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OFERTE SERVICIU
Angajăm tranşatori cu experienţă pentru tansat şi 
dezosat carne pui. Salariu este de la 1600 la 2000 lei în 
funcţie de experienţă. Ne găsiţi în zona Maşina de 
Pâine. 0725.389.277.

Primăria comunei Văculeşti organizează concurs în 
data de 13.11.2015, orele 10.00 pentru postul de: 
Fochist la cazane de apă caldă şi cazane de joasă 
presiune. Relaţii suplimentare se pot obţine la Compar-
timentul Resurse Umane, din cadrul Primăriei 
Comunei Văculeşti, la telefon: 0231.620.220- interior 17 
sau pe site-ul instituţiei www.vaculesti.ro. Tematica şi 
condiţiile de concurs sunt afişate la sediul instituţiei.

Comuna Moşteni organizează concurs pentru 
ocuparea următorului post contractual aprobat prin 
H.G. nr. 286/2011, modificat şi completat de H.G. nr. 
1027/2014, în cadrul instituţiei. Denumirea postului- 
Paznic- post contractual pe perioadă determinată. 
Condiţii specifice de participare la concurs: -nivelul 
studiilor: generale; -vechime în specialitatea studiilor 
necesare ocupării postului: -10 ani. Data, ora şi locul 
de desfăşurare a concursului: -3 noiembrie 2015, ora 
10, la sediul Primăriei Moşteni. Data limită până la 
care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de 
concurs este 30 octombrie 2015, la sediul Primăriei 
Mosteni. Date contact: tel. 0247356012.

Universitatea Babeş-Bolyai. Direcţia Resurse Umane. 
Serviciul Resurse Umane. Anunţ. În temeiul prevede-
rilor H.G. nr. 286/ 2011, Universitatea Babeş-Bolyai 
cu sediul în Cluj-Napoca, str. M. Kogălniceanu nr. 1, 
organizează concurs pentru ocuparea postului de 
administrator patrimoniu, vacant pe perioadă nede-
terminată, în cadrul Facultăţii de Geografie. Condiţii 
de participare: - studii superioare în domeniul ştiin-
ţelor administrative; - vechime în specializarea studi-
ilor minim 2 ani; - cunoştinţe operare PC (Word, 
Excel) şi utilizare internet. Concursul va consta într-o 
probă scrisă (în data de 09.11.2015, ora 10.00) şi un 
interviu (în data de 16.11.2015, ora 10.00). Dosarele 
de concurs se pot depune până la data de 30.10.2015, 
ora 16.00. Informaţii suplimentare se pot obţine de la 
Direcţia Resurse Umane, str. I.C. Brătianu nr. 14, pe 
pagina de internet www.ubbcluj.ro sau telefon 0264/ 
405300, interior 5449. Director RU, Mircea Raţiu.

Primăria comunei Traian, judeţul Teleorman, organi-
zează concurs de recrutare pentru următoarea funcţie 
contractuală de execuţie, 1 (unu) post contractual, de 
asistent medical comunitar în cadrul Compartimen-
tului Asistenţă Socială din Aparatul de specialitate al 
primarului Comunei Traian, judeţ Teleorman. 
Concursul se va desfăşura la sediul Primăriei 
comunei Traian, judeţul Teleorman, în data de 
03.11.2015, ora 10,00 - proba scrisă, 04.11.2015, ora 
10,00 - interviul. Dosarele de înscriere la concurs se 
pot depune până la data de 02 noiembrie 2015, ora 

16,00, la sediul Primăriei comunei Traian. Relaţii 
suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei 
comunei Traian nr. de telefon 0247/420613, persoana 
de contact - dl secretar Băcanu Petre Laurenţiu.

Primăria comunei Sîntana de Mureş organizează 
concurs pentru ocuparea funcției publice vacante de 
consilier clasa I gradul principal din cadrul Compar-
timentului Disciplina în Construcții. Condiţiile de 
desfăşurare a concursului: - data până la care se pot 
depune dosarele de înscriere: în termen de 20 de zile 
de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al 
României–partea a III-a, respectiv până în data de 
data de 09 noiembrie 2015 la registratura primăriei; - 
data, ora şi locul organizării probei scrise: 18 noiem-
brie 2015, ora 10, la sediul Primăriei comunei Sîntana 
de Mureş, str. Morii, nr. 26. Interviul se va susţine cu 
respectarea prevederilor art. 56 alin. (1) din H.G. nr. 
611/2008. Condiţiile de participare la concurs: - 
condiţii generale: -Candidatii trebuie sa întrunească 
condițiile generale prevăzute de art. 54  din Legea nr. 
188/1999 privind statutul funcționarilor publici, 
republicată 2, cu modificările şi completările ulteri-
oare. condiţii specifice: -studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă în domeniul inginerie civilă, arhitectură 
sau urbanism; -vechime în specialitatea studiilor 
minim 5 ani. Dosarul de înscriere la concurs va 
cuprinde documente prevăzute de art. 49 din HGR nr. 
611/2008 pentru aprobarea normelor privind organi-
zarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, 
modificată şi completată. Informaţii suplimentare se 
pot obţine la sediul primăriei comunei Sîntana de 
Mureş, telefon 0265-323517.

