cu 
Primaria Municipiului Iasi si IPJ 
Iasi.

l Parohia Sfântul Nicoale 
Zănoaga, Com.Leu, Sat Zănoaga, 
Jud.Dolj, în calitate de Recla-
mantă, cheamă în judecată 
Comuna Leu, Jud.Dolj, prin 
primar, în calitate de pârâtă, în 
dosar numarul 8299/215/2016, aflat 
pe rol la Judecătoria Craiova, Jud. 
Dolj, completul C 16, având ca 
obiect constatarea dreptului de 
proprietate prin uzucapiune, 
asupra bisericii, clopotniţei, anexă 
şi teren aferent, precum şi cimitir 
parohial, capelă, clopotniţă, anexă, 
teren aferent situat în comuna Leu, 
sat Zănoaga, Jud. Dolj, cu termen 
de judecată la 20.01.2017.

DIVERSE  
l Just Insolv SPRL, in calitate de 
administrator judiciar in dosarul 
nr. 7890/105/2015 aflat pe rolul 
Tribunalului Prahova privind pe 
SC Corex & C.B. SRL, notifica 

urmatoarele: prin sentinta nr. 1105 
din data de 09.11.2016, judecăto-
rul-sindic a confirmat planul de 
reorganizare propus de debitoare, 
cu privire la reorganizarea activi-
tăţii debitorului. 

l Sutru Paul (Bucur Nicolae) 
domiciliat in Popesti Leordeni jud 
Ilfov, avand seria IF nr. 304127, 
titular al terenului din str Dr. 
Fermei nr. 91B, Popesti Leordeni 
jud.Ilfov, anunta publicul interesat 
asupra depunerii solicitarii de obti-
nere a avuzului de mediu pt 3 
imobile DT+P+3E -Locuinte colec-
tive cu spatii administrative la 
parter, organizare de santier, impre-
jmuire si utilitati, aflate la adresa 
mai sus mentionata, in vederea 
obtinerii avizului de mediu. Planu-
rile de principiu ale acestui proiect 
pot fi gasite la APM Ilfov, cu adresa 
in Bucuresti Alea Lacul Morii nr.1 
sect.6. Observatii comentarii si 
sugestii se gasesc la sediul APM 
Ilfov in termen de 3 zile lucratoare 
de la data publicarii.

l Lichidatorul judiciar al SC 
Events Ambitions Food SRL cu 
sediul în Ploieşti, str. Cameliei, nr. 
27D, complex “Ideal” (fost nr. 14), 
jud. Prahova, înregistrată la ORC 
sub nr.  J29/234/2012,  CUI 
29763469, notifică debitoarea, 
creditorii şi ORC Prahova că în 
dos. nr. 5792/105/2016, aflat pe 
rolul Tribunalului Prahova s-a 
dispus deschiderea procedurii 
simplificate a insolvenţei împotriva 
SC Events Ambitions Food SRL 
stabilindu-se termen limită de 
depunere a cererilor de admitere a 
creanţelor la data de 20.01.2017; 
termenul limită pentru verificarea 
creanţelor, întocmirea, afişarea şi 
publicarea în BPI a tabelului preli-
minar este 30.01.2017; termenul 
limită pentru definitivarea tabelului 
creanţelor este 24.02.2017. Rel. 
Lichidator judiciar CARDUELIS 
CONSULTING IPURL, Ploieşti, 
str. Cerceluş, nr. 33, jud. Prahova. 
Tel. 0722.634.777/0344.809.816.

l SC Travel SRL anunţă publicul 
interesat asupra depunerii solici-
tării de emitere a acordului de 
mediu pentru proiectul „Racord 
LEA 20kV Pensiune Turistică SC 
Travel SRL Ghindari”, propus a fi 
amplasat în comuna Ghindari, 
satul Ghindari, nr.332/A/4, județul 
Mureş. Informaţiile privind 
proiectul propus pot fi consultate la 
sediul Agenţiei pentru Protecţia 
Mediului Mureş, loc.Tg.Mureş, str.
Podeni, nr.10, în zilele de luni, între 
orele 9.00-15.00, şi marți-vineri, 
între orele 9.00-12.00, şi la sediul 
titularului din comuna Ghindari, 
satul Ghindari, nr.332/A/4, în zilele 
de luni-vineri, între orele 10.00-
14.00. Observaţiile publicului se 
primesc zilnic la sediul APM 
Mureş, str.Podeni, nr.10, în zilele de 
luni, între orele 9.00-15.00, şi 
marți-vineri, între orele 9.00-12.00.

