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OFERTE SERVICIU
l Fată pentru contabilitate
primară cu experienţă, Dragonul
Roşu. Tel. 0767.600.088
l Pizzerie cu livrare la domiciliu
angajeaza bucatari si ajutor de
bucatarie . Salariu si program
atractive. Telefon 0762.248.348
l Romprest Security angajeaza
AGENT PAZA in Otopeni.Salariul brut 1.250lei, plata orelor de
noapte si tichete de masa aferente
zilelor lucrate. Program de lucru
12/24, 12/48. Telefon 021.204.19.90
l În conformitate cu prevederile
art. 3 din Ordonanţa de Urgenţă a
Guvernului nr. 45/2008, cu modificările şi completările ulterioare,
Ministerul Fondurilor Europene,
cu sediul în Bd. Ion Mihalache nr.
15-17, sector 1, organizează în
data de 03.10.2016, ora 10,00
(proba scrisă) concurs de recrutare
pentru ocuparea următoarei
funcții publice vacantă: consilier,
clasa I, grad profesional superior
la Serviciul Programare CE şi
Asistență Financiară IFI, Direcția
Unitatea de Analiză şi Programare, Direcția Generală de
Analiză, Programare şi Evaluare.
Condiţii necesare ocupării
postului: studii superioare de
lungă durată, absolvite cu diplomă
de licenţă sau echivalentă/studii
universitare de licenţă aboslvite cu
diplomă, vechime în specialitatea
studiilor mimim 9 ani. Condițiile
de participare şi de desfăşurare a
concursului, bibliografia şi alte
informații necesare sunt afişate la
sediul instituției şi pe site-ul www.
fonduri-ue.ro. Dosarele de concurs
se depun în termen de 8 zile de la
data publicării prezentului anunț,
la sediul ministerului.
l Spitalul Judeţean de Urgenţă
Slatina, jud.Olt, str.Crişan, nr.9-11,
organizează concurs în data de
17.10.2016 pentru ocuparea a 9
posturi vacante de asistenţi medicali debutanţi PL/asistent medical
debutant de farmacie, specialitatea medicină generală, pe durată
nedeterminată, pe următoarele
locuri de muncă: -1 post asistent
medical debutant PL la Laborator
explorări funcționale; -1 post asistent medical debutant PL la Secţia
medicină internă; -2 posturi asistent medical debutant PL la Secţia
neurologie; -1 post asistent
medical debutant PL la Cabinet
gastroenterologie -ambulatoriul
integrat; -1 post asistent medical
debutant PL la Cabinet nefrologie
-ambulatoriul integrat; -1 post
asistent medical debutant PL la
Sala de tratament din cadrul
Ambulatoriului integrat spitalului;
-1 post asistent medical debutant
PL la Secția cardiologie -compartiment TI. Condiţii de participare:
-diplomă de şcoală sanitară postliceală sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform
Hotărârii Guvernului nr.797/1997
privind echivalarea studiilor absolvenţilor liceelor sanitare, promoţiile 1976-1994, inclusiv, cu nivelul
studiilor postliceale sanitare,
specialitatea medicină generală.
Concursul se organizează la sediul
Spitalului Judeţean de Urgenţă
Slatina, în data de 17.10.2016, ora
9.00 -proba scrisă, şi în data
20.10.2016, ora 9.00 -proba
interviu. Dosarele se depun la

sediul Spitalului Judeţean de
Urgenţă Slatina -Serv.RUNOS, în
termen de 10 zile lucrătoare de la
data publicării anunţului şi trebuie
să conţină, în mod obligatoriu,
documentele prevăzute la art.7 din
HG nr.286/2011, cu modificările şi
completările ulterioare. Bibliografia şi tematica de concurs sunt
afişate la sediul unităţii şi pe
site-ul spitalului (www.spjslatina.
ro). Relaţii suplimentare se pot
obţine la sediul Spitalului Judeţean de Urgenţa Slatina -Serv.
RUNOS sau la nr. de telefon:
0349.802.550.
l Grădinița cu Program Prelungit
Căsuța cu Poveşti, cu sediul în
localitatea Bistrița, str.Zimbrului,
nr.9, județul Bistrița Năsăud, organizează concurs pentru ocuparea
funcției contractuale vacante de:
Secretar -Număr posturi: 1 (unu),
conform HG 286/23.03.2011,
modificată de HG 1027/2014.
Concursul se va desfăşura astfel:
-Proba scrisă în data de
14.10.2016, ora 9.00; -Proba
interviu în data de 14.10.2016, ora
10.30. Pentru participarea la
concurs, candidații trebuie să
î ndepl i neas că ur mătoarele
condiții: -Preferabil studii superioare economice, juridice sau IT;
-Cunoştințe de legislație; -Cunoştințe operare MS Office (Excel,
Word); -Cunoştințe salarizare;
-Vechime minim 3 ani. Candidații
vor depune dosarele de participare
la concurs până la data de
05.10.2016, ora 12.00, la sediul
Grădiniței cu Program Prelungit
Căsuța cu Poveşti Bistrița. Relaţii
suplimentare la sediul Grădiniței
cu Program Prelungit Căsuța cu
Poveşti Bistrița, persoană de
contact: Branisteanu Rodica,
telefon: 0263.212.265, fax:
0263.212.265, e-mail: casutacupovestibn@yahoo.com
l Spitalul Municipal Caracal, cu
sediul în Caracal, str.Plevnei,
nr.36, judeţul Olt, organizează
concurs pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, conform HG
nr.286/2011, a următoarelor
posturi vacante contractuale: 1.
asistent medical de balneofizioterapie debutant: -studii superioare
-1 post; -studii postliceale -1 post;
-înscrieri în perioada: 22.09.201605.10.2016, zilnic, între orele
07.30-09.00 şi 13.30-15.00, la
sediul unităţii; -proba scrisă:
17.10.2016, ora 10.00; -proba
interviu: 20.10.2016, ora 10.00.
Condiţii specifice de participare la
concurs: -studii superioare/postliceale -balneofizioterapie; -membru
al OAMGMAMR; -fără vechime
în specialitate. 2.şef serviciu
Managementul Calităţii Serviciilor
Medicale -1 post; -înscrieri în perioada: 22.09.2016-05.10.2016,
zilnic, între orele 07.30-09.00 şi
13.30-15.00, la sediul unităţii;
-proba scrisă: 17.10.2016, ora
10.00; -proba interviu: 20.10.2016,
ora 10.00. Condiţii specifice de
participare la concurs: -studii
superioare juridice; -vechime în
specialitate: minim 6 ani şi 6 luni;
-cunoştinţe de operare PC. Informaţii suplimentare la sediul
unităţii, la telefon: 0249.512.880,
int.190, pe: www.smcaracal.webs.
com
l Palatul Copiilor şi Elevilor
Oradea, cu sediul în localitatea
Oradea, str.Muzeului, nr.2, judeţul