CONCURSURI
Inspectoratul General pentru Imigrări organizează 
Examen/ Concurs Pentru încadrarea prin recrutare 
din sursă externă, a unui post contractual vacant din 
cadrul Direcţiei pentru Imigrări a Municipiului Bucu-
reşti- Serviciul Cetăţeni State Terţe, de referent de 
specialitate gr. III-I, -în data de 10.11.2015 (proba 
scrisă), ora 10.00 -la sediul Inspectoratului General 
pentru Imigrări cu sediul în Bucureşti, str. Lt. Col. 
Marinescu Constantin, nr.15 A, Sector 5; -în data de 
11.11.2015 (interviu), ora 10.00 -la sediul Inspectora-
tului General pentru Imigrări cu sediul în Bucureşti, 
str. Lt. Col. Marinescu Constantin, nr.15 A, Sector 5, 
Nivelul studiilor: -studii universitare de lungă durată 
sau absolvent al ciclului I de studii universitare 
-pentru ocuparea posturilor nu este necesară vechime 
în specialitatea studiilor. Dosarele de înscriere la 
examen/ concurs se vor depune la sediul Inspectoratul 
General pentru Imigrări din municipiul Bucureşti, str. 
Lt.col. Marinescu Constantin, nr.15 A, Sector 5, Servi-
ciul Resurse Umane şi Asistenţă Psihologică, în 
termen de 10 zile lucrătoare de la data afişării anun-
ţului, respectiv până la data de 29.10.2015, în zilele 
lucrătoare, intervalul orar 08.00–16.00. Relaţii supli-

mentare se pot obţine la telefon 0214107513, interior 
19032 -Serviciul Resurse Umane şi Asistenţă Psiholo-
gică, în zilele lucrătoare între orele 8.00-16.00, 
persoană de contact: Florin Gîrcoveanu (int. 19032). 
Anunţul a fost postat în Monitorul Oficial.

CUMPĂRĂRI DIVERSE
Anticariat Aurora cumpărăm cărți vechi şi noi toate 
domeniile, manuscrise, carte veche românească, 
tablouri, grafică, icoane vechi, statuete, porțelan, 
diverse obiecte vechi. Deplasare la domiciliu, 
0751.221.166.

VÂNZĂRI DIVERSE
Slot Machine originale Novomatic FV623, Gami-
nator, Cobra, Ultimate, Sizzling, preţuri 750-1250Eur/
buc, negociabil funcţie nr.buc, factură, nu se aplică 
TVA. 0752.106.666. 

VÂNZĂRI SPAȚII COMERCIALE
Vând licenţă depozit farmaceutic. Relaţii la telefon: 
0743.686.875.

Vând clădire birouri/spaţiu comercial cu sediul în 
Galaţi, Str. Răzoare, nr. 47, compartimentată astfel: 
subsol 50mp (depozit), parter 140mp (depozit), etaj 
140mp (birouri). Potrivită pentru depozit farmace-
utic, cabinete medicale, cabinete avocatură etc. Relaţii 
la telefon: 0743.686.875. 

CITAȚII
Anton Ghe.Ilie, reclamant în dosarul civil nr. 
25409/280/2014, am solicitat instanței deschiderea 
procedurii de declarare a morții numitei Anton Stanica 
astfel că orice persoană este invitată să comunice 
datele pe care le cunoaşte în legătură cu cea dispărută.

Puşcaşu Tudoriţa, Ţibu Lucia, Codău Ana, Calinciuc 
Rodica, Albişteanu Maria, Panait Liliana, Creţu 
Dumitru, Creţu Mitică, reclamanti în dosar nr. 
563/222/2015 având ca obiect  ,,anulare act şi partaj 
succesoral”, prin mandatar Ţibu Niculai,  cheamă în 
judecată la Judecătoria Dorohoi în data de 4 noiem-
brie 2015, pe pârâţii Creţu Liviu şi Creţu Mugurel, 
ambii cu domiciliu necunoscut.

Numiţii Spigler Moise, Spigler Estera (Astra) şi Spigler 
(Harabagiu) Iosub Moise cu ultimul domiciliu cunoscut 
în mun. Iaşi, str. Mioriţei nr.10, jud. Iaşi; numiţii Ştrul 
Avram, Ştrul Etla Tarla cu ultimul domiciliu cunoscut 
în mun. Iaşi, str. Ciurchi nr. 29, jud. Iaşi, sunt chemaţi 
la Judecătoria Civilă Iaşi în data de 22.10.2015, ora 
8.30, complet C02, dosar nr. 18735/245/2011*, în proces 
cu Hartopeanu Pavel, uzucapiune.

Pleşoianu Ana Maria Angela Lucia, cu ultimul domi-
ciliu în Germania, Stuttgart 1 Stadtteil Botnang 
Paul-Lincke, este chemată la Judecătoria Slatina din 
Mun. Slatina, strada Lipscani, nr.49, judeţul Olt, Sala 
3, în ziua de 09.11.2015, ora 09.00, complet CC2, în 
calitate de Pârât, în proces cu S.C.IND Star Manage-
ment S.A. reprezentată de Badircea Constantin în 
calitate de Reclamant, în Dosarul nr. 11292/311/2011 
pentru fond-fond funciar.

Petrarian Von Grigorcea Sonia-Maria-Ana, cu 
ultimul domiciliu în Germania, Stuttgart  Sautterweg 
5/110 5, este chemată la Judecătoria Slatina din Mun.

Slatina, strada Lipscani, nr.49, judeţul Olt, Sala 3, în 
ziua de 09.11.2015, ora 09.00, complet CC2, în cali-
tate de Pârât, în proces cu S.C.IND Star Management 
S.A. reprezentată de Badircea Constantin în calitate 
de Reclamant, în Dosarul nr. 11292/311/2011 pentru 
fond-fond funciar.

