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OFERTE SERVICIU

l Mypallart SRL- Galati, Anga-
jeaza pictor calificat. Detalii la: 
0760509889

l SC Nertrans Cargo SRL,cu 
sediul in Galati,angajeaza expe-
ditor international,cu studii 
medii.Relatii email: info@
nertrans.com.

l Compact Trust SRL anga-
jeaza lucrator bucatarie  pentru 
punct de lucru Mehadia – C-S. 
Cerinte;- limba turca nivel 
avansat – cunoasterea bucatariei 
orientale – limba romana si 
limba engleza nivel conversati-
onal. Informatii tel. 0727477007.

l SC Tehnic Asist Botoşani 
angajează ingineri, absolenţi 
Facultatea de Construcţii, cunos-
cători ai programelor de divizie, 
pentru birou Tehnic Ofertare, 
punct de lucru Bucureşt. Relaţii 
la  te lefon:  0231.518.912/ 
0745.252.106/ email: personal@
tas.ro

l SC Romprest Security SRL 
angajeaza agent securitate in 
Otopeni. Program 12/24-12/48, 
salariul brut 1.250lei, plata orelor 
de noapte. Asiguram scolarizare. 
Contact: 021.204.19.90.

l MA.RA Logistics Quality, 
angajeaza agent de vanzari 
full-time,cu experinta.Salariu 
atractiv si bonusuri in functie de 
performante. Interviu la punctul 
de lucru: Drumul Intre Tarlale, 
nr.160-174, sector 3, Bucuresti, 
pe data de 30.11.2016, ora 18:00. 
CV-uri catre adresa de e-mail : 
office@maralogistics.ro, tel: 
021.255.55.02.

l Agenţia Naţională a Funcţio-
narilor Publici organizează 
concurs de recrutare pentru 
ocuparea funcţiei publice de 
conducere vacante  de director 

executiv al Direcției Economice 
din cadrul aparatului de speciali-
tate al Primarului oraşului 
Filiaşi, judeţul Dolj. Concursul 
se organizează la sediul Agenţiei 
Naţionale a Funcţionarilor 
Publici, în data de 05 ianuarie 
2017, ora 10.00 - proba scrisă. 
Dosarele de înscriere la concurs 
se depun în termen de 20 zile de 
la data publicării în Monitorul 
Oficial, partea a-III-a, la sediul 
Agenţiei Naţionale a Funcţiona-
rilor Publici. Dosarul de înscriere 
la concurs trebuie să conţină în 
mod obligatoriu documentele 
prevăzute la art. 49 din H.G. nr. 
611/2008, modificată şi comple-
tată de H.G. 1173/2008. Condi-
ţiile de participare la concurs şi 
bibliografia se afişează la sediul 
şi pe site-ul Agenţiei Naţionale a 
Funcţionarilor Publici www.
anfp.gov.ro. Relaţii suplimentare 
se pot obţine la sediul Agenţiei 
Naţionale a Funcţionarilor 
Publici şi la nr. de telefon: 
0374.112.726.

CITAȚII  
l Numitul Vilău Gheorghe 
cheamă în instanţă pe numitul 
Tudorache Dumitru în data de 
15.12.2016, la Judecătoria 
S l a t i n a ,  s e c ţ i a  C i v i l , 
o b i e c t u l    d o s a r u l u i 
nr.6878/311/2015 fiind partaj 
judiciar reexaminare anulare 
cerere.

l Numitul Olariu Cristinel  este 
chemat în data de 7 decembrie 
2016, la Judecatoria Iaşi, 
complet C12 m, ora 08.30 în 
calitate de parat în dosarul 
nr 27417/245/2015  , având ca 
obiect divorț fără minori, în 
contradictoriu cu reclamanta 
Olariu Elena. 

