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OFERTE SERVICIU
l Inspectoratul Teritorial de
Muncă Bucureşti, cu sediul în
str. Radu Vodă nr.26-26 A,
sector 4, Bucureşti, organizează concurs în vederea
ocupării funcţiei publice de
execuţie vacantă de consilier
juridic clasa I grad profesional
asistent din cadrul biroului
Legislaţie, Contencios administrativ. CONDIŢII DE
PARTICIPARE: Condiţii
generale –art.54 din Legea
nr.188/1999 republicată (r2),
cu modificările şi completările
ulterioare; PENTRU
FUNCŢIA PUBLICĂ DE
EXECUŢIE VACANTĂ DE
CONSILIER JURIDIC clasa
I grad profesional asistent:
-STUDII DE SPECIALITATE: studii universitare de
licenţă absolvite cu diplomă,
respectiv studii superioare de
lungă durată absolvite cu
diplomă de licență sau echivalentă profil ştiinţe juridice
specializarea Drept;
-PERFECŢIONĂRI (SPECIALIZĂRI): Cunoştinţe de
operare/programare pe calculator (necesitate şi nivel):
diplomă/certificat/atestat
cunoştinţe operare PC/ECDL;
- VECHIME MINIMĂ în
specialitatea studiilor: 1 an.
Acte necesare pentru înscriere:
-formularul de înscriere pus la
dispoziţie de I.T.M. Bucureşti;
-copia actului de identitate;
-copiile diplomelor de studii şi
a altor acte care să ateste efec-

tuarea unor specializări;
-copia carnetului de muncă
sau, după caz, o adeverință
care să ateste vechimea în
muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare
ocupării funcţiei publice
(conform Ordinului ANFP nr.
192/2013 pentru aprobarea
formatului standard al adeverinţei care atestă vechimea în
muncă şi vechimea în specialitatea studiilor); -cazierul judiciar; -adeverinţă medicală
care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată
cu cel mult 6 luni anterior
derulării concursului de către
medicul de familie al candidatului sau de către unităţile
sanitare abilitate (adeverinţa
care atestă starea de sănătate
conţine, în clar, numărul, data,
numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul
standard stabilit de Ministerul
Sănătăţii Publice); -declaraţia
pe propria răspundere sau
adeverinţă care să ateste că nu
a desfăşurat activitaţi de
poliţie politică; -declaraţia pe
propria răspundere că nu a
fost destituit(ă) dintr-o funcţie
publică sau nu i-a încetat
contractul individual de
muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani.
Concursul constă în susţinerea
unei probe scrise în data de
06.06.2016 ora 10.30 şi interviul în data de 09.06.2016 ora
10.30. Copiile de pe actele
necesare înscrierii se vor
prezenta însoţite de documen-

tele originale sau în copii
legalizate. Dosarele se vor
depune în perioada
04-23.05.2016 inclusiv, perioada de selecţie a dosarelor
este 24-30.05.2016. Relaţii
suplimentare la tel.:
021.331.18.03.
l Agenţia Judeţeană pentru
Ocuparea Forţei de Muncă
Caraş Severin, cu sediul în
Reşiţa, Str.T Lalescu, nr.17
scoate la concurs, în data de
06.06.2016, ora 10:00 (proba
scrisă), la sediul agenţiei,
următorul post vacant:
Inspector, grad profesional
principal– Compartiment
Monitorizare Proiecte Finanţate din FSE, Informatică şi
Managmentul Bazelor de
Date. Condiţii specifice de
participare la concursurile
pentru ocuparea funcţiilor
publice de execuţie vacante:Pregătire de specialitate –
studii universitare de licenţă
absolvite cu diplomă, respectiv
studii superioare de lungă
durată absolvite cu diplomă
de licenţă sau echivalentă;Vechime minimă în specialitatea
studiilor necesare exercitării
funcţiei publice: 5 ani;Cunoştinţe de operare PC: Word,
Excel, Power Point, Internet-nivel mediu;Iniţiativă şi
creativitate, capacitate de
adaptare la muncă în echipă,
efort intelectual, seriozitate;Înscrierile se fac în termen
de 20 zile de la data publicării
anunţului în Monitorul

