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ANUNȚURI

OFERTE SERVICIU
l S.C.Doly-Com Distribuţie
S.R.L., Pct.de lucru Roma,
Jud.Botoşani, angajează ciontolitori-tranşatori Cod COR
751102, şi muncitori ambalare (cu cunoştinţe şi experienţă în fasonarea pieselor de
carne), Cod COR 932902.
CV-urile se vor transmite la
adresa de email: office@
dolycom.ro sau fax:
0231.565.955. Relaţii la
telefon: 0231.565.970 int.123
-Resurse Umane.

CITAȚII
l Autoritatea publică locală
a Sectorului 4 al Municipiului
Bucureşti, în temeiul Legii
nr.421/2002, citează public
proprietarul/deţinătorul vehiculului, aflat pe domeniul
public, pentru luarea măsurilor de eliberare a domeniului public, pentru
vehiculul: Ford Escort,
culoare albastră, aflat pe str.
Mărţişor x str.Pajiştei. În caz
contrar se va dispune inventarierea, expertizarea, ridic a re a , t r a n s p o r t a re a ş i
depozitarea într-un loc special
amenajat, respectiv Şoseaua
Berceni nr. 38A, Sector 4,
Bucureşti.
l RCS&RDS S.A., cheamă
în judecată pe Murgan Georgiana, domiciliata în Tg.Jiu,
str. 22 Decembrie 1989, nr. 3A,
bl.3A, sc.1, ap.7, jud.Gorj, în
dosar nr.2098/318/2016, aflat
la Judecătoria Tg.Jiu, c24, în
data de 08.09.2016.
l Scutelnicu Petrică, domiciliat în Iaşi, str. Al. O. Teodoreanu nr.18, bl. B 3-3, scara B,
etaj 1, apartament 2, este citat
in ziua de 27.08.2016 la Biroul
Notarial Popica Loghin Viorel
din Iaşi, str. Elena Doamna
nr.24, Bl.2, Ap.9 pentru
dezbaterea moştenirii
defunctei Scutelnicu Mariea,
decedată la data de 8 ianuarie
2008, cu ultimul domiciliu în
Iaşi, str. Ion Creangă nr.52.
l Scutelnicu Dan– Vasile,
domiciliat în Iaşi, str. Al. O.
Teodoreanu nr.18, bl. B 3-3,
scara B, etaj 1, apartament 2,
este citat in ziua de 27.08.2016
la Biroul Notarial Popica
Loghin Viorel din Iaşi, str.
Elena Doamna nr.24, Bl.2,
Ap.9 pentru dezbaterea
moştenirii defunctei Scutelnicu Mariea, decedată la data
de 8 ianuarie 2008, cu ultimul
domiciliu în Iaşi, str. Ion
Creangă nr.52.

DIVERSE
l Comunicat de presă
privind disponibilitatea
Raportului semestrului I
2016. Transcom SA, având
sediul social în localitatea
Sibiu, str.Frigoriferului, nr.l,

jud.Sibiu, O.R.C.J32/147/1991,
RO2469306, tel.0269/228.040,
fax.0269/228.110, anunţă
investitorii că Raportul
aferent semestrului 1/2016,
întocmit potrivit prevederilor
Regulamentului Sibex nr.7 şi
aprobat de conducerea societăţii este disponibil pentru cei
interesaţi, în formă scrisă, la
cerere, la sediul societăţii din
Sibiu, str.Frigoriferului, nr.l,
jud.Sibiu şi în format electronic pe website-ul societăţii:
www.transcomsibiu.ro. Pentru
informaţii suplimentare vă
rugăm să ne contactaţi la
nr.de telefon 0269/228.040.
l Anuntul public la procedura de autorizare. Columbus
Operational S.R.L. (denumită
anterior „Billa Romania
S.R.L.”), cu sediul în Bucureşti, str. Strada Gara Herăstrău nr. 4C, Green Court
Bucharest, Clădirea B, et. 7,
Biroul C, Sector 2, înregistrată la Registrul Comerțului
sub nr. J40/6146/1997, CUI
RO9657315, informează pe
cei interesați că s-a depus
solicitarea pentru emiterea
autorizației de mediu pentru
activitatea CAEN 4711
“Comerț cu amănuntul în
magazine nespecializate, cu
vânzare predominantă de
produse alimentare, băuturi şi
tutun”, desfăşurată în str.
Palat nr. 1, Moldova Mall,
Jud. Iasi. Informații se pot
solicita la sediul AGENȚIEI
PENTRU PROTECȚIA
MEDIULUI Iaşi din Municipiul Iaşi, str. Th. Vascauteanu
nr. 10 bis, jud. Iaşi, zilnic, de
luni până joi, între orele
800-1630 şi vineri între orele
08;00 – 14:00. Observațiile,
sugestiile şi/sau propunerile
publicului se primesc în scris
la sediul APM Iaşi.