NOTIFICĂRI  
l C.I.I. Tudor Catalin George 
notifica intrarea in faliment forma 
simplificata a debitoarei SC Events 
Emy Music Art SRL, Municipiul 
Ploiesti, Str Casin Nr. 11, Bl. 16C, 
A p .  2 ,  J u d e t u l  P r a h o v a , 
J29/1300/2015; CUI 34992361, prin 
h o t a r a r e a  p r o n u n t a t a  l a 
12.12.2016, dosar 4745/105/2016 al 
Tribunalului Prahova. Termene: 
depunere creante 20.01.2017; Tabel 
suplimentar 25.01.2017, Tabel defi-
nitiv consolidat 20.02.2017, data 
Adunarii creditorilor 30.01.2017, 
ora 09.00, str. Cerna nr. 11, Ploiesti, 
pentru: confirmarea lichidatorului 
judiciar si a onorariului lichidato-
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rului stabilit de judecatorul sindic. 
Relatii 0725093254.

LICITAȚII  
l Spitalul Clinic Judeţean de 
Urgenţă Craiova, cu sediul în 
Craiova, str.Tabaci, nr.1, jud.Dolj, 
organizează în data de 22.12.2016, 
ora 11.00, licitaţie publică deschisă 
cu strigare în vederea încheierii 
unui contract de vânzare-cumpă-
rare a unui echipament medical 
„RMN Signa Lx şi Staţie Easy 
Vision”. Documentaţia se poate 
obţine de la Biroul juridic al Spita-
lului Clinic Judeţean de Urgenţă 
Craiova, începând cu data apariţiei 
anunţului. Ofertele de participare 
se depun la registratura Spitalului 
Clinic Judeţean de Urgenţă 
Craiova, str.Tabaci, nr.1, până în 
data de 21.12.2016, ora 15.00. 
Preţul de pornire al bunurilor ce 
fac obiectul licitaţiei este de 160.000 
Lei. Bunurile care fac obiectul lici-
taţiei publice cu strigare pot fi 
văzute la sediul Spitalului Clinic 
Judeţean de Urgenţă Craiova, str.
Tabaci, nr.1, Craiova, jud.Dolj. 
Informaţii suplimentare se pot 
obţine la adresa menţionată mai 
sus sau la telefon: 0251.502.200, 
interior 242.

l SC Centrul Logistic Şi De Sevicii 
Berceni SRL, prin lichidator judi-
ciar CII PETCU VIORICA, scoate 
la vânzare prin licitaţie publică în 
data de 25.01.2017, ora 15.00, la 
sediul lichidatorului din Ploieşti, 
str. Splaiului nr. 26, bl. 34R2, sc. A, 
ap. 2, jud. Prahova următoarele 
bunuri: Teren arabil extravilan St 

7500 mp situat in com. Aricestii 
Rahtivani, jud. Prahova. In caz de 
neadjudecare in data de 25.01.2017, 
se vor organiza inca 9 licitaţii in 
datele de 01.02.2017, 08.02.2017, 
15.02.2017, 22.02.2017, 01.03.2017, 
08.03.2017, 15.03.2017 , 22.03.2017 
si 29.03.2017 ora 15,00. Taxa de 
participare la licitaţie este de 100 
RON plus TVA, garanţia de parti-
cipare este de 10% din valoarea 
pretului oferit plus TVA. Achitarea 
lor se poate face cu ordin de plată 
în contul de lichidare sau numerar 
la sediul lichidatorului. Vânzarea se 
face în baza prevederilor Legii nr. 
85/2006. Inscrierea la licitaţie se va 
face cu cel putin o zi inainte de 
data licitatiei. Bunurile se vor vinde 
libere de sarcini conform art. 53 din 
Legea 85/2006. Alte relaţii privind 
activele scoase la vânzare puteţi 
obţine la nr. de tel. 0244-513366 sau 
0244-597751.

l SC Iatan Company SA, prin 
lichidator judiciar CII Petcu 
Viorica, scoate la vânzare prin lici-
taţie publică în data de 25.01.2017 
ora 13,30 la sediul lichidatorului 
din Ploieşti, str. Splaiului nr. 26, bl. 
34R2, sc. A, ap. 2, jud. Prahova 
următoarele bunuri: imobil situat în 
str.  Nicolae Balcescu nr. 1, 
Câmpina, jud. Prahova compus din 
teren în suprafaţă de 5.179,80 mp şi 
construcţiile existente pe teren 
(fabrica de pâine, secţie producţie, 
moară, cabina poarta); utilaje pani-
ficatie. In caz de neadjudecare in 
data de 25.01.2017, se vor organiza 
licitaţii si in datele de 01.02.2017, 
08.02.2017 si 15.02.2017 la ora 
13.30. Taxa de participare la lici-

taţie este de 100 RON + TVA, 
garanţia de participare este de 10% 
din valoarea pretului oferit plus 
TVA. Achitarea lor se poate face cu 
ordin de plată în contul de lichidare 
al debitoarei sau în numerar la 
sediul lichidatorului. Vânzarea se 
face în baza prevederilor Legii nr. 
85/2006. Inscrierea la licitate se va 
face cel putin cu o zi inainte de 
data licitatiei. Bunurile se vor vinde 
libere de sarcini conform art. 53 din 
Legea 85/2006. Alte relaţii privind 
activele scoase la vânzare puteţi 
obţine la nr. de tel. 0244-513366 sau 
0244-597751.