l Se citează numitul Croitor Ion, 
cu ultimul domiciliu cunoscut în 
localitatea Ciclova Română, 
strada Principală, nr. 374, județul 
Caraş-Severin, în calitate de 
pârât, pentru data de 15.12.2016, 
la Judecătoria Oravița, în dosar 
422/273/2016, cu obiect divorț, în 
contradictoriu cu reclamanta 
Croitor Lenuța

l În temeiul dispoziţiilor art. 
944 al.2 Cod procedură civilă, 
Federaţia Comunităţilor Evre-
ieşti Din România - Cultul 
Mozaic anunţă deschiderea 
procedurii de declarare a morţii, 
cu invitaţia ca orice persoană să 
c o m u n i c e  l a  d o s a r  n r. 
1205/336/2016 la Judecatoria 
Viseu de Sus, datele pe care le 
cunoaşte în legătură cu Lebovics 
Majer si Lebovics Hani, dispăruţi 

în Holocaust, termen de judecata 
06.12.2016.

l Vizel Mendel si Fogel Chaya 
Zisel cu ultimul domiciliu în 
com. Rozavlea, jud. Maramureş, 
sunt chemaţi în judecată, la 
Tribunalul Maramures, intimaţi 
în Dosarul nr. 81/224/2016 
pentru declararea morţii prezu-
mate, în proces cu Federaţia 
Comunităţilor Evreieşti Din 
România - Cultul Mozaic, 
pentru termenul de judecată din 
07.12.2016. Cine cunoaşte date 
despre intimaţi este rugat să le 
aducă la cunoştinţă instanţei.

l Weinberger Jolan cu ultimul 
domiciliu în Sighetu-Marmatiei, 
p-ta Libertatii, nr. 11, jud. Mara-
mureş, este chemata în judecată, 
la Tribunalul Maramures, inti-
m a t a  î n  D o s a r u l  n r. 
2096/307/2015 pentru declararea 
morţii prezumate, în proces cu 
Federaţia Comunităţilor Evre-
ieşti Din România - Cultul 
Mozaic, termen de judecată 
08.12.2016. Cine cunoaşte date 
despre intimat este rugat să le 
aducă la cunoştinţă instanţei.

l Klein Regina, cu ultimul 
domiciliu în com. Leordina, nr. 
375, jud. Maramureş, este 
chemata în judecată, la Judecă-
toria Viseu de Sus, intimata în 
Dosarul nr. 202/336/2016 pentru 
declararea morţii prezumate, în 
proces cu Federaţia Comunită-
ţilor Evreieşti Din România - 
Cultul Mozaic, termen de 
judecată 15.12.2016. Cine 
cunoaşte date despre intimaţi 
este rugat să le aducă la cunoş-
tinţă instanţei.

l Se citează pârâtul Cornea 
Dorel, cu ultimul domiciliu în 
Berezeni, județul Vaslui, la Jude-
cătoria Huşi pentru termenul din 
14 decembrie 2016 în dosarul 
517/244/2016, cu obiect partaj 
succesoral, în contradictoriu cu 
reclamantul Cornea Dumitru.

l Se citează pârâtul Muntean 
Iosif, cu ultimul domiciliu în sat 
Cuvejdia nr. 149, comuna 
Şiştarovăţ, judeţul Arad, în proces 
cu reclamanţii Ifcu Ioan şi Huţan 
Livia, prin împuternicit Popa 
I o a n ,  a v â n d  c a  o b i e c t 
uzufruct-constatare strângere 
drept pentru termenul din 31 
ianuarie 2016. În caz de neprezen-
tare, judecata va avea loc în lipsă.

l Judecătoria Lipova, prin 
Încheierea de şedinţă din data de 
16 noiembrie 2016 a dispus 
afişarea prezentei somaţii la uşa 
instanţei, prin care se arătă că 

petenţii Chelmăgan Ioan Florin, 
CNP1690320023612 şi Chel-
măgan  Adr iana  Vio le ta , 
CNP268823023612, ambii domi-
ciliați în Oraşul Lipova, str.
Căpitan Ioan Fatu, nr.368 bis, 
bl.P1, ap.1, jud.Arad, au invocat 
dobândirea dreptului de propri-
etat, prin uzucapiune, asupra 
cotei de 1/4 din parcela înscrisă 
în c.f. nr.302288 Săvârşin (c.f. 
vechi 332 Săvârşin) număr top 
97/a, în suprafaţă de 1112mp 
constituit din teren intravilan 
viran şi casă, proprietar Petruți 
Lena. Cei interesaţi sunt invitaţi 
să facă opoziţii, cu precizarea că, 
în caz contrar, în termen de 30 de 
zile de la emiterea celei din urmă 
publicaţii se va trece la judecarea 
cererii. Termen de judecată la 
data de 26.01.2017.