Oficial, partea a –III– a, la
sediul AJOFM Caraş Severin.
l Căminul pentru Persoane
Vârstnice Hăghig organizează
concurs pentru ocuparea
posturilor contractuale
vacante: -medic (generalist)
-(1 post), nivelul studiilor S;
-psiholog -(1 post), nivelul
studiilor S; -kinetoterapeut -(1
post), nivelul studiilor S.
Condiţiile generale de participare la concurs sunt prevăzute
la art.3 din Regulamentul-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.286/2011,
cu modificările şi completările
ulterioare. Condiţiile specifice
necesare în vederea participării la concurs şi ocupării
postului: a)Pentru medic generalist: studii universitare de
licenţă absolvite cu diplomă în
domeniul medicinei generale,
asigurare de malpraxis
medical; b)Pentru psiholog:
studii universitare de licenţă
absolvite cu diplomă, respectiv
studii superioare de lungă
durată, absolvite cu diplomă
de licenţă sau echivalentă în
domeniul psihologiei. Condiţiile de participare la concurs,
de angajare şi bibliografia se
afişează la sediul instituţiei.
Concursul se va desfăşura
începând din data de
26.05.2016, ora 10.00 -proba
scrisă, iar interviul se va
susţine în data de 31.05.2016,
ora 10.00, la sediul Căminului
pentru Persoane Vârstnice
Hăghig (Hăghig, Str.Andrei
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Șaguna, nr.420). Dosarul de
concurs se poate depune la
sediul căminului (adresa de
mai sus), în perioada
05.05.2016-19.05.2016, între
orele 8.00-16.00. Relaţii suplimentare se pot obţine de la
secretarul comisiei de concurs,
Sala Hajnalka, telefon:
0267.366.911.

l SC angajează şoferi de tir,
cursă Danemarca-Grecia, cu
trecere prin România.
Tel.0736.009.089.

l Primăria comunei Stulpicani, judeţul Suceava, organizează concurs în data de
03.06.2016, ora 10.00 -proba
scrisă şi 06.06.2016, ora 10.00
-interviul, pentru ocuparea
funcţiei publice de execuţie de
Consilier, clasa I, grad profesional debutant în cadrul
Compartimentului urbanism-cadastru. Dosarele de
înscriere la concurs se pot
depune în termen de 20 zile de
la data publicării în Monitorul
Oficial al României, Partea a
Ill-a, la sediul Primăriei
comunei Stulpicani, judeţul
Suceava. Dosarul de înscriere
la concurs trebuie să conţină
în mod obligatoriu documentele prevăzute la art.49 din
HG nr.611/2008, modificată şi
completată de HG
nr.1173/2008. Condiţii de
participare la concurs şi bibliografia stabilită se afişează
atât la sediul Primăriei
comunei Stulpicani şi pe
site-ul acesteia. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul
Primăriei comunei Stulpicani
ş i l a n r. d e t e l e f o n :
0230.574.760.

l Centrul Cultural European
pentru UNESCO „Nicolae
Bălcescu”, cu sediul în Bucureşti, str.11 Iunie, nr.41,
sectorul 4, organizează
concurs pentru ocuparea
funcţiei contractuale vacante
în cadrul Biroului Administrativ-Achiziţii de: Șef Birou
Administrativ-Achiziţii 1 post,
conform HG 286/23.03.2011
cu modificările ulterioare.
Concursul se va desfăşura
astfel: -Proba scrisă în data de
26.05.2016, ora 10.00; -Proba
interviu în data de 30.05.2016,
ora 10.00. Pentru participarea
la concurs candidaţii trebuie
să îndeplinească următoarele
condiţii: -studii -absolvent de
studii superioare de lungă
durată tehnice/economice cu
diplomă de licenţă; -condiţii
minime de vechime în specialitatea studiilor necesare -3
ani; -abilităţi de lucru în
echipă; -disponibilitate de
lucru peste program la nevoie;
-domiciliu stabil în Bucureşti.
Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs
între 05.05-18.05.2016, ora
16.00, la sediul Centrului