l SC Intergepa Trans SRL, prin 
lichidator judiciar C.I.I Petcu 
Viorica , scoate la vânzare prin lici-
taţie publică în data de 25.01.2017 
ora 13,00 la sediul lichidatorului 
din Ploieşti, str. Splaiului nr. 26, bl. 
34R2, sc. A, ap. 2, jud. Prahova, 
teren in suprafata de 14.854 mp cu 
platforma betonata, situat in 
Onesti, str. Gării nr. 3, jud. Bacau si 
urmatoarele constructii situate pe 
aces ta :  Construct ie  sed iu ; 
Constructie atelier;   Cladire 
buffet; Cladire statie carburanti; 
Cladire atelier. In caz de neadjude-
care in data de 25.01.2017, se vor 
organiza licitatii si in datele de 
01.02.2017, 08.02.2017, 15.02.2017 
ora 13,00. Taxa de participare la 
licitaţie este de 100 RON + TVA, 
garanţia de participare este de 10% 
din pretul oferit plus TVA. Achi-
tarea lor se poate face cu ordin de 
plată în contul de lichidare sau în 
numerar la sediul lichidatorului. 
Vânzarea se face în baza prevede-
rilor Legii nr. 85/2006. Inscrierea la 
licitatie se va face cu cel putin o zi 
inainte de data licitatiei. Bunurile 
se vor vinde libere de sarcini 
conform art. 53 din Legea 85/2006. 
Alte relaţii privind activele scoase 
la vânzare puteţi obţine la nr. de tel. 
0244-513366 sau 0244-597751.
 
l SC Lupu Confex S.R.L., prin 
lichidator judiciar CII Petcu 
Viorica, scoate la vânzare prin lici-
taţie publică cu strigare în data 
de 25.01.2017, ora 14.00 la sediul 
lichidatorului din Ploieşti, str. Spla-
iului nr. 26, bl. 34R2, sc. A, ap. 2, 
jud. Prahova următoarele bunuri:- 
terenuri si cladiri situate in Urlati, 
str. 1 Mai, jud. Prahova; - teren 
extravilan St – 22.366,35 mp situat 
in Valea Bobului, Urlati, jud. 

Prahova; - autoutilitara VW LT35, 
an fabricatie 2003; - bunuri, echipa-
mente tehnologice, birotica, materii 
prime, obiecte de inventar. In caz 
de neadjudecare in data de 
25.01.2017, se vor mai organiza 
licitatii, in zilele de 01.02.2017, 
08.02.2017 si 15.02.2017 la ora 
14.00. Taxa de participare la lici-
taţie este de 100 RON plus TVA, 
garanţia de participare este de 10% 
din valoarea bunului plus TVA. 
Achitarea lor se poate face cu ordin 
de plată în contul de lichidare 
al debitoarei  sau în numerar la 
sediul lichidatorului. Vânzarea se 
face în baza prevederilor Legii nr. 
85/2006. Inscrierea la licitaţie se va 
face cu cel putin o zi inainte de 
data licitaţiei. Bunurile se vor vinde 
libere de sarcini conform art. 53 din 
Legea 85/2006. Alte relaţii privind 
activele scoase la vânzare puteţi 
obţine la nr. de tel. 0244-513366 sau 
0244-597751.
 
l SC Vasrep Petro Construct SRL, 
prin lichidator judiciar PETCU 
VIORICA IPURL, scoate la 
vânzare prin licitaţie publică în 
data de 25.01.2017, ora 14,30 la 
sediul lichidatorului din Ploieşti, 
str. Splaiului nr. 26, bl. 34R2, sc. A, 
ap. 2, jud. Prahova: constructie 
(demisol, parter si etaj) Scu - 457,10 
mp si teren aferent constructiei in 
suprafata totala de 2756 mp din 
care 1864 mp Cc si 892 mp teren 
arabil situat in comuna Filipestii de 
Targ, sat Marginenii de Jos, jud. 