Bihor, organizează conform HG
286/2011, cu modificările şi
completările ulterioare, concurs
pentru ocuparea funcţiei contractuale de conducere, vacante, perioadă nedeterminată, de:
administrator financiar (patrimoniu) grad I S -contabil şef -1
(una) normă. Concursul se va
desfăşura la sediul Palatului Copiilor şi Elevilor Oradea, astfel:
-Proba scrisă: 13 octombrie 2016,
ora 09.00, -Interviul: 13 octombrie
2016, ora 13.00. Condiții generale
de participare la concurs: candidații trebuie să îndeplinească
condițiile prevăzute la art.3 din
HG 286/2011, cu modificările şi
completările ulterioare. Condiții
specifice de participare la concurs:
-studii economice universitare de
licenţă, absolvite cu diplomă;
-vechime efectivă de minimum 7
ani în sistemul contabil bugetar;
-drept de exercitare CFP; -cunoaşterea programelor informatice şi a
legislaţiei specifice din învăţământ: EDUSAL, FOREXEBUG,
programe de contabilitate bugetară; -master, doctorat, alte certificate/atestate în domeniu constituie
avantaj. 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 Palatului Copiilor şi
Elevilor Oradea, din Oradea, unde
vor fi afişate şi alte detalii necesare
pentru ocuparea postului. Bibliografia şi alte relaţii suplimentare se
pot obține la sediul Palatului Copiilor şi Elevilor Oradea, persoană
de contact: Peter Dan, telefon:
0770.469.048, e-mail: pcoradea@
gmail.com
l Direcţia Sanitară Veterinară şi
pentru Siguranţa Alimentelor
Ialomiţa organizează concurs în
data de 13 octombrie 2016 pentru
ocuparea următoarelor posturi
contractuale vacante pe perioadă
determinată din cadrul DSVSA
Ialomiţa: 1.Posturi vacante în baza
Ordinului Preşedintelui ANSVSA
nr.64/2007: -Medic veterinar grad
II -1 post; -Medic veterinar debutant -1 post. Condiții de participare la concurs: a)Condiţii
generale: prevăzute la art.3 din
Hotărârea 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare; b)
Condiţiile specifice necesare în
vederea participării la concurs şi a
ocupării funcției contractuale de
medic veterinar grad II sunt
următoarele: -studii universitare
de licenţă absolvite cu diplomă,
respectiv studii superioare de
lungă durată absolvite cu diplomă
de licenţă sau echivalentă în
domeniul medicina veterinară;
-vechime în specialitatea studiilor
necesare exercitării funcţiei:
minim 4 ani; c)Condiţiile specifice
necesare în vederea participării la
concurs şi a ocupării funcției
contractuale de medic veterinar
debutant sunt următoarele: -studii
universitare de licenţă absolvite cu
diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu
diplomă de licenţă sau echivalentă
în domeniul medicina veterinară;
-vechime: nu este necesară.
Concursul se va organiza conform
calendarului următor: data limită
pentru depunerea dosarelor: în
termen de 10 zile lucrătoare de la
data publicării în MO; 13 octombrie 2016, ora 10.00: proba scrisă;
17 octombrie 2016, ora 10.00:

interviul. Dosarul de concurs va
conţine documentele specificate la
art.6 din Hotărârea 286/2011.
Notă: Detalii privind bibliografia
de concurs sunt disponibile
accesând pagina oficială. Dosarele
se depun la sediul Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa
Alimentelor, din str.Lacului, nr.12,
Slobozia, jud.Ialomiţa. Relaţii
s u p l i m e n t a r e l a n r. t e l :
0243.232.069, int: 217.
l Centrul Național al Cinematografiei organizează, la sediul său
din Bucureşti, Str. Dem.I.
Dobrescu nr. 4-6, sector 1, în data
de 19 octombrie 2016, ora 10,00,
concurs de recrutare pentru
ocuparea a 6 funcţii publice de
execuţie vacante de: 1. 1 funcție de
consilier juridic, clasa I, gradul
profesional superior la Compartimentul Juridic. Condiții de participare: -studii universitare de
licență absolvite cu diplomă,
respectiv studii superioare de
lungă durată, absolvite cu diplomă
de licenţă sau echivalentă, în
domeniul ştiințelor juridice;
-vechime în specialitatea studiilor
necesare exercitării funcţiei
publice de execuție minimum 9
ani; 2. 1 funcție de consilier, clasa
I, gradul profesional superior la
Compartimentul Promovarea
Internațională a Cinematografiei
Româneşti. Condiții de participare: -studii universitare de licență
absolvite cu diplomă, respectiv
studii superioare de lungă durată,
absolvite cu diplomă de licenţă sau
echivalentă; -certificate atestare
competență lingvistică pentru cel
puțin două limbi străine (engleză,
franceză, germană); -vechime în
specialitatea studiilor necesare
exercitării funcţiei publice de
execuție minimum 9 ani; 3. 1
funcție de consilier, clasa I, grad
profesional superior- Compartiment Registrul Cinematografiei.
Condiții de participare: -studii
universitare de licență absolvite cu
diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu
diplomă de licenţă sau echivalentă; -vechime în specialitatea
studiilor necesare exercitării funcţiei publice de execuție minimum 9
ani; 4. 1 funcție de consilier, clasa
I, grad profesional superior- Serviciul Fond Cinematografic.
Condiții de participare: -studii
universitare de licență absolvite cu
diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu
diplomă de licenţă sau echivalentă; -vechime în specialitatea
studiilor necesare exercitării funcţiei publice de execuție minimum 9
ani; 5. 1 funcție de consilier, clasa
I, grad profesional asistent- Serviciul Fond Cinematografic.
Condiții de participare: -studii
universitare de licență absolvite cu
diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu
diplomă de licenţă sau echivalentă; -vechime în specialitatea
studiilor necesare exercitării funcţiei publice de execuție minimum 1
an; 6. 1 funcție de consilier, clasa
I, grad profesional superior
-Compartiment Buget, Financiar,
Contabilitate. Condiții de participare: -studii universitare de licență
absolvite cu diplomă, respectiv
studii superioare de lungă durată,
absolvite cu diplomă de licenţă sau
echivalentă, în domeniul ştiințelor
economice; -vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării

funcţiei publice de execuție
minimum 9 ani. Condițiile specifice de participare la concurs şi
bibliografia se afişează la sediul şi
pe site-ul Centrului Național al
Cinematografiei, www.cnc.gov.ro.
Dosarele de concurs se vor depune
în termen de 20 de zile de la data
publicării în Monitorul Oficial al
României, Partea a III-a, în condițiile legii. Informații suplimentare
se pot obține la sediul Centrului
Național al Cinematografiei şi la
nr. de telefon 0213104301.

VÂNZĂRI DIVERSE
l Vând criptă 4 locuri, Cimitirul
Giuleşti, 6000 lei, negociabil. Tel.
0248/617292.
l Strămoşii noştrii
traco-daci au trăit
uniţi pe aceste
meleaguri de peste
4000 ani, iar
unirea întregului
neam românesc
într-un singur stat a
fost realizat la 1 Decembrie 1918.
0761.674.276, 0733.940.772

VÂNZĂRI IMOBILE
l Vând gospodărie completă,
două corpuri casă, anexe, grădină,
livadă vie, 20.000 m, asfalt, com.
Vârtoape -Teleorman. Preţ
13.000E. 0740.835.802

CITAȚII
l Se citează Ezzati Mohsen, în
calitate de pârât, în dosarul nr.
375/828/2016 al Judecătoriei
Topoloveni, jud. Argeş, având ca
obiect divorţ fără copii, cu termen
la 18.10.2016.
l Se citează paratul Bujor Cătălin
la Judecătoria Moineşti, termen
18.10.2016, dosar 4616/260/2015,
obiect divorţ, reclamanta Bujor
Angelica.
l Sztojka Elek, Buzea Maria,
Sztojka Parszkiva, Sztojka Ianoş,
toți cu domiciliul necunoscut, sunt
citați în calitate de pârâți, la Judecătoria Întorsura Buzăului, jud.
Covasna, pentru data de
04.10.2016, ora 9.00, în dosarul
civil nr. 273/248/2016, având ca
obiect uzucapiune teren.
l Bonda Vasile (Vazul) sen.,
Bonda Vasile (Vazul) jr., Bonda
Simion, Bonda Viktor, Farcas
Peter a lui Ianos, Bonda Ioan,
Bonda Petru sunt citați pe data de
17.10.2016 la Judecătoria Turda în
dos. nr. 1401/328/2014 în calitate
de pârâți.
l SC Geotud Invest Company
S.R.L, prin reprezentata legal,
CUI: 26800481, J22/562/2010 , cu
ultimul sediu social cunoscut în
Lunca Cetățuii - Ciurea, str.
Luceafărului nr. 134, județul Iaşi,
este citată la Judecătoria Iaşi, la
data de 13.10.2016, in dosar civil
nr. 22935/245/2015, obiect:
”contestație la executare” – fond
-, in contradictoriu cu,contestatorul Ciolacu Adrian.
l Numiţii Pasciuti Stefano Şi
Pasciuti Gabrielle, cu ultimul
docmiciliu cunoscut în Piteşti, str.
I.C. Brătianu (fost nr. 27), jud.
Argeş, sunt citaţi la Tribunalul
Specializat Argeş, în data de
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13.10.2016, ora 11,00, completul
C8-fond, în calitate de pârâţi în
Dosarul nr. 119/1259/2016, în
proces cu Fulgeanu Amalia Elena,
având ca obiect „retragere
asociat”.
l Judecătoria Alexandria cu
sediul în municipiul Alexandria,
str. Independenţei, nr. 22 citează
pe pârâtele Cercel Liliana şi Cercel
Dorina cu ultimul domiciliu
cunoscut în Alexandria, str. Libertăţii, bl. 1503, sc.A, ap. 3 pentru
data de 14.10.2016, ora 8,30 şi le
pune în vedere să se prezinte la
sediul acestei instanţe unde se
j u d e c ă d o s a r u l c i v i l n r.
7605/740/2014 în contradictoriu cu
reclamanta Cercel Georgeta.
l Se citează Şerb Ana, Şerb
Victoria, Şerb Mariuta, Şerb
Valeria, Şerb Leontina, cu domiciliul necunoscut, în calitate de
pârâți în dosarul civil
nr.740/238/2016, având obiect
uzucapiune, la termenul din 25
octombrie 2016, ora 9.00, la Judecătoria Gurahonț, cu sediul în
Gurahonț, str.Crişan, nr.12, jud.
Arad, reclamanți fiind Şandru
Alexa şi Şandru Zenia.
l Numitul Bambaloi Marin,
domiciliat în Craiova, str.Ineului,
nr.11, este chemat în calitate de
pârât la Judecătoria Craiova,
str.A.I.Cuza, nr.30, în data de
23.09.2016, complet CCOM2, ora
8.30, în dosarul 9129/215/2016 în
proces cu Compania de Apă
Oltenia SA.
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 vehiculule:
Dacia 1310, culoare albastră, aflat
pe str.Izvorul Mureşului nr.8, bl.
A4, sc.2, Smart, culoare portocalie, aflat pe str.Lunca Bârzeşti
nr.2, bl.21, Dacia break, culoare
gri, aflat pe şos. Olteniţei nr.253 A,
Lincoln GDC 7956, culoare
neagră, aflat pe str. Mărţişor x str.
Mihail Petrescu, Ford PN 338299,
culoare gri, aflat pe şos.Olteniţei
nr.133, bl.55, Mercedes BG P 4549
PK, culoare roşie, aflat pe str.
Mărţişor x str. Str. Grâului,
Volkswagen transporter BG TX
5794 XA, culoare albă, aflat pe str.
Mărţişor x str. Str. Grâului,
Mazda Xedos 6 BG P 7479 AM,
culoare gri, aflat pe bd. Libertăţii
nr.4, bl.117, Ford Escort L 478 B,
culoare albastră, aflat pe str. Sold.
Ioan Ciocodeică nr.1, Volkswagen
BG P 2150 PK, culoare gri, aflat
pe str.Cap. Gheorghe Ion x str.
Anton Bacalbaşa spate bl.72. În
caz contrar se va dispune inventarierea, expertizarea, ridicarea,
transportarea şi depozitarea
într-un loc special amenajat,
respectiv Şoseaua Berceni nr.38A,
Sector 4, Bucureşti.