ADUNĂRI GENERALE
l Consiliul de Administraţie
al S.C. Complex Comet S.A.
Bucureşti, J40/391/1990, CIF:
RO2622360, tel.: 021/4441866,
Fax: 021/4441869, În conformitate cu prevederile Art.117
ale Legii nr. 31/1990 privind
societăţile comerciale, republicată, Convoacă Adunarea
Generală Ordinară şi Extraordinară a Acţionarilor S.C.
Complex Comet S.A. Bucureşti în data de 19.09.2016,
ora 12,00, respectiv ora 13,00,
pentru toţi acţionarii înregistraţi în Registrul Acţionarilor
Societăţii ţinut de către Depozitarul Central la sfârşitul
zilei de 26.08.2016, stabilită ca
„dată de referinţă”, la sediul
societăţii din B-dul Timişoara
nr.84, sector 6, Bucureşti, cu
următoarea Ordine de ZiAdunare Generală Ordinară a
Acţionarilor: 1. Numirea în
calitate de auditor financiar al
Societăţii, pe o perioadă de 2
ani, pentru auditarea situaţiilor financiare ale Societăţii

LUNI / 15 AUGUST 2016
aferente exerciţiilor financiare
2016-2017, a societăţii Cabinetul de Audit Financiar
Groza Maria, cu sediul în
Târgovişte, str. Constantin
Brâncoveanu, bl. B3, ap.11,
jud. Dâmboviţa, CIF:
21202657 reprezentat legal
prin dna. Groza Maria,
auditor autorizat, cetăţean
român, născută la data de
14.08.1954 în Ors. Găeşti, jud.
Dâmboviţa, domiciliată în
Mun. Târgovişte, Bd. Ion C.
Bratianu nr. 36, bl. D2A, et.1,
ap.4, jud. Dâmbovita, legitimată cu CI seria DD nr.
369340 eliberată de SPCLEP
Tâ r g o v i ş t e l a d a t a d e
25.08.2007, CNP:
2540814151808. 2. Fixarea
onorariului cuvenit auditorului financiar al Societăţii în
suma de 4.500 lei brut pentru
fiecare exerciţiu financiar
pentru care a fost numit. 3.
Aprobarea indemnizaţiei
auditorului intern al Societăţii
pentru exerciţiul financiar
aferent anului 2016, în
cuantum de 150 lei net/lună,
începând cu data numirii
acestuia în funcţie. 4. Aprobarea indemnizaţiei cuvenită
administratorilor Societăţii,
pentru exerciţiul financiar al
anului 2016, în cuantum de
100 lei/net/lună, începând cu
data numirii în funcţie a acestora, şi împuternicirea Preşedintelui Consiliului de
Administraţie al Societăţii
pentru a semna contractele de
mandat/administrare cu
aceştia, conform legii. 5.
Stabilirea datei de 07.10.2016
ca ”data de înregistrare”, în
conformitate cu art.5 alin.11
din Regulamentul A.S.F. nr.
6/2009, republicat. 6. Stabilirea datei de 06.10.2016 ca
data „ex date, în conformitate
cu prevederile art.2 lit. f) din
Regulamentul nr. 6/2009
privind exercitarea anumitor
drepturi ale acţionarilor în
cadrul adunărilor generale ale
societăţilor comerciale, cu
modificările şi completările
ulterioare. 7.Împuternicirea
domnului Adrian Gabriel
Herdelau, Preşedinte al
Consiliului de Administraţie
al Societăţii, să semneze
prezenta Hotărâre şi să reprezinte societatea în relaţia cu
Oficiul Registrului Comerţului Bucureşti, Bursa de
Valori Bucureşti S.A., Autoritatea de Supraveghere Financiară şi/sau orice altă
persoană –fizică sau juridică–
implicată în vederea înregistrării, publicării, notificării
prezentei Hotărâri a Adunării
Generale Ordinare a Acţionarilor către orice persoană
interesată, precum şi a îndeplini orice formalităţi ar fi
necesare în scopul aducerii la
îndepinire a Hotărârilor
adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor,
putând întocmi, semna şi
depune ori primi orice acte ar