Prahova. In caz de neadjudecare in 
data de 25.01.2017, se vor mai 
organiza licitatii, in zilele de 
01.02.2017, 08.02.2017, 15.02.2017, 
22.02.2017, 01.03.2017, 08.03.2017, 
15.03.2017, 22.03.2017, 29.03.2017 
ora 14.30. Taxa de participare la 
licitaţie este de 100 RON plus TVA, 
garanţia de participare este de 10% 
din valoarea pretului oferit plus 
TVA. Achitarea lor se poate face cu 
ordin de plată în contul de lichidare 
a l   S C  VA S R E P  P E T R O 
CONSTRUCT SRL. Vânzarea se 
face în baza prevederilor Legii nr. 
85/2006. Inscrierea la licitaţie se va 
face cu cel putin o zi inainte de 
data licitatiei. Bunurile se vor vinde 
libere de sarcini conform art. 53 din 
Legea 85/2006. Alte relaţii privind 
activele scoase la vânzare puteţi 
obţine la nr. de tel. 0244-513366 sau 
0244-597751.

l Centrul Chinologic Sibiu, cu 
sediul în Sibiu, Calea Dumbrăvii nr. 
157, tel. 0269.23.51.81, fax 0269-
24.00.90, cod fiscal 4240928, cont 
I B A N  R O  4 2 
TREZ5765005XXX000209 deschis 
la Trezoreria Sibiu, organizează 
licitaţie publică cu strigare pentru 
valorificarea a 4 câini de serviciu. 
Animalele de serviciu pot fi văzute 
la sediul Centrului Chinologic 
Sibiu la data de 28.12.2016, între 
orele 09:00-14:00. Licitaţia va avea 
loc în data de 03.01.2017, ora 12:00, 
la sediul Centrului Chinologic 
Sibiu. În caz de neadjudecare, 

datele de desfăşurare a următoa-
relor Licitaţii vor fi 19.01.2017, 
respectiv 25.01.2017. Caietul se 
sarcini se poate obţine începând cu 
data de 16.12.2016. Documentele 
de participare la licitaţie se depun 
până la data de 23.12.2016, între 
orele 08:00-14:00. Taxa de partici-
pare la licitaţie este de 50 lei, iar 
garanţia de participare reprezintă 
5% din preţul iniţial de vânzare a 
bunurilor pentru care se licitează. 
Lista completa a bunurilor şi relaţii 
suplimentare se obţin la telefon: 
(40) 0269-235.181; fax (40) 0269-
24.00.90. www.centrulchinologic.ro/
interespublic/licitatiipublice/, sau la 
sediul centrului: Sibiu, Calea 
Dumbrăvii nr. 157.

l Subscrisa Evrika Insolvency 
IPURL, reprezentata prin asociat 
coordonator av. Liscan Aurel, in 
calitate de lichidator judiciar al 
Ultimate Team Service SRL 
desemnat prin sentinta civila nr. 
2683 din data de 13.04.2016, 
p r o n u n t a t a  i n  D o s a r  n r. 
32442/3/2015 aflat pe rolul Tribu-
nalului Bucuresti - Sectia a VII a 
Civila, anunta scoaterea la vanzare 
prin licitatie publica cu strigare a 
bunului mobil aflat in proprietatea 
Ultimate Team Service SRL, 
constand Multifunctionala Canon 
Image Runner C1028IF, in valoare 
totala de 1.482 lei exclusiv TVA. 
Vanzarea bunului mobil apartinand 
societatii falite se va organiza in 
data de 20.12.2016 ora 14.00, prin 