SOMAȚII
l Somatie avand in vedere ca prin
actiunea civila ce face obiectul
dosarului nr. 7827/55/2016 al
Judecatoriei Arad, reclamantii
Arva Ioan si Arva Dorina Daniela,
domiciliatii in Semlac nr. 702,jud
Arad,cu domiciliul procesual ales
in Arad, str. Nicolae Grigorescu
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nr .9, ap. 5, solilicita dobandirea
dreptului de proprietate privata
prin uzucapiune asupra cotei de
1/1 din imobilul situat in comuna
Semlac , nr. 702, jud. Arad,
compus din casa si teren in suprafata totala de 1295 mp, inscris in
CF 303158 Semlac, nr. top 5322,
cota asupra caruia este mentionat
in CF ca , proprietar numitul
Pavel Bozian, invitam pe cei interesati sa faca opozitie fata de
aceasta actiune in termen de o
luna de la afisarea prezentei
somatii , in caz contrar urmand a
se trece la judecarea cauzei.
Termen de judecata fixat in cauza
; 25 octombrie 2016, sala 147, ora
8,30.
l Prezenta somatie este emisa in
temeiul art.130 din Decretul-Lege
nr. 115/1938 astfel cum s-a dispus
prin Incheierea de sedinta din
data de 31.08.2016, privind
cererea inregistrata in 14.03.2016
in dosarul nr. 377/246/2016 al
Judecatoriei Ineu, formulata de
petenta STEFAN SIMTIOANA ,
domiciliata in comuna Tirnova
sat Agrisu Mare nr. 592 ,cod postal
317366 jud.Arad prin avocat
Leucuta Ioan, cu sediul profesional in Ineu, str. Republicii nr.20F,
in contradictoriu cu paratul
Filipas Ioan cu domiciliul necunoscut, prin curator Morodan
Minodora, cu sediul profesional in
Ineu str. Republicii nr. 17, ap.14
jud. Arad pentru uzucapiune.
Petenta sustine ca a folosit
imobilul in cota de 1/1 parti inscris
in CF 302731 Tirnova, provenit
din conversia de pe hartie a CF
vechi 2273 Agrisu Mare, nr. top
149-150/b/2 c ompus din teren
intravilan in suprafata de 719
mp,imobil asupra caruia figureaza
ca proprietar tabular Filipas Ioan
sub B1 .Petenta a solicitat sa se
dispuna inscrierea dreptului de
proprietate in CF asupra imobilului mentionat. De asemenea
sustine ca foloseste imobilul prin
jonctiunea posesiilor cu antecesorii
acesteia de peste 70 ani de la data
intrarii in posesie asupra terenului
in mod pasnic, public continuu
netulburat si sub nume de proprietar. Toti cei interesati au posibilitatea sa depuna DE INDATA
opozitie la Judecatoria Ineu
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deoarece in caz contrar, in termen
de o luna de la ultima afisare sau
publicare se va proceda la analizarea cererii petentei cu privire la
constatarea dreptului ei de proprietate.

DIVERSE
l DNA Rita Weissman nascuta in
Dorohoi in 1930 este mult rugata
sa-l contacteze pe Benno Rosen la
numarul de telefon
0049210431224
l SC Slow Energy Europe SRL
anunta publicul interesat asupra
depunerii solicitarii de emitere a
acordului de mediu pentru
proiectul "Construire si dotare
pensiune turistica eficienta energetic in Orasul Predeal, Judetul
Brasov" propus a fi amplasat in
Orasul Predeal, Poiana lui
Manole, Str.Tractorului, Jud.
Brasov. Informatiile privind
proiectul propus pot fi consultate
la sediul autoritatii competente
pentru protectia mediului Brasov,
Str.Politehnicii nr.3, in zilele de
luni-joi intre orele 8.00-16.30 si
vineri intre orele 8.00-14.00.
Observatiile publicului se primesc
zilnic la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului
Brasov.

LICITAȚII
l Onoclim Saniterm SRL prin
lichidator judiciar VIA Insolv
SPRL, scoate la vânzare prin licitaţie publică apartament
impreuna cu suprafata indiviza de
3,153 mp din cota comuna și
terenul indiviz de 5,640 mp din
terenul aferent constructiei, situat
in Mangalia - Statiunea Saturn,
str. Henny Ignatie, nr. 6, ”Hotel
Gama”, et. V, judet Constanta la
prețul de evaluare (47.928 lei fara
TVA) redus cu 50%. Licitaţia va
avea loc în fiecare zi de joi incepând cu data de 29.09.2016, ora
14:00 la sediul lichidatorului, str.
Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap.
3, Ploiești, tel/fax 0244 519800."
l Marie Perfect SRL prin lichidator judiciar VIA Insolv SPRL,
scoate la vânzare prin licitaţie
publică bunuri mobile (masini