l TÂMPLAR cu experienţă,
angajăm pentru mobilier pal,
mdf la comandă.Atelier în
zona Colentina, salariu
2.400lei. Tel:0736112178.
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Cultural European pentru
UNESCO „Nicolae Bălcescu”.
Relaţii suplimentare la sediul
Centrului Cultural European
pentru UNESCO „Nicolae
Bălcescu”, la Compartimentul
Resurse Umane, telefon:
021.336.43.40, e-mail: ccnb4@
yahoo.com.
l Primăria comunei Gura
Ialomiţei, judeţul Ialomiţa, cu
sediul în localitatea Gura
Ialomiţei, str.1 Decembrie,
nr.165, judeţul Ialomiţa, organizează concurs pentru
ocuparea unui post vacant de
asistent medical principal
(comunitar), funcţie salarizată
contractual, conform
H.G.nr.286/23.03.2011, actualizată. Concursul se va desfăşura astfel: -proba scrisă în
data de 26.05.2016, ora 9.00;
-proba practică în data de
26.05.2016, ora 13.00; -proba
de interviu în data de
27.05.2016, ora 14.00. Pentru
participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii: -diplomă
de bacalaureat; -şcoală postliceală sanitară (asistent generalist); -certificat de liberă
practică (emis de Ordinul
Asistenţilor Medicali);
-vechime minim 5 ani în
domeniu; -fără antecedente
penale; -stare de sănătate
corespunzătoare atestată pe
baza adeverinţei medicale
eliberate de medicul de
familie. Documentele vor fi în

termenul de valabilitate.
Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs
în termen de 10 zile lucrătoare
de la publicarea anunţului în
Monitorul Oficial, Partea a
III-a, la sediul Primăriei
comunei Gura Ialomiţei,
judeţul Ialomiţa, cu sediul în
localitatea Gura Ialomiţei,
judeţul Ialomiţa, str.1 Decembrie, nr.165. Relaţii suplimentare la sediul Primăriei
comunei Gura Ialomiţei,
judeţul Ialomiţa; persoană de
contact: Ivaşcu Ştefana, tel.:
0243.272.825.
l CASA DE ASIGURARI
DE SANATATE IALOMITA,
cu sediul in Slobozia, str.
Matei Basarab, nr.175, organizeaza concurs in data de
17.05.2016– proba scrisa si in
data de 19.05.2016-interviul,
pentru ocuparea postului
temporar vacant de : Referent,
grad profesional superior –
Serviciul B.F.C.E.A.C.C.M.
Studii medii absolvite cu
diplomă de bacalaureat.
Vechime in specialitate studiilor – minimum – 9 ani.Cunoştinţe operare PC: Cunostinte
operare ERP /SIUI.
l Editura Academiei Române,
cu sediul în Calea 13 Septembrie, nr.13, sector 5, Bucureşti,
scoate la concurs la sediu în
data de 30.05.2016 (ora 11
proba scrisă şi ora 13 interviu)
două posturi de tehnoredactor

MIERCURI / 4 MAI 2016
I A studii medii vechime min.
13 ani în specialitate, cunoştinţe de operare PC
(programe: Microsoft Office,
Adobe Acrobat, Photoshop,
Page MaKer, Quark XPress,
Corel); înscrieri până în data
de 20.05.2016, ora 14:00.
Relaţii la telefon 021/3188146
doamna Elena Stoian
0723215721.
l U.M. 02402 Bucureşti, din
Ministerul Apărării Naţionale,
în temeiul art. 7 din anexa la
H.G.nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare,
organizează concursul pentru
ocuparea a 2 (două) posturi
temporar vacante de personal
civil contractual, Referent II /
studii medii, cu o vechime în
muncă de cel puţin 6 luni,
astfel:-19.05.2016, ora 10.00proba scrisă;-25.05.2016, ora
10.00- proba practică;-31.05.2016, ora 10.00proba interviu;-data limită de
depunere a dosarelor este de
12.05.2016, ora 16.00. Depunerea dosarelor şi organizarea
concursului se vor face la
sediul U.M. 02402 Bucureşti,
strada Thomas Masaryk, nr.
22, sector 2 Bucureşti, unde
vor fi afişate şi detaliile organizatorice necesare. Date de
contact ale secretariatului, la
telefon: 021.211.38.13 int. 111.
l U.M. 02421 Bucureşti, din
Ministerul Apărării Naţionale,
în temeiul art. 7 din anexa la