Având în vedere cererea formulată de reclamanții 
Kraus Ioan, identificat prin CNP1820915240640 
domiciliat în sat Valea Vişeului, nr. 181A, jud. Mara-
m u r e ş  ş i  K r a u s  A n a  L a v i n i a ,  a v â n d 
CNP2840510244525 domiciliată în sat Valea Vişeului 
nr.181A, jud. Maramureş, având ca obiect constatarea 
dobândirii dreptului de proprietate prin uzucapiune 
asupra imobilului reprezentând teren de natură arabil 
situat în satul Crăciuneşti în suprafață de 6.163 m.p. 
înscris în CF nr.50878 Bocicoiu Mare (vechi 693 
Crăciuneşti) nr. top. nou propus 595/1 (după 
dezmembrare) învecinat cu Sacala Maria, drum de 
pământ, Crauciuc Nicolae şi Jiros Vasile, potrivit 
propunerii din Nota de constatare întocmită de către 
ing. Pricop Cornel Florin ce urmează a fi dezmem-
brat, somează persoanele interesate care pot dovedi 
un drept sau un interes legitim să formuleze opoziție 
în termen de şase luni de la publicarea prezentei 
somații.

DIVERSE
SC New-Recycling SRL, cu sediul social în oraşul 
Drăgăşani, Str. Mihail Hogalniceanu nr. 35A, judeţul 
Vâlcea, a depus documentaţia tehnică în vederea 
obţinerii autorizaţiei de mediu pentru activităţile: 
3811- Colectarea deşeurilor nepericuloase; 3821 
tratarea şi eliminarea deşeurilor nepericuloase; 3882 
recuperarea materialelor reciclabile sortate (metalice 
şi nemetalice) 5210 Depozitari; 4677- Comerţ cu 
ridicata al deşeurilor şi resturilor, în punctul de lucru 
situat în comuna Bujoreni, satul Bogdăneşti nr. 346 
Bis. Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul 
Agenţiei pentru Protecţia Mediului, Str. Remus Bellu 
nr. 6, Rm Vâlcea. Eventualele contestaţii şi sugestii 
legate de activate se vor depune în scris sub semnă-
tură şi cu datele de identificare la APM Vâlcea. Data 
limită până la care se primesc propuneri şi contestaţii 
este de 15 zile. APM nu ia în considerare propunerile 
şi contestaţiile care intervin după acest termen.

Judecătoria Iaşi. Dosarul Nr. 40398/245/2014. Hotă-
râre Civilă nr. 10385/2015 din data de 23 septembrie 
2015 pentru aceste motive, în numele legii hotărăşte. 
Admite în parte cererea formulată de reclamantul 
Rotaru Mihai, CNP 1801029226709, cu domiciliul 
ales la cabinet avocat Vasiliu Andreea Ioana, din Iaşi, 
Aleea Mircea cel Bătrân, nr.1, bl.N5, sc.B,et.5, ap.2, 
jud. Iaşi, în contradictoriu cu pârâta Rotaru Ramona 
Ionela, CNP 2761023070025 cu domiciliul în Boto-
şani. Desface căsătoria părţilor încheiată la data de 7 
iulie 1999 în faţă delegatului de stare civilă al Primă-
riei Municipiului Iaşi,din culpa comună a părţilor. 
Dispune ca pârâta să revină la numele purtat anterior 
căsătoriei, acela de Ponici. La act nu s-au solicitat 
cheltuieli de judecată. Cu apel în 30 zile de la comuni-
care, calea de atac urmând a se depune la Judecătoria 
Iaşi. Pronunţată în şedinţa publică, azi 23.09.2015.

NOTIFICĂRI
Expert Am SPRL notifică deschiderea procedurii 
simplificate a insolvenţei împotriva debitoarei Eu 
Service SRL, CUI 24094282, dosar 2803/121/2015, 
Tribunalul Galaţi – Secţia aIIa Civilă.
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ADUNĂRI GENERALE
Convocare: I. Consiliul de Administraţie al S.C. 
ECO-ROM Ambalaje S.A. (denumită în continuare 
“Societatea”), persoană juridică cu sediul în Bucureşti, 
Bd. 1 Mai nr.53, Pavilion Administrativ, etaj 7, sector 6, 
înmatriculată la O.R.C.-T.B. cu nr. J40/16060/2003, 
Cod Unic de Înregistrare: RO 15944252, în temeiul art. 
117 alin.(1) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile 
comerciale, republicată cu modificările şi completările 
ulterioare, coroborat cu art. 15 din Actul Constitutiv al 
Societăţii, convoacă Adunarea Generală Ordinară a 
Acţionarilor Societăţii şi Adunarea Generală Extraor-
dinară a Acţionarilor Societăţii, la sediul Societăţii– 
Sala Ad Lansing, etaj 6 pentru data de 16 Noiembrie  
2015, la ora 10:00 şi respectiv la ora 11:00. În cazul în 
care, la data menţionată în acest paragraf, nu se întru-
neşte cvorumul de prezenţă prevăzut de Actul Consti-
tutiv al Societăţii, se convoacă şi se fixează, în temeiul 
art. 118 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile 
comerciale, republicată cu modificările şi completările 
ulterioare, cea de-a doua adunare generală ordinară a 
acţionarilor la aceeaşi adresa, pentru data de 20 
Noiembrie 2015, la aceleaşi ore cu aceleaşi ordini de zi. 
II. Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare este 
următoarea: 1. Revocarea auditorului financiar. 2. 
Numirea auditorului financiar şi fixarea duratei 
contractului de audit. 3. Stabilirea persoanelor deţină-
toare carduri Societate în Ron şi EUR. 4. Împuterni-