spalat, calcat, statie dedurizare
auto, corp rafturi) la prețurile de
evaluare reduse cu 50%. Licitaţia
va avea loc în fiecare zi de joi incepând cu data de 29.09.2016, ora
14:30 la sediul lichidatorului, str.
Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap.
3, Ploiești, tel/fax 0244 519800.
l Comuna Hirtiești, prin Consiliul Local al Comunei Hirtiești,
reprezentat de Primar Petre
Andrei, cu sediul in Comuna
Hirtiești, Str. Principala, Nr. 349,
Judetul Arges, tel/fax: 0248/297
050, Cod Fiscal: 4122566, organizeaza in data de 18.10.2016.., ora
12:00, licitatie publica, in vederea
concesionarii imobilului Teren
parc comunal, în suprafață de
4674 mp, situat in intravilanul
Comunei Hirtiești - lângă clădirea
primăriei, in vederea realizarii
unui camping cu casute, sala de
spectacole, sala de mese, bucatarie,
restaurant, bar, piscina, durata
concesionarii fiind de 49 ani.
Documentatia de atribuire,
cuprinde: - informatii generale
privind concedentul; - instructiuni
privind organizarea si desfasurarea procedurii de concesionare;
- caietul de sarcini; - instructiuni
privind modul de elaborare si
prezentare a oferetelor; - informatii detaliate si complete privind
criteriile de atribuire aplicate
pentru stabilirea ofertei castigatoare, precum si ponderea lor; instructiuni privind modul de
utilizarea a cailor de atac; - informatii referitoare la clauzele
contractuale obligatorii. Documentatia de atribuire poate fi
procurata de catre persoanele
interesate, de la sediul Primariei
Hârtiești- Serviciul Secretariat,
Comuna Hârtiești, Judetul Arges,
in fiecare zi, de luni pana vineri,
intre orele 10:00- 14:00. Costul si
conditiile de plata privind documentatia de atribuire sunt stabilite
in caietul de sarcini, care face
parte din aceasta. Ofertantii pot
solicita clarificari in legatura cu
documentatia de atribuire pana la
data de 11.10.2016. Data limita de
depunere a ofertelor este
17.10.2016, ora 10:00, iar acestea
se vor depune la sediul Primăriei
HÎrtiești, Comuna HÎrtiești,
Judetul Arges. Deschiderea ofer-

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. În temeiul art.
250, alin. (2) din Legea 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, se face cunoscut că în ziua de 12,
luna octombrie, anul 2016, ora 10.00, în localitatea Giurgiu, str. București, nr. 12, se vor vinde prin
licitație publică următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului SC La Bibi Take And Go SRL, cu
domiciliul ﬁscal în localitatea Giurgiu, str. Ștefan cel Mare, nr. 12A, județul Giurgiu, cod de identiﬁcare
ﬁscală 35012580. Denumirea bunului mobil, descriere sumară: (se vor indica drepturile reale și
privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul), Prețul de evaluare sau de pornire al licitației,
exclusiv TVA, Cota TVA/ neimpozabil/ scutit *): Vitrină caldă inox, 2600 lei, 20%; Frigider cu
congelator, 360 lei, 20%. Total: 2960 lei. *) 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: oferte de cumpărare; în cazul
vânzării la licitație, dovada plății taxei de participare, reprezentând 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; dovada emisă de creditorii
ﬁscali că nu au obligații ﬁscale restante, urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare și la
locul ﬁxat în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la
instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, în
conformitate cu prevederile art. 260 și 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 numărul de telefon
0246.216705, tasta 2 1, cu domnul: Miu Adrian.

telor se va face la sediul Primariei
Hîrtiești, Comuna Hîrtiești,
Judetul Arges, in data de
18.10.2016, ora 12:00. Informatiile
privind modul de elaborare si
prezentare a ofertelor sunt specificate in documentatia de atribuire.
Solutionarea litigiilor aparute in
legatura cu atribuirea, incheierea,
modificarea, executarea si incetarea contractului de concesiune,
precum si a celor privind acordarea de despagubiri se realizeaza
potrivit prevederilor Legii contenc i o s u l u i a d m i n i s t r a t i v n r.
554/2004, cu modificarile ulterioare. Relatii suplimentare se pot
obtine la tel/fax: 0248/297 050.
l Private Liquidation Group
IPURL numit lichidator în
dosarul nr.10164/111/2011 aflat pe
rolul Tribunalului Bihor, privind
pe debitoarea SCM Munca Invalizilor, C05/62/2005, CUI: RO67140
scoate la vânzare prin licitație
publică: 1. Autoturism Fiat
Ducato, an fabricație 2007, 2.287
cmc, nr. km. parcurși 295.500,
prețul de strigare: 25.800,00 lei. 2.
Autoturism Dacia 1304, an fabricație 1999, prețul de strigare:
1.000,00 lei. 3. Diverse bunuri
mobile constând în birotică
(scaune, birouri, calculatoare,
dulapuri, rafturi, vitrine etc.)
utilaje (presă, cantare, banc lucru,
aparat capsat, ghilotină, aparat de
sudură, etc.), preț de strigare:
311.000,00 lei. 4. Imobil, în natură
construcții și teren aferent înscrise
în CF 13562 nr.cad.3180/16 (drept
de proprietate deplin construcții și
teren), C.F.937 nr.cad.3180/17, C.F.
12688 nr.cad.3180/11, C.F.
11639/3180/10, CF 8613 nr.
cad.3187/3, CF nr.8654 nr.
cad.3187/2, CF nr. 7641 nr. cad.
3187/1 drept de proprietate asupra
construcțiilor), preț de strigare:
5.390.000,00 lei. Licitația va avea
loc în data de 26.09.2016 ora 12:00
la sediul lichidatorului din Oradea
str. Avram Iancu nr. 2 ap. 11. În
caz de nereușită licitația se va
relua în data de 03.10.2016,
10.10.2016, 17.10.2016 respectiv
24.10.2016 la aceeași oră și adresă.
Participanți vor trebui să achiziționeze un caiet de sarcini în valoare
de 1.500 lei ce va cuprinde și regulamentul de vânzare. Cererea de
participare la licitație se depune la
sediul lichidatorului judiciar fie
personal fie prin fax / e-mail cu cel
puțin 3 zi înainte de data licitației
publice. Cererii de participare la
licitație i se va anexa dovada achitării caietului de sarcini și dovada
achitării unei garanții de 10% din
prețul de pornire al bunului
pentru care se licitează.
Informații suplimentare se pot
obține de la lichidator: Tel:
0359/463661, Fax:0359/463662
E-mail: office@plginsolv.ro.
l S.C. Consiron S.R.L. Resita - în
reorganizare anunta vanzarea prin
licitatie publica a bunurilor
imobile, reprezentand: -Teren
acces CF 40023, cad: 5531 top
1146/4 Reșița, suprafata de 1.440
mp - pret 17.777 lei; -Teren acces
CF 33684, cad: 3288 top
1173/1174/22 Reșița, suprafata de
583 mp - pret 7.197 lei, -Teren
acces CF 33685, cad: 3289 top
1173/1174/23 Reșița, suprafata de
1.430 mp - pret 17.653 lei, -Teren
arabil CF 36089, cad: 3267 top
1173/1174/1 Reșița, suprafata de
4.477 mp - pret 110.537 lei, -Teren