H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare, organizează concursul
pentru ocuparea a 2 (două)
posturi temporar vacante de
personal civil contractual,
Referent II /studii medii, cu o
vechime în muncă de cel puţin
6 luni, astfel:-19.05.2016, ora
10.00 -proba scrisă;25.05.2016, ora 10.00 -proba
practică;-31.05.2016, ora 10.00
-proba interviu;-data limită de
depunere a dosarelor este de
12.05.2016, ora 16.00. Depunerea dosarelor şi organizarea
concursului se vor face la
sediul U.M. 02421 Bucureşti,
strada 11 Iunie, nr. 2, sector 4
Bucureşti, unde vor fi afişate şi
detaliile organizatorice necesare. Date de contact ale
secretariatului, la telefon:
021.336.78.20 int. 114.
Căminul Pentru Persoane
Vârstnice al Municipiului
Bucureşti Academician
Nicolae Cajal cu sediul în
Bucureşti, str. Traian nr.29,
Sector 3, organizează concurs
conform HG 286/23.03.2011,
pentru ocuparea posturilor
contractuale vacante,
de:-Contabil şef S grad/
treapta II -1 post- Condiţii
specifice: studii superioare
absolvite de lunga durata cu
diplomă de licenţă sau echivalent în profil economic, min. 5
ani vechime; min. 3 ani
vechime în contabilitatea
instituţiilor publice similare,

membru activ CECCAR;Fiziokinetoterapeut S specialist -1 post-Condiţii specifice:
studii superioare absolvite cu
diplomă de licenţă, cursuri de
perfecţionare/ specializare în
domeniu, min. 5 ani vechime
în specialitate;-Masor M; G-1
post- Condiţii specifice: studii
medii absolvite, specializare în
domeniu, min. 1 an vechime
în muncă experienţă, min. 12
luni vechime în muncă experienţă de lucru cu persoane
vârstnice;-Îngrijitoare G-2
posturi- Condiţii specifice:
absolvente de studii medii
minim 8 clase, nu se solicită
vechime în muncă;-Infirmiere
G-4 posturi- Condiţii specifice:
absolvente de studii medii
minim 8 clase cu dimplomă de
specializare, min. 12 luni
vechime în muncă experienţă
de lucru cu persoane vârstnice;-Asistent medical PL principal -6 posturi- Condiţii
specifice: studii postliceale
sanitare/ echivalent, absolvite
cu diplomă sau certificat de
absolvire, aviz de exercitare a
profesiei de asistent medical
generalist
de
la
O.A.M.G.M.A.M.R., min. 5
ani vechime în profesie, min. 3
ani experienţă de lucru cu
persoane vârstnice;-Asistent
social S –practicant -2 posturiCondiţii specifice: studii postliceale sanitare/ echivalent,
absolvite cu diplomă sau
certificat de absolvire, aviz de
exercitare a profesiei de asis-

tent medical generalist de la
O.A.M.G.M.A.M.R., min 5 ani
vechime în profesie, min. 12
luni experienţă de lucru cu
persoane varstnice;-Medic S
specialist -2 posturi- Condiţii
specifice: studii superioare
absolvite cu diplomă de
licenţă, cursuri de perfecţionare/ specializare în domeniu,
min 5 ani vechime în specialitate;-Psiholog S practicant -1
post- Condiţii specifice: studii
superioare absolvite cu
diplomă de licenţă, cursuri de
perfecţionare/ specializare în
domeniu, min. 5 ani vechime
în specialitate.Concursul se va
desfăşura la sediul din Str.
Traian nr.29 Sector 3 Bucureşti, astfel:-Proba scrisă/
practică în data de 26.05.2016,
ora 10.00,-Proba interviu în
data de 30.05.2016, ora 10.00/
se anunţă la afişarea rezultatului la proba scrisă. Pentru
participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească
Condiţiile generale prevăzute
la art.3 din Anexa HG
286/23.03.2011. Condiţiile
generale şi specifice pentru
participarea la concurs, bibliografia şi tematica sunt afişate
la sediul din Str. Traian şi pe
site www.caminvarstnicibucuresti.ro. 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 din Str. Traian nr.29
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Sector 3 Bucureşti. Relaţii
suplimentare se pot obţine la
Serviciul Resurse Umane, tel.
021.327.57.50.