cirea unei/ unor persoane în vederea îndeplinirii 
formalităţilor cerute de legislaţia română pentru 
publicarea şi înregistrarea hotărârilor adoptate de către 
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor.  III.
Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare este 
următoarea: 1.  Aprobarea tarifelor pentru anul 2016. 
2. Analiza efecte Raport emis de Administraţia 
Fondului pentru Mediu, privind îndeplinirea obiecti-
velor de reciclare şi valorificare a deşeurilor de amba-
laje în anul 2014. 3. Împuternicirea unei/ unor persoane 
în vederea îndeplinirii formalităţilor cerute de legislaţia 
română pentru publicarea şi înregistrarea hotărârilor 
adoptate de către Adunarea Generală Extraordinară a 
Acţionarilor. IV. Materialele scrise referitoare la proble-
mele aflate pe ordinea de zi vor fi puse la dispoziţia 
acţionarilor începând cu data de 06.11.2015 şi vor 
putea fi consultate la sediul Societăţii. Bucureşti, 
14.10.2015. Consiliul de Administraţie al Eco-Rom 
Ambalaje S.A. Preşedinte, Bratu Constantin.

Administratorul unic al SC Agromec SA Vidra, având 
număr de ordine în Registrul Comerţului 
J23/2127/2002, Cod unic de înregistrare 2789602, 
atribut fiscal RO, în temeiul prevederilor legale, 
convoacă Adunarea Generală Extrordinară a Acţiona-
rilor pentru data de 18.11.2015, ora 10:00, la sediul 
social al societăţii din Comuna Vidra, Jud. Ilfov, 
pentru toţi acţionarii înregistraţi la S.C. R.I.T. S.R.L. 
Tg. Mureş la data de 04.11.2015, stabilită ca dată de 

referinţă, cu următoarea ordine de zi: 1. Prelungirea 
mandatului administratorului societăţii; informaţii se 
pot obţine la sediul societăţii. 2. Alegerea cenzorilor şi 
a cenzorilor supleanţi. 3. Aprobarea actualizării 
Actului Constitutiv al SC Agromec Vidra SA, în 
conformitate cu dispoziţiile din Legea nr.31/1990, 
republicată. Participarea se face în nume propriu sau 
prin reprezentare, pe bază de procură specială încre-
dinţată altui acţionar, sau pe bază de procură specială 
autentificată încredinţată altei persoane decât acţio-
nari, cu excepţia administratorilor, ce va fi depusă 
până la data  de 04.11.2015 la sediul social al societăţii. 
După completarea şi semnarea lor, un exemplar al 
procurii speciale se va depune/ expedia la sediul socie-
tăţii, cel de al doilea urmând a fi înmânat reprezentan-
tului, care îl va avea asupra sa  în adunarea generală. 
Procura va conţine numele şi semnătura reprezentan-
tului legal, numele/ calitatea mandatarului, precizarea 
obiectului procurii şi ştampila persoanei juridice. 
Materialele ce vor fi prezentate în cadrul adunării pot 
fi consultate la sediul social al societăţii. În cazul în 
care în data de 18.11.2015 nu se îndeplinesc condiţiile 
legale pentru ţinerea adunării, aceasta se convoacă în 

ziua de 25.11.2015, la ora 10:00, la aceeaşi adresă, în 
aceleaşi condiţii şi cu aceeaşi ordine de zi.  

LICITAȚII
Compania Naţională “Imprimeria Naţională” -S.A. 
cu sediul social situat în Bucureşti, b-dul Iuliu Maniu 
nr. 244 D, sector 6, scoate la vânzare prin licitaţie cu 
depunere de ofertă în plic închis, următoarele utila-
je-maşini tipografice:- Hercules Elite, Stanta Bacher 
RIP Delta Tower HQS, Delta WS-2000, multi-
link-Hercules + accesorii -preţ de pornire 5.453 euro, 
fără T.V.A.;- Imprimanta Creo Scitex Iris 4 Print 
-preţ de pornire 1.398 euro, fără T.V.A.;-   Rama 
automată de copiat plăci, model Lastra EM II 110- 
preţ de pornire 1.059 euro fără T.V.A. Oferta se va 
depune până la data de 27.10.2015 orele 09:00 prin 
poştă sau direct la punctul de lucru al companiei, 
situat în b-dul Iuliu Maniu nr. 224, sector 6, Bucu-
reşti. Deschiderea ofertelor va avea loc în data de 
27.10.2015 orele 09:30 la sediul C.N. “Imprimeria 
Naţională”- S.A. Documentaţia de atribuire se poate 
obţine de la sediul companiei, începând cu data de 