ANUNȚURI

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Giurgiu. Serviciul Colectare și 
Executare Silită - Persoane Juridice. Anunțul privind vânzarea pentru bunuri mobile ale SC Vancon 
Utilaje SRL. În temeiul art. 250, alin. 2 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală se 
face cunoscut că în ziua de 05, luna ianuarie, anul 2017, ora 10.00, în localitatea Giurgiu, str. București 
nr. 12, județul Giurgiu, se vor vinde prin licitație publică următoarele bunuri mobile, proprietate a 
debitorului SC Vancon Utilaje SRL, cu domiciliul fiscal în sat Remus, str. Mihai Eminescu nr. 1, 
localitatea Frătești, județ Giurgiu, cod de identificare fiscală 32062460. Denumirea bunului mobil, 
descriere sumară: (se vor indica drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă este 
cazul), Prețul de evaluare sau de pornire a licitației exclusiv TVA, Cota TVA/ neimpozabil/ scutit *: 
Foreză orizontală Grundomat 180, 17.362 lei, 19%; Trailer in Marsa, 3.065 lei, 19%; Excavator Case 
CX 16 BN 7 GN06572 27.587 lei, 19%; Ciocan hidraulic, 2.843 lei, 19%; Foreza Grumdomat 45 N, 
4.182 lei, 19%; Concasor mobil Zefiro GCV75, serie 10881 SH, 87.685 lei, 19%.*) Regimul și cotele de 
taxă pe valoarea adăugată aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute de Legea 
nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare. Invităm pe cei care pretind 
vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data 
stabilită pentru vânzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până la 
termenul de vânzare sau, în cazul vânzării prin licitație, până în ziua precedentă termenului de 
vânzare: oferta de cumpărare; în cazul vânzării la licitație, dovada plății taxei de participare, 
reprezentînd 10% din prețul de pornire a licitației în contul RO89TREZ3215067XXX002664, cod fiscal 
4286895, deschis la Trezoreria Municipiului Giurgiu; 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, urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare și la locul fixat în acest scop. 
Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească 
competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, în conformitate cu 
prevederile art. 260 și art. 261 din Legea 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală. Potrivit 
dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Legea 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, când 
urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru 
informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru sau la telefon numărul 0246.216705, tasta 2 
1, la domnul: Caimacanu Dan.
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licitatie publica cu strigare. In cazul 
in care bunului nu se va vinde la 
primul termen de licitatie, se vor 
organiza alte doua licitatii sapta-
manale, in data de 03.01.2017 si 
10.01.2017 la aceeasi ora, in acelasi 
loc si in aceleasi conditii. Locul de 
desfasurare a licitatiilor va fi 
stabilit la sediul lichidatorului judi-
ciar din Bucuresti, Bd.Mircea Voda, 
nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, 
unde se vor depune documentele de 
inscriere la licitatie mentionate in 
caietul de sarcini, cel tarziu pana in 
preziua licitatiei, ora 12.00. Date 
despre starea bunurilor, pretul aces-
tora, conditiile de inscriere la lici-
ta t ie  precum s i  modul  de 
organizare a acestora se pot obtine 
din caietul de sarcini intocmit de 
lichidatorul judiciar. Caietul de 
sarcini se poate achizitiona la sediul 
lichidatorului judiciar sau prin 
virament bancar. Costul unui caiet 
de sarcini este de 300 lei exclusiv 
TVA. Achizitionarea caietului de 
sarcini este obligatorie pentru toti 
participantii la licitatie. Relatii 
suplimentare se pot obtine la 
tel.021.227.28.81.

l Subscrisa Evrika Insolvency 
IPURL, reprezentata prin asociat 
coordonator av. Liscan Aurel, in 
calitate de lichidator judiciar al 
Virom International SRL desemnat 
prin incheierea de sedinta din data 
de 11.01.2016, pronuntata in dosar 
nr. 16513/3/2012 af lat pe rolul 
Tribunalului Bucuresti, Sectia a 
VII a Civila, anunta scoaterea la 
vanzare prin licitatie publica a 
bunului mobil aflat in proprietatea 
Virom International SRL, constant 
in autoturism marca AUDI A8, an 
fabricatie 2006, combustibil 
BENZINA, capacitate cilindrica 
5998 cm3, putere 331 kw, culoare 

NEGRU, tractiune integrala, taxa 
de prima inmatriculare neachitată, 
in valoare totala de 7.000 euro 
exclusiv TVA. Vanzarea bunului 
mobil apartinand societatii falite se 
va organiza in data de 20.12.2016 
ora 13,30 prin licitatie publica cu 
strigare. In cazul in care bunul nu 
se va vinde la primul termen de 
licitatie, se vor organiza licitatii 
saptamanale, la aceeasi ora si in 
aceleasi conditii. Locul de desfasu-
rare a licitatiilor va fi stabilit la 
sediul lichidatorului judiciar din 
Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, 
bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, unde se 
vor depune documentele de 
inscriere la licitatie mentionate in 
caietul de sarcini, cel tarziu pana in 
preziua licitatiei, ora 12.00. Date 
despre starea bunurilor, pretul aces-
tora, conditiile de inscriere la lici-
ta t ie  precum s i  modul  de 
organizare a acestora se pot obtine 
din caietul de sarcini intocmit de 
lichidatorul judiciar. Caietul de 
sarcini se poate achizitiona la sediul 
lichidatorului judiciar sau prin 
virament bancar. Costul unui caiet 
de sarcini este de 300 lei exclusiv 
TVA. Achizitionarea caietului de 
sarcini este obligatorie pentru toti 
participantii la licitatie. Relatii 
suplimentare se pot obtine la 
tel.021.227.28.81.