DIVERSE  
l Administratorul judiciar al SC 
Fixon Outdoor Advertising SRL, 
cu sediul în Ploieşti, str. I.V. 
Miciurin, nr. 4, cam. 2, Prahova, 
J29/165/2014, CUI 32760080, 
notifică debitoarea, creditorii şi 
ORC Prahova că în dos. nr. 
5563/105/2016, af lat pe rolul 
Tribunalului Prahova s-a dispus 
deschiderea procedurii generale 
a insolvenţei împotriva debi-
toarei, stabilindu-se: termenul 
limită pentru depunerea declara-
ţiei de creanţă (timbrată cu 200 
lei) este 04.01.2017; Termenul de 
verificare a creanţelor, de întoc-
mire şi publicare în BPI a tabe-
lului preliminar de creanţe la 
23.01.2017; Termenul de definiti-
vare a tabelului creanţelor la 
16.02.2017.Rel. Administrator 
judiciar Carduelis Consulting 
IPURL, Ploieşti, str. Cerceluş, nr. 
3 3 ,  j u d .  P r a h o v a .
Tel.0722.634.777/0344.809.816.

l SC Zetu Cristian SRL anunta 
publicul interesat asupra deciziei 
etapei de incadrare de catre 
APM Timis de a nu se efectua 
evaluarea impactului asupra 
mediului si evaluarea adecvata 
in cadrul procedurilor de 
evaluare a impactului asupra 
mediului si de evaluare adecvata, 
pentru proiectul "Construire 
imobil de locuinte in regim de 
inaltime max P+2E", propus a fi 
amplasat in Timisoara, CF 
4 0 8 3 5 0 ,  n r. To p .  3 5 7 5 -
3580/1/2/29, jud Timis. Proiectul 
deciziei de incadrare si motivele 
care o fundamenteaza pot fi 
consultate la sediul APM Timis, 
jud.Timis, localitatea Timisoara, 
B-dul Liviu Rebreanu nr.18-18A, 
in zilele de luni-joi intre orele 
8.00-16.30, vineri intre orele 8.00-
14.00, precum si la urmatoarea 
adresa de internet http://apmtm.
anpm.ro -Sectiunea Acorduri de 
mediu. Publicul interesat poate 
inainta comentarii/observatii la 
proiectul deciziei de incadrare in 
termen de 5_zile de la data publi-
carii prezentului anunt, pana la 
data de 4.12.2016

SOMAȚII  
l Se aduce la cunoştinţă că pe 
rolul Judecătoriei Arad se află 
dosarul nr. 12490/55/2016, cu 
termen de judecată la data de 16 
noiembrie 2016, având ca obiect 

cererea petentei BurduiaDoina 
cu domiciliul în Semlac nr. 1342, 
judeţul Arad, pentru constatarea 
dobândirii dreptului de proprie-
tate prin uzucapiune asupra 
imobilului înscris în CF 304268, 
top 6192/1/81 Semlac, teren 
intravilan în suprafaţa de 1260 
mp, situat în localitatea Semlac 
şi CF 304265, top 6192/1/63 
Semlac, teren intravilan în 
suprafaţa de 1260 mp, situate în 
localitatea Semlac, proprietatea 
tabulară a numiţilor Faur Ilie şi 
Mureşan Petru. Persoanele inte-
resate pot face opoziţie la 
numărul de dosar indicat mai 
sus în termen de o lună de la 
data publicării prezenţei somaţii. 

l Prin cererea înregistrată sub 
dosar nr. 1238/246/2016, recla-
mantul Gligor Teodor CNP 
1450315022208 cu domiciliul în 
com. Târnova, sat Drauţ nr. 65, 
jud. Arad în contradictoriu cu 
paraţii Ilica Dochiţa cu domici-
liul necunoscut şi Sofrag Daniela 
Iosana cu domiciliul în Arad, 
solicita înscrierea dreptului de 
proprietate în cota de ¼ părţi de 
uzucapiune asupra imobilului 
înscris în CF nr 306865 Târnova, 
provenit din conversia pe hârtie 
a CF vechi 865 Drauţ, identificat 
prin numărul topografic 422-423, 
în suprafaţa de 2980 mp scriptic, 
3253 mp faptic, cota de proprie-
tate de ¼ părţi care faptic repre-
zintă intravilan la nr. 352 în 
suprafaţa de 848 mp, conform 
schiţei privind documentaţia 
cadastrală a proprietarei tabu-
lare de sub B1 Ilica Dochiţa, 
văduva lui Botza Pascu.