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 bunurilor mobile ale SC Geb World SRL (licitația 
III -a). În temeiul art. 162, alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind 
Codul de Procedură Fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se 
face cunoscut că în ziua de 02, luna Noiembrie 2015, ora 10.00, în localitatea 
Giurgiu, str. București, nr. 12, se vor vinde prin licitație publică următoarele bunuri 
mobile, proprietate a debitorului SC Geb World SRL, CUI 25015279, cu sediul în 
localitatea Giurgiu, str. Vlad Țepeș, nr. 102, județ Giurgiu. Denumire bunuri mobile – 
descriere sumară, Prețul de evaluare sau de pornire a licitației (exclusiv TVA), Cota 
TVA: Centrală electrică Ecotermal 15 kw, 270 lei, 24%; Canapea Dodo, 220 lei, 
24%; Canapea Dodo, 220 lei, 24%; Fotoliu, 85 lei, 24%; Fotoliu, 85 lei, 24%; 
Scaune (4 buc.), 60 lei, 24%. Total: 940 lei. Bunurile mobile nu sunt grevate de 
sarcini. Cota de taxă pe valoarea adăugată pentru vânzarea bunurilor mobile este 
24% în conformitate cu prevederile art. 128, alin. (3), lit. b) din Legea nr. 571/2003 
privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare. Invităm pe cei care 
pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de 
executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei interesați în cumpărarea 
bunurilor sunt invitați să prezinte, până la termenul de vânzare sau, în cazul vânzării 
prin licitație, până în ziua precedentă termenului de vânzare: oferte de cumpărare; 
în cazul vânzării la licitație, dovada plății taxei de participare, reprezentând 10% din 
prețul de pornire a licitației (inclusiv TVA) în contul nr. RO89TREZ 
3215067XXX002664, 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; dovada emisă de creditorii fiscali că nu au obligații fiscale 
restante, urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare, 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. 172-173 din Ordonanța 
Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 
Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, 
republicată, cu modificările și completările 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 
0246.212.830, interior 415, la domnul Adrian Miu.

Ministerul Finanțelor Publice. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice 
Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Dâmbovița. Serviciul 
Colectare și Executare Silită Persoane Juridice. Dosar de executare nr. 5541. Nr. 
125104 din 02.10.2015. Anunțul privind vânzarea pentru bunuri mobile. Anul 2015, 
luna octombrie, ziua 30. În temeiul art. 162, alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 
92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, se face cunoscut că în ziua de 30, luna octombrie, anul 
2015, ora 14.00, în localitatea Târgoviște, str. Calea Domnească, nr. 166, se vor 
vinde prin licitație publică (ședința a-II-a), următoarele bunuri mobile, proprietate a 
debitorului SC Ciptax SRL, cu domiciliul fiscal în localitatea Târgoviște, Bdl. Unirii, nr. 
14, bl. 1, sc. B, et. 3, ap. 34, cod de identificare fiscală 21049724. Denumirea 
bunului mobil, descriere sumară (se vor indica drepturile reale și privilegiile care 
grevează  bunurile, dacă este cazul): Autoturism Dacia Logan, DB 06 TTF, nr. id. 
UU1LSDAAH33520978, nr. loc. 5, an fab. 2005, cap. cil. 1390 cmc, benzină, 
albastru, stare tehnică: în funcțiune. Prețul de pornire a licitației, exclusiv TVA: 4538 
lei. Cota TVA ): 24%. Total: 4538 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, inclusiv TVA; 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. 172 și 173 
din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9, 
alin. (2), lit. d) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 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, int. 343, persoană de contact: Alexandru Gheorghe, cam. 16. Data 
afișării 16.10.2015.

ANAF – Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația 
Județeană a Finanțelor Publice Ialomița. Invitație de participare. Agenția Națională 
de Administrare Fiscală - Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești - 
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Ialomița, invită practicienii în 
insolvență înscriși pe Lista practicienilor în insolvență agreați de Agenția Națională 
de Administrare Fiscală pentru regiunea Ploiești să depună, până cel târziu la data 
de 29.10.2015, ora 16.30, oferte în vederea desemnării unui practician în insolvență 
în dosarele de insolvență privind pe debitoarele: - P.F.A. Calin N. Constantin (dosar 
nr. 1460/98/2015), cu sediul în Gh. Doja, județul Ialomița; - S.C. Pokerfest Club 
Slobozia S.R.L. (dosar nr. 1578/98/2015), cu sediul în Slobozia, județul Ialomița; - 
S.C. Enycom Minimarket S.R.L. (dosar nr. 1530/98/2015), cu sediul în Amara, 
județul Ialomița; - S.C. Grani Agroall S.R.L. (dosar nr. 1368/98/2015), cu sediul în 
Slobozia, județul Ialomița; - S.C. Mario Food Catering S.R.L. (dosar nr. 
1493/98/2015), cu sediul în Slobozia, județul Ialomița; - S.C. Original Auto Parts 
S.R.L. (dosar nr. 1531/98/2015), cu sediul în Urziceni, județul Ialomița; - S.C. 
Elefterescu Complete Solution S.R.L. (dosar nr. 1459/98/2015), cu sediul în Amara, 
județul Ialomița; - S.C. GVC Construct S.R.L. (dosar nr. 1657/98/2015), cu sediul în 
Slobozia, județul Ialomița; - S.C. Isvanca S.R.L. (dosar nr. 1676/98/2015), cu sediul 
în Ciochina, județul Ialomița, aflate pe rolul Tribunalului Ialomița, întocmite conform 
prevederilor art. 16 din Ordinul Președintelui Agenției Naționale de Administrare 
Fiscală nr. 1451/2015 privind procedurile de agreare și selecție a practicienilor în 
insolvență de către Agenția Națională de Administrare Fiscală.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 
Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov. Administrația Județeană a 
Finanțelor Publice Prahova. Serviciul Fiscal Orășenesc Bușteni. Anunț. ANAF - 
D.G.R.F.F. Ploiești - A.J.F.P. Prahova - S.F.O. Busteni, anunță organizarea licitației 
privind vânzarea imobilului - locuință situată în Sinaia, str. Ghioceilor nr. 2-12, jud. 
Prahova, compusă din parter în suprafață utilă de 128,63 mp, terasă în suprafață de 
21,29 mp, etaj în suprafață utilă de 126,48 mp, balcon în suprafață de 2,47 mp, 
proprietate a d-lui. Popescu Gheorghe și a d-nei. Popescu Mihaela - Zizi. Licitația se 
va desfăsura la sediul organului fiscal din Bușteni, str. Nestor Ureche, nr. 3, jud. 
Prahova în ziua de 29.10.2015, ora 11.00. Prețul de pornire al licitației este de 
186.805 lei, exclusiv T.V.A. Locuința este amplasată pe un teren în suprafață de 300 
mp, domeniul privat al Orașului Sinaia, concesionat. Anunțul nr. 35490/15.10.2015 
poate fi consultat la sediul organului fiscal, la primărie și pe site-ul ANAF (licitații). 
Pentru date suplimentare privind condiții de participare și acte necesare la 
depunerea ofertelor puteți apela nr. de telefon 0244.320155, persoană de contact: 
Mihai Voicu.
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15.10-26.10.2015, de luni până joi (orele 8.00-
16.00), vineri (orele 8.00-13.00), sub condiţia prezen-
tării B.I./C.I.(original şi copie) şi a unei împuterniciri 
acordate de către reprezentantul legal în acest scop. 
Informaţii suplimentare: Adrian Achim/ Adrian 
Vlad - telefon 021/434.88.05-09.