arabil CF 40066, cad: 3268 top
1173/1174/2 Reșița, suprafata de
1.578 mp - pret 38.961 lei; -Teren
arabil CF 40021, cad: 3276 top
1173/1174/10 Reșița, suprafata de
600 mp - pret 14.814 lei; situate în
Reșița zona Calea Caransebeșului,
Jud. Caraș Severin; -Teren CF
36091 Țerova, top 809/2/a/57/2,
suprafata de 71 mp - pret 1.305 lei;
-Teren CF 36092 Țerova, top
809/2/a/57/3, suprafata de 2.732
mp - pret 50.218 lei; - situate în
Reșița în apropiere de Calea
Caransebeșului, jud. Caraș-Sverin;
-Teren fâneață CF 39948, top
809/2/a/60/1, Resita, suprafata de
5.754 mp - pret 111.773 lei; situat
în Reșița zona Calea Caransebeșului, jud. Caraș-Severin; - Garsonieră CF 30491, C1-U10 Reșița,
Top 600/3/b/1/P/IV, suprafata de
35,08 mp - pret 60.781 lei; situată
în Văliug, bl. 2 garsoniere Semenic,
parter, ap. 4, jud. Caraș-Severin; Casă și Teren aferent CF 32343
top 295, suprafata de 2.877 mp pret 85.780 lei. situate în Fârliug
nr. 232, jud. Caraș-Severin. Pretul
de pornire al licitatiei este de 100%
din pretul de evaluare. Caietele de
sarcini se pot achizitiona de la
sediul ales al administratorului
judiciar din Resita, str. P-ta 1
Decembrie 1918, nr. 7, et. 2, ap. 21,
Jud. Caras - Severin, telefon
0355/429.116, pretul caietelor de
sarcini fiind de 500 lei. Licitatia va
avea loc in data de 05.10.2016,
orele 12.30, la sediul ales al administratorului judiciar din Resita,
str. P-ta 1 Decembrie 1918, nr. 7,
et. 2, ap. 21, Jud. Caras - Severin.
l Debitorul SC Euro Club Hoteluri și Restaurante SRL societate
în faliment, prin lichidator judiciar Dinu, Urse și Asociații SPRL,
scoate la vânzare: 1.Spațiu comercial în suprafață utilă de 241,55
mp, situat la parterul imobilului
situat în București, Str. Cercetătorilor nr. 9, sector 4, împreună cu
cele 11 locuri de parcare exterioare. Prețul de pornire al licitației
pentru spațiul comercial împreună
cu cele 11 locuri de parcare exterioare este de 750.000 lei (TVA
inclus). Prețul Caietului de sarcini
este de 2.500 lei +TVA. Prima
ședință de licitație a fost fixată la
data de 29.09.2016, ora15.30, iar
dacă imobilele nu se adjudecă la
această dată, următoarele ședințe
de licitație vor avea loc la data de:
06.10.2016, 13.10.2016, 20.10.2016
și 27.10.2016, ora 15.30 la același
preț de pornire. Participarea la
licitație este condiționată de:
-consemnarea în contul nr.
RO86FNNB000102560484RO01
deschis la Credit Europe Bank
România, Sucursala București, cel
târziu cu o zi înainte de data și ora
stabilită pentru ședința de licitație,
a garanției de 10% din prețul de
pornire al licitației; -achiziționarea
cel târziu cu o zi înainte de data și
ora stabilită pentru ședința de licitație a Caietului de sarcini. Prețul
caietului de sarcini se achită prin
OP
în
contul
n r.
RO43INGB5514999900513726
deschis la Ing Bank -Sucursala
Dorobanți, pe seama lichidatorului judiciar Dinu, Urse și Asociații SPRL sau în numerar la sediul
ales al lichidatorului judiciar din
București, Str. Buzești nr. 71, et. 5,
cam. 504, sector 1. Toate ședințele
de licitații se vor desfășura la
sediul ales al lichidatorului judiciar din București, Str. Buzești nr.