LICITAȚII  
l Lichidator Carduelis Consul-
ting IPURL, vinde la licitatie 
publică deşeu feros şi neferos ce 
aparţine Societăţii Naţionale A 
Cărbunelui, aflat în locaţiile Fili-
peştii de Pădure, Ceptura /
Prahova, Şotânga /Dâmboviţa, 
Câmpulung /Argeş, Baraolt/
Covasna. Caietul de sarcini se 
poate achiziţiona de la sediul 
lichidatorului din Ploieşti, str. 
Cerceluş, nr. 33, Prahova, contra 
sumei de 1.000 lei. Garanţia de 
participare este de 50.000 lei. 
Ofertele de cumpărare se depun, 
prin poştă, cu confirmare de 
primire,  până la data de 
09.12.2016. Relatii la tel. 
0722.634.777.

l Organizatorul licitaţiei: Regia 
Publică Locală Ocolul Silvic 
Valea Haţegului RA, cu sediul în 
localitatea Densuş, nr.35, jud.
Hunedoara, având telefon: 
0254.775.045, fax: 0254.775.045 
şi adresa de e-mail: os.valeahate-
gului@gmail.com. Data şi ora 
desfăşurării licitaţiei: 12.12.2016, 
ora 10.00. Locul desfăşurării 
licitaţiei: OS VI.Haţegului, 
Densuş, nr.35, Hunedoara (sediul 
ocolului). Tipul licitaţiei: Lici-
taţie publică în plic închis. Lici-
taţia este organizată şi se va 
desfăşura potrivit prevederilor 
Regulamentului de valorificare a 
masei lemnoase din fondul fores-
tier proprietate publică, aprobat 
prin Hotărârea Guvernului 
nr.617/2016. Data şi ora organi-
zării preselecţiei: 08.12.2016, ora 