Seltin Grup SRL, societate în reorganizare, prin admi-
nistrator judiciar Andrei Ioan IPURL, cu sediul în 
Ploieşti, Str. Gh. Doja, nr. 30, et. 10, ap. 31, Jud. 
Prahova, scoate la vânzare următoarele bunuri mobile: 
autoutilitară Iveco Daily Furgon PH-27-SLT, an fabri-
caţie 2007, autoutilitară Dacia Furgon, PH-20-SLT, an 
fabricaţie 2004 şi autoutilitară Dacia Furgon, 
PH-11-SLT, an fabricaţie 2005 la preţul total de 14.800 
lei; autoutilitară Iveco Suprastrucutura deschisă 
PH-26-SLT, an fabricaţie 2006 - 19.500 lei; autoturism 
Ford Focus PH-13-SLT, an fabricaţie 2007 - 12.400 lei; 
autoturism Mercedes-Benz, PH-12-SLT, an fabricaţie 
2000 - 6.200 lei; autoturism Dacia Logan, PH-25-SLT, 
an fabricaţie 2006 - 5.800 lei. Preţul bunurilor nu 
includ TVA. Licitaţiile se vor organiza în data de 
20.10.2015 ora 11:30, iar în cazul în care bunurile nu 
vor fi valorificate, această este reprogramată pentru 
data de 23.10.2015, 27.10.2015, 30.10.2015, 03.11.2015; 
06.11.2015, 10.11.2015, 13.11.2015, 17.11.2015, 
20.11.2015, la aceeaşi oră şi aceeaşi adresă. Dosarul de 
prezentare şi condiţiile de participare se pot obţine 
numai de la sediul administratorului judiciar. Telefon/
fax: 0244597808; mobil: 0761132931, 0740167187 sau 
pe site-ul www.andreiioan.ro.

SC Control Trading SRL, societate în insolvenţă, prin 
administrator judiciar Andrei Ioan IPURL, cu sediul 
în Ploieşti, Str. Gh. Doja, nr. 30, et. 10, ap. 31, Jud. 
Prahova, scoate la vânzare următoarele bunuri mobile: 
Autoutilitară Ford Transit PH-09-CTR, an fabricaţie 
2004, 290.000 km - 12.705 lei; Autoutilitară Iveco 

Eurocargo PH-16-CTR, an fabricaţie 2007, km - 
53.130 lei. Preţul bunurilor sunt cu TVA inclus. Licita-
ţiile se vor organiza în data de 22.10.2015 ora 13:30, iar 
în cazul în care bunurile nu vor fi valorificate, această 
este reprogramată pentru dată de 26.10.2015, 
29.10.2015, 02.11.2015, 05.11.2015, la aceeaşi oră şi 
aceeaşi adresă. Dosarul de prezentare şi condiţiile de 
participare se pot obţine numai de la sediul adminis-
tratorului judiciar. Telefon/fax: 0244597808; mobil: 
0744425340 sau pe site-ul www.andreiioan.ro.

CONPET S.A. Ploieşti, achiziţionează bunuri /
servicii/ lucrări, confom Normelor procedurale 
interne de achiziţii, aprobate prin Hotărârea 
Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor socie-
tăţii nr. 4 din 29.04.2014, publicată în Monitorul 
Oficial al României, nr. 2823/20.05.2014, partea a 
IV-a, Norme revizuite prin Decizia nr 8/10.06.2015 
a Consiliului de Administraţie al societăţii. În 
perioada 09.10.-15.10.2015 au fost postate pe 
site-ul CONPET următoarele achiziţii: - Servicii 
de curăţare a rezervoarelor de depozitare ţiţei 
aparţinând Societăţii CONPET şi de gestionare a 
deseului rezultat din curăţirea acestora; - Servicii 
de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto 
(RCA) pentru pagube produse terţilor prin acci-
dente, pentru mijloacele auto aparţinând S.C. 
CONPET S.A. Ploieşti. Invitaţiile /anunţurile de 
participare, însoţite de documentele care stau la 
baza întocmirii ofertelor, se găsesc pe pagina 
proprie de internet (www.conpet.ro), la secţiunea 
Achiziţii publice: Director Departament Manage-
mentul Achiziţiilor şi Investiţiilor Ing. Radu Albu. 
Şef Serviciu Achiziţii Jr. Agripina Tircavu. 
Serviciu Achiziţii   
Exp. Ap Corina Iosif.