CITAȚII
l Se citează pârâta PETRE
(fostă POP) ANA, la Judecătoria Braşov, în data de
13.05.2016, sala J3, ora 09.00,
în dosarul nr. 12637/197/2014,
în proces cu reclamantul
DRAGOMIR OVIDIU, având
ca obiect „acţiune oblică”.
l Se citează PLOPEANU
OANA şi PLOPEANUGEORGE, cu domiciliul necunoscut, la Tribunalul Argeş, în
data de 25.05.2016,în Dosar
nr. 2016/828/2012.
l Oprea Maria, sunteți citată
la Judecătoria Sibiu, dosar
nr.15592/306/2014, sala I,
complet c15, în data de 06 mai
2016, ora 09:00, în calitate de
pârât, în proces cu Naicu
Catrinel Pavel în calitate de
reclamant, având ca obiect
partaj judiciar.

DIVERSE
l SC ANDREEA GOLD
WINGS SRL a intrat în
procedura simplificată afalimentului, Dosar 18/1259/2016.
Lichidator C.I.I. Gorgoi
Stelian.
l S C PA G R O A L I N
COMPANY SRL a intrat în
procedura simplificată afalimentului, Dosar 62/1259/2016.
Lichidator C.I.I. Gorgoi
Stelian.
l Petrovici Octavian am înregistrat mandatarul financiar
astăzi 3 mai 2016 pentru
Alegerile Locale 2016.

LICITAȚII
l PRIMARIA COMUNEI
SLOBOZIA CONACHI,
judetul Galati, organizeaza
licitatie publica in data de
27.05.2016, ora-10.00, in
vederea vanzarii a 5 loturi de
teren amplasate in extravilanul satului Slobozia
Conachi, cu suprafate
cuprinse intre 0,13ha si
0,50ha. Caietul de sarcini si
instructiunile pentru ofertanti
pot fi procurate de la sediul
primariei Slobozia Conachi.
Relatii suplimentare la
tel.0745.771.952
l Subscrisa EVRIKA INSOLVENCY IPURL, reprezentata
prin asociat coordonator av.
Liscan Aurel, in calitate de
lichidator judiciar al OL
CONSTRUCT DEVELOPMENT SRL desemnat prin
Sentinta Civila nr. 6098 din
data de 17.06.2014, pronuntata in dosar nr. 18704/3/2013
af lat pe rolul Tribunalului
Bucuresti, Sectia a VII a
Civila, anunta scoaterea la

vanzare a bunului imobil aflat
in proprietatea OL
CONSTRUCT DEVELOPMENT SRL constand in teren
intravilan in suprafata de
11.468,43 mp situat in Bucuresti, Bd. Drumul Gura
Putnei, nr. 67-87, lot 1, sector
3 prin licitatie publica cu strigare, iar pretul de pornire va fi
de 1.210.000 euro exclusiv
TVA. Vanzarea bunului imobil
apartinand societatii falite se
va organiza in data de
11.05.2016 ora 14,00 prin licitatie publica cu strigare. Locul
de desfasurare a licitatiilor va
fi stabilit la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti,
Bd.Unirii nr.78, bl.J2, sc.2,
et.3, ap.39, sector 3, unde se
vor depune documentele de
inscriere la licitatie mentionate in caietul de sarcini, cel
tarziu pana in preziua licitatiei, ora 12.00. Date despre
starea bunurilor, pretul acestora, conditiile de inscriere la
licitatie precum si modul de
organizare a acestora se pot
obtine din caietul de sarcini
intocmit de lichidatorul judiciar. Caietul de sarcini se pot
achizitiona de la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.Unirii nr.78, bl.J2,
sc.2, et.3, ap.39, sector 3.
Costul unui caiet de sarcini
este de 1.000 lei exclusiv TVA.
Achizitionarea caietului de
sarcini este obligatorie pentru
toti participantii la licitatie.
Relatii suplimentare se pot
obtine la tel. 021.227.28.81.
l COMPANIA NAŢIONALĂ
DE CĂI FERATE “CFR” SA
SUCURSALA REGIONALA
DE CĂI FERATE BRAŞOV–
DIVIZIA PATRIMONIU cu
sediul în Braşov, str. Politehnicii nr 1, organizează la
sediul societăţii, licitaţie
publică, deschisă, cu strigare,
în data de 25.05.2016 de la ora
11 pentru închirierea de
locaţii (spaţii şi terenuri)
disponibile în vederea desfăşurării de activităţi comerciale, prestări servicii,
publicitate, depozite, etc,
situate pe raza staţiilor cf/
haltelor cf/zonelor cf aflate în
subordinea Sucursalei Regionala CF Braşov. Pentru detalii
vă puteţi adresa la sediul
Sucursalei Regionale CF
Braşov– Divizia Patrimoniu
(telefon 0268429107,
0268410108) sau puteţi accesa
siteul www.cfr.ro– CFR SALicitaţii interne– nivel regional- închirieri. În vederea
participării la licitaţie este
necesară achiziţionarea caietului de sarcini, unde se regăsesc criteriile de selecţie a
ofertanţilor, preţul minim de
pornire a licitaţiei, valoarea
taxelor ce trebuie achitate.
Documentele necesare participării la licitaţie se vor depune
la sediul Sucursalei Regionale
de Căi Ferate Braşov– Divizia
Patrimoniu, până la data de
19.05.2016.