71, et.5, cam. 504, sector 1. Pentru
relații suplimentare sunați la
telefon 021.318.74.25, email: dinu.
urse@gmail.com.
l Organizatorul licitaţiei: Direcţia
Silvică Teleorman, cu sediul în
Alexandria, str.Mihăiţă Filipescu,
n r. 3 , j u d . Te l e o r m a n ,
tel.0247/312.333, fax 0247/315.790,
e-mail: office@alexandria.rosilva.
ro. Data și ora desfășurării licitaţiei: 03.10.2016, ora 10.00. Locul
desfășurării licitaţiei: sediul Direcţiei Silvice Teleorman, Alexandria,
str.Mihăiţă Filipescu, nr.3, jud.
Teleorman. Tipul licitaţiei: licitaţie
publică cu strigare. Licitaţia este
organizată și se va desfășura
conform prevederilor Regulamentului de vânzare a masei lemnoase
din fondul forestier proprietate
publică, aprobat prin Hotărârea
Guvernului nr.924/2015, cu modificările și completările ulterioare.
Data și ora organizării preselecţiei:
28.09.2016, ora 10.00. Data și ora
limită până la care se poate
depune documentaţia pentru
preselecţie și înscriere la licitaţie:
27.09.2016, ora 12.00. Lista partizilor care se licitează, preţul de
pornire al licitaţiei și pasul de licitare pentru fiecare partidă sunt
afișate la sediul organizatorului și
pe stie-ul www.rosilva.ro. Volumul
total de masă lemnoasă pe picior
oferit la licitaţie este 2.444mc, din
care pe natură de produse:
Produse principale: 2.444mc;
Produse secundare: 0mc; Produse
de igiena: 0mc; Produse accidentale: 0mc, și, respectiv, pe specii și
grupe de specii: Rășinoase: 0mc;
Fag: 0mc; Stejari: 715mc; Diverse
tari: 551mc; Diverse moi: 1178mc.
Masa lemnoasă pe picior oferită
spre vânzare nu provine din
fondul forestier proprietate
publică certificat. Partizile neadjudecate se vor oferi la o altă licitaţie. Caietul de sarcini poate fi
procurat de la sediul organizatorului licitaţiei, începând cu data de
22.09.2016. Alte informaţii privind
organizarea și desfășurarea licitaţiei: Documentele prevăzute la
art.21, alin.(3) din Regulament se
pot depune la registratura organizatorului licitaţiei sau se pot
trimite prin fax, poșta sau prin
posta electronică în format pdf.
Neîncheierea contractului de
vânzare-cumpărare a masei
lemnoase adjudecate în termenul
stabilit prin caietul de sarcini, din
culpa exclusivă a operatorului
economic adjudecatar, atrage
anularea adjudecării pentru masa
lemnoasă respectivă și pierderea
garanţiei de contractare aferente.
Rezilierea contractului de vânzare-cumpărare a masei lemnoase
adjudecată din culpa exclusivă a
operatorului economic adjudecatar, atrage pierderea garanţiei de
bună execuţie aferentă sau contravaloarea masei lemnoase achitată
și nerecoltată, dupa caz, precum și
a dreptului de participare la licitaţie pentru partizile care au făcut
obiectul contractului reziliat.
Pentru informaţii și date suplimentare, vă puteţi adresa organizatorului licitaţiei Direcţia Silvică
Teleorman, persoană de contact
i n g . C r i s t i a n Vi j i a l ă ,
tel.0247/312.894,0730.652.122.
l Debitorul SC RUPS SA societate în faliment, prin lichidator
judiciar DINU, URSE ȘI ASOCIAȚII SPRL, scoate la vânzare: 1.

ANUNȚURI

www.jurnalul.ro
Proprietate imobiliară „Apartament” în suprafață de 187 mp
situat în Str. Traian nr. 42, Et. 8,
Sector 2, București, Nr. cadastru
16088/42, CF 74224 și „Loc
parcare S15” aferent apartament,
situat în Str. Traian nr. 42, Et. 8,
Sector 2, București, Nr. cadastru
19088/60. Preț de pornire al licitației 255.360 Euro exclusiv TVA.
2.Teren arabil în suprafață de
16.163,80 mp, situat în intavilanul
Orașului Darmanesti, Județ
Bacău, teren ce are nr. cadastral
390-730-731-732-733-734-735-740988. Preț de pornire al licitației
12.931 Euro exclusiv TVA. 3.Teren
intravilan arabil în suprafață de
4.581 mp, situat în Comuna
Dofteana, Județ Bacău, având nr.
cadastral 1030. Preț de pornire al
licitației 3.344 Euro exclusiv TVA.
Prețul caietului de sarcini pentru
proprietatea imobiliară (apartament și parcare) este de 2.000,00
Lei exclusiv TVA. Prețul caietului
de sarcini pentru terenuri este de
500,00 Lei exclusiv TVA. Prețul de
pornire al licitațiilor pentru
proprietățile imobiliare din patrimoniul societății debitoare, reprezintă 100% din valoarea de piață
exclusiv TVA arătat în Raportul
de evaluare. Pentru proprietățile
imobiliare prima ședință de licitație a fost stabilită în data de
27.09.2016, ora 15:30, iar dacă
imobilele nu se adjudecă la această
dată, următoarele ședințe de licitații vor fi în data de 04.10.2016;
11.10.2016; 18.10.2016; 25.10.2016;
01.11.2016 ora 15:30. Participarea
la licitație este condiționată de:
-consemnarea în contul nr.
RO53BITRPH1RON038212CC01

deschis la Veneto Banca SCPA
Italia Montebelluna Suc. București, Ag. Ploiești, până la orele
14:00 am din preziua stabilită licitației, a garanției de 10% din
prețul de pornire a licitației; -achiziționarea până la aceeași dată a
Caietului de sarcini pentru proprietățile imobiliare, de la sediul
lichidatorului judiciar. Toate
ședințele de licitații se vor desfășura la sediul lichidatorului judiciar din Mun. București, Sector 1,
Str. Buzești nr. 71, Et. 5. Pentru
relații suplimentare sunați la
telefon: 021.318.74.25, email dinu.
urse@gmail.com. Pentru relații
suplimentare și vizionare apelați
tel.: 0753.999.028, dl. Cristian
Ciocan. Anunțul poate fi vizualizat și pe site www.dinu-urse.ro.
l Cabinet Individual de Insolventa Stefanescu Ovidiu Alin,
lichidator autorizat, cu legitimatia
nr. 1B2104/2007 emisa de
UNPIR, public spre cunostinta
generala ca in ziua de -26.09.2016ora 12,00 se vinde la licitatie
publica in localitatea Rm-Valcea,
str. Stirbei Voda nr.76, jud.Valcea,
averea urmarita, proprietatea S.C.
TOM COMPLEX SRL Rm-Valcea, jud.Valcea, unitate in lichidare conform Legii 85/2006 si art.
431 - 433 Cod de procedura civila,
avere constand in: I. Bunuri
imobile: Baza de productie - depozitare si teren „ situat in mun. Rm.
Valcea, str. Genistilor, nr. 10 ( fosta
str. Arinilor, nr. 54 ), jud. Valcea
compus din : cladire de birouri cu
regim de inaltime parter si
mansarda cu aria construita la sol
in suprafata de 60,92 mp, aria