10.00. Data şi ora-limită până la 
care pot fi depuse documentaţia 
pentru preselecţie şi înscrierea la 
licitaţie: documentaţia pentru 
preselecţie şi înscrierea Ia lici-
taţia de masă lemnoasă fasonată 
va fi înaintată de către agenţii 
economici care doresc să parti-
cipe la licitaţie în conformitate 
cu prevederile Regulamentului 
de valorificare a masei lemnoase 
din fondul forestier proprietate 
publică, aprobat prin HG 
617/2016 şi se poate trimite prin 
poştă sau se va depune direct la 
sediul RPL Ocolul Silvic Valea 
Haţegului RA, respectiv Densuş, 
nr.35, Judeţul Hunedoara, până 
cel târziu în data de 07.12.2016, 
ora 14.00. Lista partizilor/grupa-
jelor de partizi/loturilor/pieselor 
care se licitează, preţul de 
pornire a licitaţiei şi pasul de 
licitare pentru fiecare partidă/
grupaj de partizi/lot/piesă se 
regăsesc în caietul de sarcini şi 
sunt afişate la sediul organizato-
rului şi pe site-ul: www.ocoalede-
regim.ro. Volumul total de masă 
lemnoasă fasonată oferit la lici-
taţie 2.810m3, din care pe natură 
de sortimente: -furnir tehnic 343 
(m3); -buştean cherestea C1 854 
(m3); -buştean cherestea C2 663 
(m3); -buştean cherestea C3 160 
(m3); -Lemn PAL/PFL 736 (m3); 
-Bile manele 54 (m3); şi , 
respectiv, pe specii şi grupe de 
specii: -răşinoase: 126 (m3); -fag: 
2.334 (m3); -diverse tari: 344 
(m3); -diverse moi: 6 (m3). Masa 
lemnoasă fasonată care se oferă 
spre vânzare provine din fondul 
forestier proprietate publică 
necertificat. Masa lemnoasă 
fasonată rămasă neadjudecată 
după încheierea licitaţiei se poate 
adjudeca prin negociere, în 
aceeaşi zi, în condiţiile prevăzute 
de prezentul regulament şi de 
alte reglementări în vigoare. 
Caietul de sarcini poate fi 
procurat la sediul Ocolului Silvic 
Valea Haţegului, începând cu 
data de 29.11.2016, valoarea 
caietului de sarcini fiind de 
100Lei+TVA. Alte informaţii 
privind organizarea şi desfăşu-
rarea licitaţiei: Neîncheierea 
contractului de vânzare-cumpă-
rare a masei lemnoase adjude-
cate, stabilit prin caietul de 
sarcini, din culpa exclusivă a 
operatorului economic/grupului 
de operatori economici adjude-
catar, atrage anularea adjude-
cării pentru masa lemnoasă 
respectivă şi pierderea garanţiei 
de  contractare  aferente . 
Garanţia de contractare nu se 
restituie operatorului economic, 
în următoarele situaţii: a)nu a 
fost încheiat contractul de 
vânzare-cumpărare a masei 
lemnoase, în condiţiile legii, din 
culpa operatorului economic; b)
nu a constituit garanţia de bună 
execuţie, la data încheierii 
contractului; c)îşi retrage oferta 
în perioada de valabilitate a 
acesteia; d)a fost încheiat în 
termen contractul de vânza-
re-cumpărare a masei lemnoase, 
iar valoarea garanţiei, cu acordul 
părţilor, se foloseşte pentru 
constituirea cauţiunii prevăzute 
de art.66, alin.(1) din Legea 
nr.46/2008 -Codul silvic, republi-
cată, cu modificările ulterioare, 
pentru constituirea garanţiei de 
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bună execuţie şi/sau pentru plata 
contravalorii masei lemnoase 
contractate. Pentru informaţii şi 
date suplimentare vă puteţi 
adresa organizatorului licitaţiei: 
Resp.Fond Forestier -ing.Danciu 
Andrei,tel.0762.257.833, Resp.
Producţie -lng.Negru Raul, 
tel.0722.519.147, -la telefon Ocol: 
0 2 5 4 . 7 7 5 . 0 4 5 ,  l a  f a x : 
0254.775.045 şi prin e-mail: os.
valeahategului@gmail.com 

l Debitorul SC Agromec Gogoşu 
SA cu sediul in sat Gogosu, 
comuna Gogosu, judetul Mehe-
d i n t i ,  C I F :  1 6 0 9 1 6 9 , 
J25/248/1991, aflata in procedura 
d e  f a l i m e n t ,  d o s a r  n r. 
4241/101/2014 prin lichidator 
judiciar, Consultant Insolventa 
SPRL, cu sediul ales in Dr.Tr.
Severin, str.Zabrautului, nr.7A, 
jud.Mehedinti, scoate la vanzare 
bunurile imobile la preturi dimi-
nuate cu 25% fata de raportul de 
evaluare:* Sediu Gogosu* situat 
in sat Gogosu, comuna Gogosu, 
judetul Mehedinti la un pret de 
pornire al licitatiei de 352.125,00 
lei; -Bunul imobil *Sectia Jiana* 
situata in sat Jiana, comuna 
Jiana, judetul Mehedinti, 
compusa din pompa motorina, 
atelier mecanic si birouri la un 
pret de pornire al licitatiei de 
62.775,00 lei;  -Bunul imobil 
*Secția Balta Verde* situată în sat 
Balta Verde, comuna Gogoşu, 
județul Mehedinți, clădire folosită 
ca birou în stare avansată de 
degradare, atelier mecanic, pătul 
demolat şi teren curți construcții 
cu o suprafață de 5073,00 mp. la 
un preţ de pornire de 40.372,50 
lei; -Bunul imobil *Secția Cioro-
boreni* situată în sat Cioroboreni, 
comuna Jiana, județul Mehedinți, 
compusă din – atelier mecanic, 
magazie şi teren curți construcții 
în suprafață de 5215,00 mp. – 
certificat de atestare a dreptului 
de proprietate seria MO7 nr. 1301 
din data de 04.03.1996, la un preţ 
de pornire al licitaţiei de 
40.125,00 lei. şi bunurile mobile 
diminuate cu 45% față de 
raportul de evaluare: -combină 
C12 serie şasiu 20032 la un preț 
de pornire a licitație de 7535,00 
lei; -grapă reglabilă GCR 1,7 la 
un preț de pornire a licitație de 
19,45 lei; -semănătoare SUP 29 
producător Mecanica Ceahlău la 
un preț de pornire a licitație de 
1895,66 lei; -semănătoare SUP 29 
producător Mecanica Ceahlău la 
un preț de pornire a licitație de 
1895,66 lei; -semănătoare SUP 29 
producător Mecanica Ceahlău la 
un preț de pornire a licitație de 
1895,66 lei; -remorcă RM23 
producător Intreprinderea Meca-
nica Mîrşa la un preț de pornire a 
licitație de 2310,00 lei; -masă 
sudură la un preț de pornire a 
licitație de 56,10 lei; -maşină de 
găurit la un preț de pornire a lici-
tație de 826,83 lei; -maşină de 
găurit la un preț de pornire a lici-
tație de 656,33 lei; -maşină de 
găurit la un preț de pornire a lici-
tație de 656,33 lei; -maşină de 
găurit la un preț de pornire a lici-
tație de 656,33 lei; -buteli oxigen 9 
bucăți la un preț de pornire a lici-
tație de 21,87 lei/buc;
 -redresor cu seleniu la un preț de 
pornire a licitație de 192,50 lei; 
-transformator sudură la un preț 