1.Informaţii generale privind concedentul: Primăria 
Comunei Apateu, Codul fiscal: 3519372, loc. Apateu, 
nr. 364, cod poştal 317010, jud. Arad, nr. tel./fax: 
0257.327.301, e-mail a persoanei de contact: marius_
cst@yahoo.com. 2.Informaţii generale privind obiectul 
concesiunii, în special descrierea şi identificarea 
bunului care urmează să fie concesionat: Terenul este 
identificat şi prin CF nr. 300293, în suprafață de 4195 
mp la ieşirea înspre localitatea Satu Nou. Terenul 
aparţine domeniului privat al comunei Apateu şi este 
liber de sarcini. 3. Informaţii privind documentaţia de 
atribuire: 3.1. Documentaţia de atribuire poate fi obţi-
nută direct de la sediul concendentului de luni-vineri, 
între orele 08.00-16.00. 3.2. Documentaţia poate fi 
obţinută din cadrul compartimentului de achiziţii 
publice, persoană de contact: Costea Marius, referent 
de specialitate. 3.3.Costul unui exemplar din docu-
mentaţie este de 100Lei, sumă ce va fi plătită la casi-
eria concendentului. 3.4. Data limită pentru solicitarea 
clarificărilor: 30.10.2015. 4. Informaţii privind ofertele: 
Ofertanţii trebuie să depună oferta în condiţiile art.11, 
alin.4 din HG 168/2007 şi anume în două plicuri sigi-
late, unul exteriror şi unul interior sigilate şi care vor fi 
marcate prin „Ofertă depusă pentru concesionarea 
suprafeţei de 4195mp în vederea realizării unei săli de 
festivităţi din data de 04.11.2015, ora 11.00. Plicul 
exterior va conţine documenetele de elgibilitate, iar 
plicul interior va conţine documentele privind oferta 
tehnico-economică. 4.1. Data limită de depunere a 
ofertelor: 04.11.2015, ora 09.00. 4.2. Adresa la care 
trebuie depuse ofertele: Primăria Comunei Apateu, 
loc.Apateu, nr. 364, jud. Arad, cod poştal 317010. 4.3. 
Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare 
ofertă: 2 exemplare -1 -Original, 1 -Copie, atât plicul 
exterior, cât şi cel interior. 5. Data şi locul la care se va 
desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor: 
04.11.2015, ora 11.00, sala de şedinţe a Consiliului 
Local Apateu, loc. Apateu, nr. 364. 6. Denumirea, 

adresa, numărul de telefon, tel. fax şi/sau adresa de 
e-mail a instanţei competente în soluţionarea lor 
apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Tribu-
nalul Arad, secţia Contecios Administrativ, Arad, Bd. 
Vasile Milea, nr. 2-4, cod poştal 310131, telefon: 
0257.228.908, fax: 0257.251.700, e-mail: rfloruti@just.
ro. 7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către 
instituţiile abilitate, în vederea publicării: 14.10.2015.

PIERDERI
Asociatia Clubul Sportiv The Fastest Fight Gym 
declara pierdut si nul certificatul de inregistrare nr. 
78/10.10.2013 inregistrat la Judecatoria sectorului 5 in 
dosar nr. 20425/302/2013. 

Subscrisa SC Moripan Import- Export SRL, cu sediul 
social în com. Brăneşti, Jud. Ilfov, Str. Petre Ionel nr.9, 
înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Ilfov cu 
nr. J23/2195/2002, C.U.I. RO3452850, declară pierdute 
(nule) certificatele constatatoare sediu social şi punct de 
lucru din str. I.C. Brătianu nr.9, Com. Brăneşti, Jud. 
Ilfov şi menţiunile şi rezoluţiile aferente.

Declar pierdut (nul) C.I. seria MH nr. 412809 pe 
numele Kamli- Berciu Anca- Maria în data de 
13.10.2015 emis de S.P.C.L.E.P. Dr. Tr. Severin.

Pierdut C.P.C. marfă valabil 12.02.2012- 12.02.2017, 
pe numele Vernica Emilian, cod numeric personal: 
1870517270839. Se declară nul.

Declar pierdută (nulă) legitimație student emisă de 
F.I.M.M. pe numele Becheanu Ovidiu- Georgian.

SC RAK GRUP SRL cu sediul în Bucureşti str. Mihail 
Sebastian nr.112, bl. V85, sc. 1, ap. 1, sector 5, cu date de 
identificare RO 16272095, J40/4748/2004, declară pier-
dute (nule) certificat de înregistrare, act constitutiv, 
hotărâre judecătorească, certificate constatatoare sediu 
şi punct de lucru din Calea 13 Septembrie nr. 221- 225, 
complex Prosper, modul 3, sector 5, Bucureşti.

SC Construcții- Contract SRL prin asociat Bakea 
Mihnea-Adrian declară pierdut originalul autorizației 
de construire (față- verso) cu nr. 148/161 din 
13.08.1998 eliberată de Consiliul Județean Ilfov.

I.F. Duță Mirela, sediu Str. Frânarului nr. 63, sect. 5, 
Bucureşti, C.U.I. 20119252, F40/2548//2006, declar nul 
certificat constatator- sediu.

Întreprindere Fam. Duţă Mirela, sediu Str. Frînarului 
nr.63, Sector 5, Bucureşti, C.U.I. 20119252, 
F40/2548/2006, declar nule: Certificat constatator- 
Şoseaua Alexandriei 1-3, Sector 5; Certificat consta-
tator- Calea Rahovei 181, Sector 5; -Certificat 
constatator Calea Rahovei 179, Sector 5.

COMEMORĂRI
Se împlinesc 20 de ani de la trecerea în nefiinţă a dragului 
nostru cumnat, Ing. CAIUS MICULESCU. Va rămâne 
veşnic în amintirea noastra. Eva şi Bibi Porumboiu. 