fi necesare în acest scop,
inclusiv dreptul de a semna,
în numele Societăţii,
contractul de prestări servicii
de audit cu auditorul financiar numit conform prezentei
Hotărâri, semnătura sa fiind
pe deplin opozabilă atat societăţii, cât şi terţilor, putând
delega, pe bază de delegaţie, o
altă persoană pentru a aduce
la îndeplinire prezenta Hotărâre şi/sau pentru a îndeplini
orice acte, operaţiuni ar fi
necesare în scopul înregistrării, publicării şi aducerii la
îndeplinire a prezentei Hotărâri a Adunării Generale
Ordinare a Acţionarilor.
Ordine de Zi- Adunare Generală Extraordinară a Acţionarilor: 1.Modificarea Art.24 din
Actul constitutiv al Societăţii,
după cum urmează:„Art.24.
Gestiunea societăţii este
controlată de auditor financiar şi anume de Cabinetul de
Audit Financiar Groza Maria,
cu sediul în Târgovişte, str.
Constantin Brâncoveanu,
bl.B3, ap.11, jud. Dâmboviţa,
CIF: 21202657 reprezentat
legal prin dna. Groza Maria,
auditor autorizat, cetăţean
român, născută la data de
14.08.1954 în Orş. Găeşti, jud.
Dâmboviţa, domiciliată în
Mun. Târgovişte, Bd. Ion C.
Brătianu nr.36, bl. D2A, et.1,
ap.4, jud. Dâmboviţa, legitimată cu CI seria DD nr.
369340 eliberată de SPCLEP
Tâ r g o v i ş t e l a d a t a d e
25.08.2007, CNP:
2540814151808 în baza unui
contract de prestări servicii de
audit financiar încheiat între
acesta şi societate. 2.Stabilirea datei de 07.10.2016 ca
”dată de înregistrare”, în
conformitate cu art.5 alin.11
din Regulamentul A.S.F. nr.
6/2009, republicat. 3.Stabilirea
datei de 06.10.2016 ca data
„ex date, în conformitate cu
prevederile art.2 lit.f) din
Regulamentul nr. 6/2009
privind exercitarea anumitor
drepturi ale acţionarilor în
cadrul adunărilor generale ale
societăţilor comerciale, cu
modificările şi completările
ulterioare. 4.Împuternicirea
domnului Adrian Gabriel
Herdelau, Preşedinte al
Consiliului de Administraţie
al Societăţii, să semneze
prezenta Hotărâre şi să reprezinte societatea în relaţia cu
Oficiul Registrului Comerţului Bucureşti, Bursa de
Valori Bucureşti S.A., Autoritatea de Supraveghere Financiară şi/sau orice altă
persoană –fizică sau juridică–
implicată în vederea înregistrării, publicării, notificării
prezentei Hotărâri a Adunării
Generale Extraordinare a
Acţionarilor către orice
persoană interesată, precum
şi a îndeplini orice formalităţi
ar fi necesare în scopul
aducerii la îndepinire a Hotărârilor adoptate de Adunarea