de pornire a licitație de 511,50 
lei; -transformator sudură la un 
preț de pornire a licitație de 
511,50 lei; -electrocompresor la 
un preț de pornire a licitație de 
341,00 lei; -electrocompresor la 
un preț de pornire a licitație de 
341,00 lei; -pod rulant cu macara 
monogrindă la un preț de pornire 
a licitație de 10235,50 lei; -căru-
cior acumulatori la un preț de 
pornire a licitație de 29,15 lei; 
-banc de lucru 5 bucăți la un preț 
de pornire a licitație de 48,50 lei/
buc; -sistem manevrat motoare 4 
bucăți la un preț de pornire a lici-
tație de 55,96 lei/buc.; -banc 
încercări electromotoare la un 
preț de pornire a licitație de 
550,00 lei; -baracă metalică 2 
bucăți la un preț de pornire a lici-
tație de 277,20 lei/buc; -banc 
centricubat pompe injecție la un 
preț de pornire a licitație de 
1727,00 lei; -polizor universal 
PD300 la un preț de pornire a 
licitație de 96,80 lei; -strung CU 
401 la un preț de pornire a lici-
tație de 2843,50 lei; -ciocan pneu-
matic de forje la un preț de 
pornire a licitație de 874,50 lei; 
-forje cu 2 focuri la un preț de 
pornire a licitație de 82,77 lei; 
-forje cu 2 focuri la un preț de 
pornire a licitație de 82,77 lei; 
-cântar la un preț de pornire a 
licitație de 82,50 lei; -dulap 
metalic 4 bucăți la un preț de 
pornire a licitație de 24,06 lei/buc; 
-post transformare Jiana 2 buc. la 
un preț de pornire a licitație de 
1944,25 lei/buc; -stâlpi rețea 
elecrică 38 bucăți la un preț de 
pornire a licitație de 72,94 lei/buc; 
-rezervor ulei 2 buc. la un preț de 
pornire a licitație de 413,32 lei/
buc; -pompă sumersibilă CFA 80 
la un preț de pornire a licitație de 
5,50 lei; -dulap metalic strehaia 3 
bucăți la un preț de pornire a lici-
tație de 14,66 lei/buc; - mobilier 
deteriorat la un preț de pornire a 
licitație de 151 lei; -autoturism 
Dacia 1307 Pick-Up FT la un 
preț de pornire a licitație de 
753,50 lei; Valorile nu conțin 
TVA. Licitatia va avea loc în 
Municipiul Dr.Tr.Severin, str.
Zăbrăuţului, nr.7A, jud. Mehe-
dinţi la data de 08.12.2016 orele 
14,00. Participarea la licitatie este 
conditionata de consemnarea in 
c o n t u l  n r . 
RO05CARP026001034183RO01 
deschis la Banca Carpatica SA, 
cu cel putin doua ore pana la 
inceperea licitatiei a unei cautiuni 
de 10% din pretul de pornire al 
licitatiei si achizitionarea caietului 
de sarcini. Relatii suplimentare la 
t e l e f o a n e l e  0 7 4 2 5 9 2 1 8 3 , 
0252/354399 sau la sediul profesi-
onal al lichidatorului din Munici-
piul  Dr.  Tr.  Severin,  str. 
Zabrautului, nr. 7A, judetul 
Mehedinti.
Lichidator judiciar, Consultant 
Insolvenţă SPRL