ADUNĂRI GENERALE
l Convocatorul Adunării
Generale Ordinare a Acţionarilor Societăţii Global
Property Research S.A.:
Administratorul societăţii
Global Property Research S.A.
cu sediul în Bucureşti, Strada
Calciu Marin nr.8, camera 2,
sector 6, înregistrată la Oficiul
Registrului Comerţului sub nr.
J40/7289/2012, C.U.I.
30355978, convoacă la sediul
societăţii, Adunarea Generală
Ordinară a Acţionarilor la
data de 31.05.2016, ora 14:00.
În cazul în care nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de
Legea 31/1990, republicată, cu
modificările ulterioare, se
reprogramează Adunarea
Generală Ordinară a Acţionarilor pentru data de
01.06.2016, ora 14:00, la
aceeaşi adresă şi cu aceeaşi
ordine de zi. Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor
va avea următoarele puncte
pe Ordinea de Zi:1. Raport de
gestiune al administratorului
asupra rezultatelor economico-financiare pe anul 2015.
Raportul de audit.2. Aprobarea Bilanţului Contabil pe
anul 2015. Contul de profit şi
pierdere.3. Bugetul de venituri
şi cheltuieli pe anul 2016.4.
Diverse.Acţionarii reprezentând, individual sau
împreună, cel puţin 5% din
capitalul social au dreptul în
termen de 15 zile de la publicarea convocatorului în Monitorul Oficial al României să
introducă puncte pe ordinea
de zi şi să prezinte proiectele
de hotărâre pentru punctele
incluse sau propuse a fi
incluse pe ordinea de zi. Acţionarii pot exercita aceste
drepturi numai în scris, documentele fiind transmise prin
poştă sau servicii de curierat.
Documentele referitoare la
problemele incluse pe ordinea
de zi, procurile speciale,
proiectele de hotărâri pot fi
consultate şi/sau procurate de
la sediul societăţii. Acţionarii
se vor putea prezenta personal
la adunarea generală sau îi
vor putea numi un reprezentant.

PIERDERI
l SC UNIOR-TEPID S.R.L.,
cu sediul în loc.Prejmer, str.
Bruxelles, nr.10, Parcul Industrial Prejmer, Jud.Braşov, CUI
RO13203635, declară pierdut
chitanţier având seriile
0005161-0005200. Le
declarăm nule.
l S.C. Sysmed S.R.L., cu
sediul în Bucureşti, Sector 1 şi
cod fiscal RO 14507543 şi
J40/1863/2002, declară prin
Duică Adrian Dan, pierderea
chitanţierului cu seria SYS de
la nr. 1 până la 50, din care
chitanţele de la nr. 2 până la
50, ştampilate şi necompletate- le delarăm nule.
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