Generală Extraordinară a
Acţionarilor, putând întocmi,
semna şi depune ori primi
orice acte ar fi necesare în
acest scop, inclusiv dreptul de
a semna, în numele Societăţii,
contractul de prestări servicii
de audit cu auditorul financiar numit conform prezentei
Hotarari, semnatura sa fiind
pe deplin opozabila atat societatii, cat si tertilor, putand
delega, pe baza de delegatie, o
alta persoana pentru a aduce
la îndeplinire prezenta Hotărâre şi/sau pentru a îndeplini
orice acte, operaţiuni ar fi
necesare în scopul înregistrării, publicării şi aducerii la
îndeplinire a prezentei Hotărâri a Adunării Generale
Extraordinare a Acţionarilor.
Acţionarii au dreptul de a
introduce puncte pe ordinea
de zi a AGOA şi de a pune
intrebări privind aceasta în
conformitate cu art.7 şi 13 din
Regulamentul CNVM nr.
6/2009, drepturi care sunt
respectate, astfel: Unul sau
mai mulţi acţionari reprezentând, individual sau
împreună, cel puţin 5% din
capitalul social al Societăţii
(denumiţi în cele ce urmează
“Iniţiatori”) au dreptul: a) De
a introduce puncte pe ordinea
de zi a adunării generale, cu
condiţia ca fiecare punct să fie
însoţit de o justificare sau de
un proiect de hotărâre propus
spre adoptare de adunarea
generală şi b) De a prezenta
proiecte de hotărâre pentru
punctele incluse sau propuse
spre a fi incluse pe oridnea de
zi a adunării generale. Propunerile privind introducerea de
noi puncte pe ordinea de zi a
Adunării trebuie să fie însoţite
de copiile actelor de identitate
ale iniţiatorilor. Cererile cu
privire la introducerea unor
noi puncte pe ordinea de zi a
Adunării se înaintează Consiliului de Administraţie al
societăţii în termen de 15 zile
de la data publicării Convocatorului Adunării, numai în
scris, în plic închis, cu menţiunea “Pentru Adunarea generală Ordinară şi
Extraordinară a Acţionarilor
S.C. COMPLEX COMET
S.A. din data de
19/20.09.2016” însoţite de
copia actului de identitate
valabil al iniţiatorului (în
cazul persoanelor fizice
buletin/carte de identitate,
respectiv în cazul persoanelor
juridice, buletin /carte de
identitate a reprezentantului
legal/ împuternicitului acestuia). Ordinea de zi completată cu punctele propuse de
acţionarii sus menţionaţi va fi
publicată cu îndeplinirea
cerinţelor prevăzute de lege şi
actul constitutiv pentru
convocarea adunării generale.
Proiectele de hotărâri pentru
punctele incluse sau propuse
spre a fi incluse în ordinea de
zi a Adunării se înaintează

Consiliului de Admninistraţie
al societăţii în termen de 15
zile de la data publicarii
Convocatorului Adunării,
numai in scris, în plic închis,
cu menţiunea “Pentru
Adunarea generală Ordinară
şi Extraordinară a Acţionarilor S.C. COMPLEX
COMET S.A. din data de
19/20.09.2016” însoţite de
copia actului de identitate
valabil al iniţiatorului (în
cazul persoanelor fizice
buletin/carte de identitate,
respectiv în cazul persoanelor
juridice, buletin /carte de
identitate a reprezentantului/
împuternicitului).
Acţionarii Societăţii, indiferent de participaţia deţinută
în capital social, pot transmite
întrebări în scris privind
punctele de pe ordinea de zi a
Adunării. Acţionarii pot pune,
de asemenea, întrebări doar
însoţite de copia actului de
identitate valabil (în cazul
persoanelor fizice buletin/
carte de identitate, respectiv
în cazul persoanelor juridice,
bultein /carte de identitate a
reprezentantului legal). În
cazul neîntrunirii cvorumului
cerut de lege, Adunarea
Generală Extraordinară şi
Ordinară a Acţionarilor se
convoacă pentru data de
20.09.2016, în acelaşi loc şi la
aceeaşi oră. Acţionarii societăţii pot opta pentru a vota
prin corespondenţă cu privire
la punctele înscrise pe
Ordinea de zi a Adunării
Generale Ordinare şi Extraordinare a Acţionarilor convocată pentru data de
19/20.09.2016, utilizând
Formularul de vot prin corespondenţă care poate fi
descărcat de pe pagina web a
societăţii www.complexcomet.
ro. sau poate fi obţinut de la
sediul societăţii. Formularul
de vot prin corespondenţă,
completat şi semnat de acţionar, însoţit de copia actului
de identitate al acţionarului
(persoana fizică)/ copia certificatului de înregistrare
(persoana juridică) se va
expedia la sediul societăţii, în
original, astfel încât acesta să
fie primit de catre Societate cu
minim 48 de ore înainte de
AGOA/AGEA”. Primirea
acţionarilor la secretariatul
Adunărilor Generale Extrordinare şi Ordinare a Acţionar i l o r, p e n t r u v a l i d a r e a
prezenţei, va începe la ora
11:30. Informaţii referitoare
la Convocator, materialele
supuse dezbaterii aferente
punctelor înscrise pe Ordinea
de zi, inclusiv modelul de
procura specială şi Lista cu
informaţii cu privire la
numele, localitatea de domiciliu şi calificarea profesională
a persoanelor propuse pentru
numire în funcţia de auditor
financiar al Societăţii se află
la dispoziţia acţionarilor pe
pagina web a Societăţii– www.
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www.jurnalul.ro
complexcomet.ro - putand fi
consultata incepand cu data
de publicarii convocarii, la
sediul social din Bucureşti,
Bd. Timişoara nr. 84, sector 6
sau pe website-ul: www.
complexcomet.ro -secţiunea
ŞTIRI. Acţionarii persoane
fizice pot fi reprezentaţi în
adunările generale prin alţi
acţionari în baza procurilor
speciale sau prin alte
persoane în baza procurilor
autentificate. După completare şi semnare procurile vor
fi depuse la sediul social cu
cel puţin 48 ore înaintea
adunării. Nerespectarea
termenului de depunere a
procurilor conduce la imposibilitatea participării la
adunările generale. În
conformitate cu art.123
alin.2 din Legea nr.31/1990
privind societăţile comerciale– republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, data de referinţă
pentru acţionarii înregistraţi
în Depozitarul Central
îndreptatiti să voteze în
cadrul Adunării Generale
Extraordinare a Acţionarilor
este sfârşitul zilei de:
26.08.2016. Prezentul Convocator a fost semnat astazi,
11.08.2016. Semnătura,
Herdelau Adrian Gabriel,
Preşedinte al Consiliului de
Administraţie S.C. Complex
Comet S.A. Bucureşti.