construita desfsurata in suprafata
estimata de 121,84 mp, cladire
baraca metalica cu aria construita
la sol in suprafata de 146,16 mp si
teren in suprafata de 1809,00 mp
cu nr cadastral 1450 si 11692 in
Cartea Funciara nr. 4707 a localitatii Rm. Valcea, judetul Valcea
pret 299710 lei. II. Bunuri mobile:
1. AUTOBASCULANTA ASTRA
VL 05 EHA - 120700 lei; 2.
AUTOBASCULANTA – I.M.
MIRSA VL 02 GRO- 9520 lei; 3.
AUTOBASCULANTA – I.M.
MIRSA VL 55 NLB -10285 lei; 4.
AUTOBASCULANTA – I.M.
MIRSA VL 02 ZUN --8415 lei; 5.
AUTOBASCULANTA – I.M.
MIRSA VL 61 TOM- 9520 lei; 6.
AUTOBETONIERA – AUTOMECANICA VL 55 CON- 10285 lei; 7. AUTOBETONIERA
– AUTOMECANICA VL 57
CON - 10285 lei; 8. AUTOBETONIERA – CARMIX 3,5 T4
RM-VL 0213- 87125 lei; 9.
AUTOUTILITARA – LDV 400
VL 04 FRI -7225 lei; 10. BULDOEXCAVATOR – TEREX 820 –
95455 lei; 11. EXCAVATOR –
MENZI MUCK A91 plus -324275 lei; 12. Tocator cu lant –
MENZI MUCK H150 -31960 lei;
13. Ciocan pneumatic – pikon –
HANWOO RBH 313- 16830; Toti
cei care pretind vreun drept
asupra bunurilor de mai sus vor
incunostiinta lichidatorul societatii( tel. 0722 740176, 0350
808201 ) inainte de data vanzarii
In cazul in care nu se adjudica
licitatiile vor fi reluate in datele de
03.10.2016 si 17.10.2016. Ofertantii interesati sa cumpere aceste
bunuri, se vor prezenta in locul si

ziua vanzarii, pana la acest
termen,urmand a se prezenta
oferte de cumparare si sa depuna
pentru S.C. TOM COMPLEX
SRL -in lichidare- cont nr.
RO58RNCB0263028899650001
deschis la BCR RM VALCEA, cel
putin 10% din pretul de incepere a
licitatiei, aferent bunurilor ofertate. In situatia adjudecarii suma
se scade din pret, altfel, se restituie.
l Centrul Chinologic Sibiu, cu
sediul in sibiu, Calea Dumbravii nr.
157, tel. 0269-23.51.81, fax 026924.00.90, cod fiscal 4240928,
c o n t
I B A N
R O
42TREZ5765005XXX000209
deschis la Trezoreria Sibiu, organizeaza licitatie publica cu strigare
pentru valorificarea a 3 caini de
serviciu. Animalele de serviciu pot
fi vazute la sediul Centrului Chinologic Sibiu la data de 05.10.2016
intre orele 09:00-14:00. Licitatia va
avea loc la data de 10.10.2016, ora
12:00, la sediul Centrului Chinologic Sibiu. In caz de neadjudecare,
datele de desfasurare a urmatoarelor Licitatii vor fi 26.10.2016,
respective 02.11.2016. Caietul de
sarcini se poate obtine incepand cu
data de 22.09.2016. Docuemntele
de participare la licitatie se sepun
pana la data de 04.10.2016, intre
orele 08:00-14:00. Taxa de participare la licitatie este de 50 lei, iar
garantia de participare reprezinta
5% din pretul initial de vanzare a
bunurilor care se liciteaza. Lista
completa a bunurilor si relatii suplimentare se obtin la telefon: (40)
0269-235.181; fax (40) 026924.00.90 www.centrulchinologic.ro/

interespublic/licitatiipublice/, sau la
sediul centrului: sibiu, Calea
Dumbravii nr. 157.

PIERDERI
l Pierdut buletin si permis auto:
Marascu Mircea. Declar nule.
l Pierdut Atestat profesional
eliberat de ARR Dolj pe numele
Slătineanu Ion. Se declară nul.
l Pierdut certificatul de competenta profesionala manager transport marfa seria AMMI nr.
0031705 eliberat pe numele
Magyari Paul. Il declar nul
l S.C. Anda Film S.R.L., cu
sediul in Bucuresti, avand CUI
RO18955418, declar pierdut
Registrul Unic de Control, emis de
ANAF sector 2. Sediul firmei: str.
Pescarusului nr.10 ap.10 sector 2.
Il declar nul.
l Pierdut certificat de atestare
profesională (Atestat transport
marfă), eliberat de ARR Argeș, pe
numele Stroe Ungureanu Gheorghe,
sat Dedulești, com. Morărești, jud.
Argeș. Se declară nul.
l Pierdut atestat ADR colete și
atestat transport mărfuri generale
eliberate de ARR Deva pe numele
Mormenche Marian. Se declară
nule.
l Pierdut chitanţier Generali,
seria Glias, numărul 35745513574575, nefolosit. Se declară nul.
l Pierdut chitanţier Generali,
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seria Glias, numărul 35379513537975, nefolosit. Se declară nul.
l Marin Camelia declar pierdut
(nul) Contract vânzare- cumpărare nr. 537/30.05.2002 pentru
imobil teren comuna Brănești,
satul Pasărea, Calea București nr.
49, judeţul Ilfov.
l S.C. Global Plast Trading
S.R.L. RO 22151659 pierdut
factura cu seria FGPT, numărul
80974, declar nulă.
l Pierdut atestat transport marfă
pe numele Bîtă Iancu- Marius
eliberat de A.R.R. Mehedinți. Se
declară nul.
l Declar pierdută (nulă) Decizia
de pensionare emisă de Casa de
Pensii Sector 5 pe numele Diță
Lixandra.
l Declar pierdute (nule): -carte
identitate S.P.C.E.P. S2; permis
conducere A, B, C, D.R.P.C.I.V.
Buc.; -legitimație serviciu emisă de
Senatul României, pe numele
Niculescu Teofil Gabriel.
l SC Touristrepublik SRL, C.U.I.
26827169, declară pierdute: certificatul de înmatriculare
J23/1245/2010, certificat constatator al sediului social din sat
Tâncăbești, comuna Snagov, Şos.
București-Ploiești Nr.543, jud.Ilfov
și certificat constatator emis în
temeiul art.17 (1) lit.B din Legea
359/2004 pentru punctul de lucru
din mun.Ploiești, Str.Cuza Vodă,
nr.8, Sala de curs Nr.2, jud.
Prahova. Se declară nule.
publicitate