l Debitorul SC Egea Prod SRL 
societate în faliment, prin lichi-
dator judiciar Dinu, Urse si Asoci-
atii SPRL, scoate la vânzare: 1.
Teren situat în Mun. Ploieşti, Str. 
Văleni, nr. 31B, Judeţ Prahova, 
având suprafaţa de 289mp. Preţul 
de pornire al licitaţiei este de 
42.490,00 Euro exclusiv TVA; 2.
Mijloace fixe în valoare de 9.278,00 
Lei. Preţul caietului de sarcini 
pentru imobil "teren" af lat în 

proprietatea SC Egea Prod SRL 
este de 1000 Lei exclusiv TVA. 
-Preţul de pornire al licitaţiilor 
pentru imobil, reprezintă 35% din 
valoarea de piaţă exclusiv TVA, din 
Raportul de evaluare ;  -Preţul de 
pornire al licitaţilor pentru mijloa-
cele fixe reprezintă 50% din 
valoarea de piaţă, prezentatată în 
Raportul de evaluare pentru fiecare 
bun în parte iar listele cu aceste 
bunuri pot fi obţinute de la lichida-
torul judiciar cu un telefon în 
prealabil la 021.318.74.25. Partici-
parea la licitaţie este condiţionată 
de: -consemnarea în contul nr. 
RO88BITR003010035250RO01 
deschis la Veneto Banca S.P.C.A.  
Ag. Ploieşti până la orele 14.00 am 
din preziua stabilită licitaţiei, a 
garanţiei de 10% din preţul de 
pornire a licitaţiei; -achiziţionarea 
până la aceeaşi dată a Caietului de 
sarcini şi a Regulamentelor de lici-
taţie pentru proprietatea imobiliară 
şi mijloacele fixe de la sediul lichi-
datorului judiciar. Pentru proprie-
tatea imobiliară şi mijloacele fixe, 
prima şedinţă de licitaţie a fost 
fixată în data de 12.01.2017  ora 
15:00, iar dacă bunurile nu se adju-
decă la această dată, următoarele 
şedinţe de licitaţii vor fi în data 
26.01.2017; 02.02.2017; 16.02.2017; 
02.03.2017; 16.03.2017; 06.04.2017; 
20.04.2017 ora 15:00. Toate şedin-
ţele de licitaţii se vor desfăşura la 
sediul lichidatorului judiciar din 
Mun. Ploieşti, Str. Elena Doamna, 
Nr. 44A, Judeţ Prahova. Pentru 
relaţii suplimentare sunaţi la 
telefon: 021.318.74.25, email dinu.
urse@gmail.com. Pentru relaţii 
suplimentare cu un telefon în prea-
lab i l  d l .  Cr i s t ian  Ciocan , 
0753.999.028. Anunţul poate fi 
vizualizat şi pe site www.dinu-urse.
ro. 