LICITAȚII
l Anunţ privind organizarea
licitaţiei de vânzare masă
lemnoasă fasonată, producţia
anului 2016. Organizatorul
licitaţiei: Primăria comunei
Remetea, cu sediul în comuna
Remetrea, P-ta Cseres Tibor
nr. 10, judeţul Harghita, CIF:
4367655, tel/fax 0266-352-101,
e-mail: office@gyergyoremete.
ro. Data şi ora desfăşurării
licitaţiei: 26.08.2016, orele
09:00. Locul desfăşurării licitaţiei: sediul Primăriei
comunei Remetea, comuna
Remetea, judeţul Harghita.
Tipul licitaţiei: licitaţie cu strigare. Licitaţia este organizată
şi se va desfăşura conform
prevederilor Regulamentului
de valorificare a masei
lemnoase din fordul forestier
proprietate publică, aprobat
prin Hotărârea guvernului nr.
924/2015. Data şi ora preselecţiei: 19.08.2016, ora 16:00.
Data şi ora limită până la care
poate fi depusă documentaţia
pentru preselecţie şi înscrierea
la licitaţie este 19.08.2016, ora
15:00. Lista partizilor care se
licitează, preţul de pornire a
licitaţiei pentru fiecare partidă
sunt afişate la sediul organizatorului şi pe site-ul www.
ocoalederegim.ro. Volumul
total de masă lemnoasă fasonată, oferit la licitaţie este de
198 mc, volum brut, din care:

1. Pe natură de produse: - act
de punere în valoare nr.
974352-HR-18771067 7
Remetea – Cf. Caprei – Total
– 247 mc. 2. Pe specii: - act de
depunere în valoare nr.
973997-HR-18771067
7
Remetea – Vf Caprei – Total
– 198 mc. 2. Pe specii: - act de
punere in valoare nr. 974352HR- 18771067 7 Remetea –
Vf Caprei – TOTAL – 198 mc.
Molid (Rasinoase) – 198
mc.Preţul de pornire a licitaţiei este de 250 lei/mc fără
TVA, conform HCL nr. 10 din
Ianuarie 2016. După strigare
şi în continuare după fiecare
eventual strigare (dacă este
cazul) pasul de majorare a
preţului este de 5 RON. Masa
lemnoasa fasonata oferită
spre vânzare provine din
fodul forestier proprietate
publică a comunei Remetea.
Caietul de sarcini poate fi
solicitat de la sediul organizatorului, începând cu data de
16.08.2016. Pentru participarea la licitaţie, solicitantul
trebuie să depună, până la
data de 16.08.2016, ora 15:00,
o cerere de înscriere la licitaţie, la care trebuie să
anexeze documentele prevăzute la art. 54, alin. 3 din HG
924/2015. Pentru informaţii şi
date suplimentare vă puteţi
adresa organizatorului licitaţiei: Comuna Remetea, tel.
0266-352.101.