PIERDERI  

TEGEE INTERNATIONAL 
SRL, CU SEDIUL ÎN STR. 
CIULINI, NR. 122, JILAVA – 
I L F O V,  A VÂ N D  C U I 
R O 1 7 7 0 9 9 7 0 ,  D E C L A R 
PIERDUT CHITANȚIER 
SERIA TG04 NR. 1038601-
1038650. ÎL DECLARĂM NUL.

l Pierdut Contract vanza-
re-cumparare nr.129/2/1983 si 
Act aditional nr.12/23.12.1983, 
pe numele Dumitrescu Dina 
Ileana. Le declar nule.

l Pierdut Adeverinta plata inte-
grala,  pe numele Cristea 
Tudorel. Declar nula.

l Pierdut Proces-verbal preda-
re-primire receptie anexa la 
C o n t r a c t  c o n s t r u i r e 
nr.8107/1972, pe numele Rosescu 
Ion. Declar nul.

l  P i e r d u t  A d e v e r i n t a 
nr.22600/3.12.1998, eliberata 
AFI, pe numele Constantinescu 
Gabriel. Declar nula.

l Pierdut Adeverinta achitare 
integrala locuinta, pe numele 
Niculescu Florenta. Declar nula.

l Pierdut Schita locuinta 
a f e r e n t a  C o n t r a c t 
nr.5368/7080/440/25.11.1991, pe 
numele Negoita Vasile si Vero-
nica. Declar nula.

l Pierdut Dovada achitare inte-
grala locuinta aferenta Contract 
nr.5368/7080/440/25.11.1991, pe 
numele Negoita Vasile si Vero-
nica.

l Pierdut Adeverinta plata inte-
grala, pe numele Dub Mario si 
Dub Gheorghita. Declar nula.

l D e c l a r  p i e r d u t  ( n u l ) 
contractul de vânzare- cumpă-
r a r e  o r i g i n a l  n r . 
54114/38331/04.04.1997 emis de 
S.C. Titan S.A. pe numele 
Ionescu Corneliu.

l Declar pierdute bilete de călă-
torie cu valoarea de 4 lei de la 
seria 4782462 la 4782550 şi de la 
seria 4829106 la 4829500 emise 
de S.C. Millenium Trans Impex 
S.R.L. către Pavel George 
Alexandru.

l Subscrisa SC Arancea SRL, cu 
sediul social în Bucureşti, Sect.4, 
Str.Int.Cap.Gh.Preotescu, Nr.18, 
Et 2, înmatriculată în evidenţele 
ORCTB sub nr.J40/12819/2006, 
CIF:17142778, declar pierdut şi 
nul Certificatul emis de Oficiul 
Național al Registrului Comer-
țului- Oficiul Registrului Comer-
țului de pe lângă Tribunalul 
Bucureşti privind suspendarea 
activității societății emis la data 
de 07.01.2010.

l  S u b s e m n a t u l  Tu d o r 
Alexandru, declar nule poliţele 
B241036; B241037; B241042; 
B241070; B241072; B241074; 
B241077; B241080; B241083; 
B241084; B241085; B241089; 
B241091; B241119; B241122; 
B241128-B241135; B225737; 
B225739; B225740; B225893; 
B225899; B231583; B225860; 
B225877; B231741-B231752; 
B231659; B231660; B231524; 
B231415; B231448; F2399721; 
F2399722; F2399723; F2399724; 
F2399725; F2399726; F2399727; 
F2395299; G883707; G873262; 
G873263; G873264; G873265; 
ridicate de la Omniasig VIG.

publicitate