l Debitorul SC Marinos Construct 
SRL societate in faliment, prin 
lichidator judiciar Dinu, Urse şi 
Asociaţii SPRL, scoate la vânzare: 
1.Teren constituit din trei loturi 
situate în Mun. Ploieşti, Judeţ 
Prahova: -Str. Mareşal Averescu, 
nr. 10 – 494mp.; -Str. Plăieşilor, nr. 
59 -398 mp.; -Str. Fuiorului nr. 10 
-199mp. Preţul de pornire licitaţie 
este de 58.890,00 Euro exclusiv 
TVA.  2.Teren situat în intravilanul 
comunei Blejoi, sat Ploieştiori, 
Tarlaua 19, judeţul Prahova, 
având suprafaţa de 1.000mp. 
Preţul de pornire al licitaţiei este 
de 28.000,00 Euro exclusiv TVA.  
3.Teren situat în intravilanul 
comunei Blejoi, Parcela Cc 104/12, 
Cc 104/13, Tarlaua 16, judeţul 
Prahova, având suprafaţa de 
1.835mp. Preţul de pornire al lici-
taţiei este de   64.225,00 Euro 
exclusiv TVA. 4.Teren situat în 
intravilanul Mun. Ploieşti, Str. A. 
T. Laurian, Jud. Prahova, în supra-
faţă totală din măsurători  de 
117mp.(suprafaţă din acte de 
130mp.). Preţul de pornire al licita-
ţiei este de 6.435,00 Euro exclusiv 
TVA. Preţul caietului de sarcini 
pentru imobilele aflate în proprie-
tatea SC Marinos Construct SRL 
este de 1.000,00 lei exclusiv TVA. 
5 .Autotur i sm Fiat  F ior ino 
-1.244,10 Lei exclusiv TVA. Pentru 
imobilul de la pozitia nr.1(unu) 
preţu de pornire al licitaţei repre-
zintă30% din valoarea de piaţăx-
clusiv TVA din Raportul de 
evaluare;  Pentru imobilul de la 
poziţa nr. 2(doi) preţl de pornire al 
licitaţei reprezintă 5% din valoarea 
de piaţă exclusiv TVA din 
Raportul de evaluare; Pentru 
imobilul de la poziţia nr. 3(trei) 
preţul de pornire al licitaţiei repre-
zintă 70% din valoarea de piaţă 
exclusiv TVA din Raportul de 
evaluare.  Pentru imobilul de la 
poziţia nr. 4(patru) preţul de 
pornire al licitaţiei reprezintă 50% 
din valoarea de piaţă exclusiv TVA 
din Raportul de evaluare.  Partici-
parea la licitaţie este condiţionată 
de: -consemnarea în contul nr. 
RO91FNNB005102300947RO02  
deschis la  Credit Europe Bank, 
Sucursala Ploieşti, până la orele 
14.00 am din preziua stabilită lici-
taţiei, a garanţiei de 10% din preţul 
de pornire a licitaţiei ; -achiziţio-
narea până la aceeaşi dată a Caie-
telor de sarcini şi a Regulamentelor 
de licitaţie pentru proprietăţile 
imobiliare şi pentru autoturism, de 
la sediul lichidatorului judiciar. 
Pentru proprietatile imobiliare şi 
pentru autoturism prima şedinţă de 
licitaţie a fost stabilită în data de  
12.01.2017 ora 11.00 iar dacă bunu-
rile nu se adjudecă la această dată, 
următoarele şedinţe de licitaţii vor 
fi în data de 26.01.2017; 02.02.2017; 
16.02.2017; 02.03.2017; 16.03.2017 
ora 11.00. Toate şedintele de licitaţii 
se vor desfăşura la sediul ales al 
lichidatorului judiciar din Mun. 
Ploieşti, Str. Elena Doamna, Nr. 
44A, Judeţ Prahova. Pentru relaţii 
suplimentare sunaţi la telefon: 
021.318.74.25, email dinu.urse@
gmail.com.  Pentru relaţii supli-
mentare şi vizionare apelaţi tel. : 
0753.999.028, dl. Cristian Ciocan. 
Anunţul poate fi vizualizat şi pe site 
www.dinu-urse.ro.

PIERDERI  
l Bilardi  Feed,  CUI:  RO 
11106490, declara pierdute dosa-
rele contabile din lunile mai, iunie, 
iulie, august 2013.

l Pierdut Atestat profesional 
transport Marfa emis pe numele 
Dinca Vasile. Il declar nul.

l Pierdut Atestat Taxi nr. CPTX 
117032 emis pe numele Tudose 
Mihai Cristian. Il declar nul.

l Pierdut Atestat profesional 
transport marfă, pe numele Chiva 
Constantin Cosmin, domiciliat în 
com. Morăreşti - Argeş, eliberat de 
A.R.R. Argeş. Se declară nul. 

l C.I.I. Tudor Catalin George, in 
calitate de lichidator judiciar a 
debitoarei SC Apolady Com SRL 
cu sediul in Com. Apoldu de Jos, 
Sat Apoldu de Jos Nr.61, Judetul 
Sibiu, J32/162/2006, CUI 18357872, 
declara certificatul de inmatricu-
lare si statutul/anexele pierdute/
nule.

l E&F Management SRL, cu 
sediul în Cluj-Napoca, Str. Scări-
şoara, Nr. 6, ap. 10, Jud. Cluj 
(J12/3724/2005, CUI 18057840), 
declar pierdut certificatul consta-
tator 90474 din 13.11.2008. Îl 
declar nul.

l Pierdut certificat clasificare cate-
gorie seria OBAE9912. Il declar 
nul.

l Pierdut atestat profesional ARR 
marfuri generale si persoane seria 
0194220000 pe numele Arva 
Antonel Remigiu! Il declar nul!

l Pierdut Contract construire 
nr.1248/7/1974 si Proces-verbal 
predare-primire din 20.12.1974, pe 
numele Dragoi Victoria. Le declar 
nule.

l Pierdut Contract vanzare-cum-
parare 23625/6/1992 si Proces-
verbal din 26.02.1992, pe numele 
Ispas M Ion. Le declar nule.

l Pierdut Contract construire 
nr.1761/7/1979 si Proces-verbal 
predare-primire din 02.10.1981, pe 
numele Popescu Octavian, Popescu 
Maria. Le declar nule.

l Pierdut Adeverinta achitare 
integrala, pe numele Oprea 
Mihaela, Oprea Andrei. O declar 
nula.