l Anunț privind organizarea
licitaţiei de vânzarea masă
lemnoasă pe picior şi fasonată.
Organizatorul licitaţiei:
R.N.P.-Romsilva, Directia
Silvica Valcea, cu sediul in
Rm.Valcea, Str.Carol I, nr.37,
Jud.Valcea, telefon 0250732.823, 0250-735.840, fax
0250-739.266, e-mail: office@
valcea.rosilva.ro . Data şi ora
desfăşurării licitaţiei:
25.08.2016, ora 11,00. Locul
desfăşurării licitaţiei : sediul
Teatrului Anton Pann din
Rm.Valcea, bd. Tudor Vladimirescu, nr 23 , Jud.Valcea.
Tipul licitaţiei: licitaţie publică
în plic închis
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: 22.08.2016, incepand
cu ora 11,00. Data şi ora limită
până la care poate fi depusă
documentaţia pentru preselecţie şi înscrierea la licitaţie:
19.08.2016, ora 14,00.
Rezultatul preselectiei va fi
afisat la sediul organizatorului, precum si pe site-ul
www.valcea.rosilva.ro.
Lista partizilor /loturilor /
pieselor care se licitează,
preţul de pornire a licitaţiei

pentru fiecare partidă /lot/
piesă sunt afişate la sediul
organizatorului şi pe site-ul
www.rosilva.ro. Volumul total
de masă lemnoasă pe picior
este de 40327 m3 ,din care pe
natură de produse: - produse
principale: 29780 m3; produse secundare: 8525 m3;
- produse igienă: 342 m3; produse accidentale: 1680 m3;
şi respectiv pe specii şi grupe
de specii: - răşinoase: 6039
m3;- fag: 18226 m3; - stejari:
7551 m3; - diverse specii tari:
6761 m3; - diverse specii moi:
1750 m3. Volumul total de
masă lemnoasă fasonată oferit
la licitaţie 1979,523 m3, din
care pe sortimente: - lemn
pentru furnire tehnice: 0 m3;
- lemn pentru cherestea:
841,11 m3; - lemn rotund şi
despicat pentru industria celulozei şi hârtiei: 129,714 m3; lemn pentru PAL şi PFL:
465,215 m3; - lemn rotund de
foioase şi răşinoase pentru
construcţii: 465,57 m3; - lemn
de foc: 76,859 m3; - cherestea:
1,055 m3. şi respectiv pe
specii şi grupe de specii: răşinoase: 581,89 m3; - fag:
321,218 m3; - stejar, gorun:
82,283 m3; - cer, gârniţă:
205,676 m3; - salcâm: 16,436
m3; - cireş: 76,128 m3; - paltin:
7,274 m3; - frasin: 7,085 m3; tei: 16,9 m3; - plop: 14,606 m3;
- diverse specii tari: 134,097
m3; - diverse specii moi:

13

269,67 m3. Masa lemnoasă
oferită spre vânzare provine
din fondul forestier proprietate publică certificat FSC®
(FSC-C109255), iar materialul
lemnos fasonat confiscat este
fara certificat in sistemul FSC.
Masa lemnoasă rămasă
neadjudecată după încheierea
licitaţiei se va putea adjudeca
prin negociere, în aceeaşi zi, în
condiţiile prevăzute de reglementările în vigoare. Caietul
de sarcini poate fi procurat de
la sediul organizatorului licitaţiei începând cu data de:
12.08.2016. Pentru informaţii
şi date suplimentare vă puteţi
adresa organizatorului licitaţiei: ing. Doncea Cosmin şi
ing. Iosif Adrian, la telefonul
precizat la datele privind
organizatorul.

PIERDERI
l Pierdut atestat transport
marfa pe numele Nicolae
Cristian emis de Angentia
Teritoriala ARR Mures. Il
declar nul!
l Subscrisa Somogyi
Elektronic S.R.L., cu sediul in
mun. Cluj – Napoca, str. Prof.
Dr. Gheorghe Marinescu nr. 2,
jud. Cluj, CP. 400337, CUI
RO 18761195, J12/2ö14/2006,
pierdut chitantier CJ0015752
– 0015800. Prin prezenta
declaram chitantierul NUL.
publicitate