DECESE

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. 
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Giurgiu. Colectare Contribuabili Mijlocii. Anunț privind vânzarea de bunuri mobile/ 
licitația a-V-a. Anul 2015, luna Noiembrie, ziua 02. În temeiul art. 162, alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind 
Codul de Procedură Fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se face cunoscut că în ziua de 02, luna 
Noiembrie, anul 2015, ora 12.00, în localitatea Giurgiu, str. București, nr. 12, se vor vinde prin licitație publică deschisă (a-V-a), 
următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului Compania Națională Administrația Porturilor Dunării Fluviale SA, cu 
domiciliul fiscal în localitatea Giurgiu, șos. Portului, nr. 1, județul Giurgiu, cod de identificare fiscală 1284717. Denumirea bunului 
mobil, descriere sumară Prețul de evaluare sau de pornire a licitației, exclusiv TVA, Cota TVA (24%): 1) Autoturism Opel Zafira – 
număr de înmatriculare GR-04-NDC, nr. identificare – W0L0AHM756G122647, nr. omologare – AFPL1A1811CB5E4, an fabricație - 
2006, culoare gri, capacitatea cilindrică – 1598 cmc, kilometri efectuați – 271220, autoturismul este în stare de funcționare, 
caroseria în stare satisfăcătoare, prezintă pete de rugină vizibile, mici îndoituri, vopsea mătuită, parbrizul prezintă o mică 
lovitură, stopul dreapta este spart, oglinda stânga este din suport plastic spart, grad de expolatare mare ~ 38700 km/an, starea 
generală a autoturismului – în stare de funcționare, starea generală de întreținere – bună, 8.529 lei, 2.047 lei; 2) Autoturism Opel 
Zafira – număr de înmatriculare GR-04-GVN, nr. identificare – W0L0AHM756G122043, nr. omologare – AFPL1A1811CB5E4, an 
fabricație - 2006, culoare gri, capacitate cilindrică – 1598 cmc, kilometri efectuați – 265015, autoturismul este în stare de 
funcționare, caroseria în stare satisfăcătoare, prezintă pete de rugină vizibile, mici îndoituri, vopsea mătuită, stopul dreapta este 
spart, grad de expolatare mare ~ 37900 km/an, starea generală a autoturismului – în stare de funcționare, starea generală de 
întreținere – bună, 8.580 lei, 2.059 lei; 3) Autorurism Volkswagen Passat - număr de înmatriculare GR-78-CAX, nr. identificare – 
WVWZZZ3CZ6E130100, nr. omologare – AA11131H11UC5E4, an fabricație - 2006, culoare negru, capacitate cilindrică – 1984 
cmc, kilometri efectuați - 386993, autoturismul este în stare de funcționare, caroseria în stare bună, parbrizul prezintă crăpături, 
grad de expolatare mediu, starea generală a autoturismului – în stare de funcționare, starea generală de întreținere – bună, 
17.619 lei, 4.229 lei; 4) Remorcă Rema 02 - număr de înmatriculare – GR-04-KFY, serie șasiu - R0GRCCF3790001, an fabricație - 
2012, culoare - gri, masă maximă autorizată – 1350 kg, masă vehicul – 215 kg, remorca este în stare de exploatare, toate 
sistemele - rulare, frânare, electric, sunt în stare de funcționare, 2.196 lei, 527 lei. Total: 36.924 lei, 8.862 lei. *) cota de taxă pe 
valoarea adăugată pentru vânzarea bunurilor mobile este 24% în conformitate cu prevederile art. 140, alin. (1) din Legea nr. 
571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările ulterioare și pct. 23, alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a Titlului VI din 
Codul Fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările ulterioare. Bunurile nu sunt grevate de drepturi 
reale și privilegii. 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 în ziua 
precedentă termenului de vânzare: - oferte de cumpărare; - dovada plății taxei de participare sau a constituirii garanției sub 
forma scrisorii de garanție bancară, reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației (documentul fiind întocmit astfel: 
beneficiar A.J.F.P. Giurgiu, cod fiscal beneficiar 4286895, cod IBAN RO89TREZ3215067XXX002664, dechis la Trezoreria Mun. 
Giurgiu, cu mențiunea: „taxă participare licitație 10%”; (plata taxei de participare la licitație se va efectua în timp util, 
răspunderea creditării contului indicat până la data ținerii licitației cu suma reprezentând taxa de participare revine ofertanților); - 
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 în original (bugetul de stat și bugetul local) că nu au obligații fiscale restante; - declarație pe propria răspundere cu 
privire la faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul; - urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare și la locul fixat 
în acest scop. Pentru participarea la licitație ofertanții depun la organul fiscal competent pentru executarea silită a bunurilor ce 
urmează a fi vândute, respectiv Administrația Finanțelor Publice Giurgiu, șos. București, nr. 12, județul Giurgiu, etaj 2, camera 62, 
cu cel puțin o zi înainte de data licitației, toate documentele prevăzute de art. 162, alin. (7) din OG nr. 92/2003 privind Codul de 
Procedură Fiscală, republicată. Nu se admit oferte telefonice, telegrafice, transmise prin telex sau telefax. Persoanele înscrise la 
licitație se pot prezenta și prin mandatari care trebuie să își justifice calitatea prin procură specială autentică. 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. 172 - 173 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Ordonanța Guvernului nr. 
92/2003, republicată, cu modificările și completările 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 
0246.216705, int. 312, persoană de contact: Obreascu Elena.