l Pierdut legitimatie student, 
Facultatea Arhitectura de interior, 
pe numele Gegea Andra Veronica. 
O declar nula.

l Subsemnatul Girnicianu Adrian 
Costin declar pierdut (nule) cartela 
tahograf. Cartela atestat profesi-
onal cu seria CPCA299653000 si 
cartela de t ip ADR cu nr.
ADR37610 toate fiind eliberate de 
ARR Bucuresti

l Pierdut atestat transport marfă 
pe numele Nistor Claudiu emis de 
ARR Galaţi. Îl declar nul.

l Societatea Patrocle Vet SRL, 
CUI: 35075308, declara pierdute si 
nule pentru casa de marcat 
DATECS, model DP25 seria 
22009250, urmatoarele acte 
registru special, declaratie de insta-
lare si numarul de ordine de atri-
buire a MEF.

l TVH Industrie Import-Export 
SRL declară pierdut certificatul 
constatator  nr.717362 din 
09.11.2005 emis de Oficiul Regis-
trul Comeţului de pe lângă Tribu-
nalul Bucureşti. Îl declarăm nul de 
la data publicării anunţului.

l DB Schenker Global Business 
Services identificată cu nr. de 
ordine la O.R.C. Bucureşti,  
J40/9692/2016 din 18.07.2016, CUI 
15288220, declară pierdute: 1) 

certificatul constatator emis de 
O.R.C. Constanţa din 06.05.2009 
aferent sediului secundar al socie-
tăţii din Bucureşti, Sectorul 5, 
Calea Rahovei, nr. 196C, înregistrat 
în temeiul declaraţiei model 2 
nr.27128 din 10.04.2009 şi 2) certifi-
catul constatator emis de O.R.C. 
Constanţa în data de 10.03.2008, 
pentru activităţile autorizate a se 
desfăşura la terţi, în temeiul decla-
raţiei model 2 nr. 26126 din 
05.03.2008. Le declarăm nule.

l P.F.A. Patrascoiu S. Bogdan 
Ioan, sediul: Bucureşti, sector 2, 
Calea Moşilor nr. 314, bl. 60A, sc.1, 
et. 5, ap. 19, cam. 2, C.U.I. 
31774354, J40/2238/2013, declar 
pierdute: certificat de înregistrare 
seria B nr. 2761834, certificat 
constatator emis la data 10.06.2013.

l S.C. PALS Boutique S.R.L. cu 
sediul în mun. Bucureşti, sectorul 3, 
str. Theodor D. Sperantia nr.135, bl. 
83, sc. A, apt. 3, C.U.I. 35792060/ 
11.03.2016, J40/3722/2016, declar 
pierdute (nule): -certificatul de 
înregistrare seria B nr. 3194333; 
-rezoluţia nr. 50865/11.03.2016; 
-certificatul constatator din data de 
14.03.2016.

l Declar pierdute (nule): contract 
construire nr. 202/1 emis de 
I.C.V.L., contract împrumut nr. 
212931 emis de C.E.C. la data 
02.1983, act adiţional 202/1/83 
eliberat de I.C.V.L. la data 
20.07.1983, proces verbal predare- 
preluare- recepţie emis de I.C.V.L. 
la data 14 martie 1983, adeverinţă 
achitare integrală din 04.10.1994 
emisă de C.E.C. ,  anexă la 
contractul de construire emisă de 
I.C.V.L., toate pe numele Stănescu 
Ileana, pentru apartamentul nr. 112 
din str. Turda nr. 119, bl. 6, sector 1, 
Bucureşti.

l Declar pierdute (nule) legiti-
maţia de serviciu emisă de 
D.G.M.B.C.A.S. şi cardul de sănă-
tate emis de C.A.S.M.B., ambele pe 
numele Vasile Roza.

l  S C  R o x i  S t y l e  S r l , 
CUI.12933186, J40/3823/2000, 
declara pierdute si nule urmatoa-
rele: certificat constatator pt. sediul 
social din:Aleea Negru Voda, nr.6, 
bl.C3, Sc.3, et.3, ap.60, sector.3, 
Bucuresti; certificat constator pt. 
punct lucru din:Str.Sfanta Vineri 
nr.25, bl.105C, sc.C, parter, Sector.3, 
Bucuresti si certificat constatator 
aferent supendarii activitatii. 

DECESE
Familia profesor doctor Petrisor 
Geavlete este alaturi de d-na doctor 
Victoria Mirescu in greaua si irepa-
rabila pierdere pricinuita de decesul 
tatalui. Cu cele mai apropiate senti-
mente, sincere condoleante! 
Dumnezeu sa-l odihneasca in pace!

Prietenos, 
          util, 
              distractiv!

publicitate




