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OFERTE SERVICIU
l SC. Everpro International 
Construction S.R.L. angajează 
femeie de serviciu în zona 
Afumaţi. Tel. 0748228920

l Raionul de peste isi mareste 
echipa: angajam bucatari, 
ajutor bucatari, ospatari, 
personal curatenie. Veniti 
alaturati-va unei echipe deose-
bite. CV la e-mail: raionulde-
pestedorobanti@gmail.com

l UAT Comuna Dăeni, cu 
sediul în localitatea Dăeni, str.
Principală, nr.42, judeţul 
Tulcea, organizează concurs 
pentru ocuparea funcţiei 
contractuale vacante de: -şef 
serviciu voluntar pentru situ-
ații  de urgență, 1 post, 
conform HG 286/23.03.2011. 
Concursul se va desfăşura 
astfel: -proba scrisă în data de 
28.03.2017, ora 10.00; -proba 
interviu în data de 29.03.2017, 
ora 10.00. Pentru participarea 
la concurs candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele 
condiţii: -studii medii/superi-
oare; -vechime: nu este cazul. 
Candidaţii vor depune dosa-
rele 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 Dăeni. Relaţii supli-
mentare la sediul Primăriei 
Comunei Dăeni, persoană de 
contact: Ivan Mihaela, telefon: 
0720.765.305.

l Primăria Oraşului Oraviţa, 
cu sediul în jud.Caraş-Severin, 
loc.Oraviţa, str.1 Decembrie 
1918, nr.60, organizează 
concurs pentru ocuparea 
următorului post contractual 
vacant din cadrul Biroului de 
Gospodăr ire  Comunală 
Oraviţa: 1 post Referent, 
treapta II. Concursul se va 
desfăşura la sediul Primăriei 
Oraviţa şi va consta în desfă-

şurarea probei scrise şi a inter-
viului. Dosarul de înscriere va 
conţine actele prevăzute de 
art .6  din anexa la  HG 
nr.286/2011, iar condiţiile 
generale de participare la 
concurs sunt cele prevăzute de 
art.3 din acelaşi act normativ. 
Condiţii specifice de partici-
pare la concurs: -studii medii 
absolvite cu diplomă de baca-
laureat; -vechimea necesară 
exercitării funcţiei contrac-
tuale: minimum 3 ani. Condiţii 
de desfăşurare a concursului: 
-proba scrisă se va desfăşura în 
data de 28.03.2017, ora 10.00, 
la sediul Primăriei, iar inter-
viul se va desfăşura în data de 
30.03.2017, ora 14.00, la sediul 
Pr imărie i .  Dosare le  de 
înscriere la concurs se vor 
depune la registratura Primă-
riei Oraviţa, până la data de 
20.03.2017, ora 14.00. Selecţia 
dosarelor de concurs, cu 
menţiunea „Admis” sau 
„Respins”, precum şi afişarea 
rezultatelor se va face până în 
data de 22.03.2017, ora 14.00. 
Relaţii suplimentare se pot 
obţine la tel.0255.571.133, 
int.13.

l Institutul de Filozofie şi 
Psihologie "Constantin Rădu-
lescu-Motru" scoate la concurs 
pe perioadă determinată,o 
jumătate post contractual 
vacant de referent IA, cu 
studii medii.Condiţii generale 
pentru ocuparea postului de 
referent IA: studii medii-liceul 
cu diplomă de bacalaureat, 
cunoştinţe foarte bune de 
lucru la calculator, vechime în 
muncă minimum 10 ani, capa-
citate de adaptare şi lucru în 
echipă, capacitatea de a lucra 
r e s p e c t â n d  t e r m e n e l e .
Concursul se va desfăşura la 
sediul Institutului (Calea 13 
Septembrie, nr. 13, sector 5, 
Bucureşti) şi va consta într-o 
probă practică la data de 
27.03.2017, ora 11 şi un 
interviu la data de 30.03.2017, 

ora 11.00. Dosarele de concurs 
se depun la secretarul de 
c o n c u r s  î n  i n t e r v a l u l 
06 .03 .2017-  20 .03 .2017 
inclusiv, ora 16.00. Informaţii 
suplimentare se pot obţine la 
telefon 0213182449, sau la 
sediul Institutului de Filozofie 
şi Psihologie "Constantin 
Rădulescu-Motru" din Calea 
13 Septembrie, nr. 13, sector 5, 
Bucureşti.

l Spitalul Clinic Nicolae 
Malaxa, localitatea Bucureşti, 
Şos.Vergului, nr.12, Sector 2, 
organizează la sediul spitalului 
concurs pentru ocuparea 
următoarelor posturi vacante 
contractuale de execuţie, peri-
oadă nedeterminată, conform 
HG nr.286/2011, de: -asistent 
medical -PL -Secţia medicină 
internă; -asistent medical -PL 
-Secţia chirurgie generală; 
-asistent medical principal 
laborator -PL -Laborator 
analize medicale; -asistent 
medical principal -PL -Secţia 
recuperare, medicină fizică şi 
balneologie; -asistent medical 
principal -PL -Cabinet oftal-
mologie; -asistent medical -PL 
-Secţia obst.ginecologie; -infir-
mieră -Secţia recuperare, 
medicină fizică şi balneologie; 
-infirmieră -Secţia chirurgie 
generală; -infirmieră -Secţia 
obst.ginecologie; -muncitor 
necalificat -Serv.administ.
tehnic; -brancardier -Compart.
ATI; -brancardier -Bloc 
operator. Condiţiile generale şi 
specifice: -Asistent medical 
-PL: -diplomă de şcoală sani-
tară postliceală sau echiva-
lentă; -6 luni vechime în 
specialitate; -Asistent medical 
principal -PL: -diplomă de 
şcoală sanitară postliceală sau 
echivalentă; -examen pentru 
obţinerea gradului de prin-
cipal; -5 ani vechime ca asis-
tent medical; -Infirmieră: 
-şcoală generală; -curs de 
infirmiere certificat şi auto-
rizat; -fără vechime; -Brancar-

dier: -studii generale; -fără 
vechime; -Muncitor necalificat: 
-studii generale; -fără vechime. 
Data concursului: 28.03.2017, 
ora 10.00 -proba scrisă; 
30.03.2017 -interviul, ora 
10.00. Data-limită de depunere 
a dosarelor: 21.03.2017, până 
la ora 15.00. Calendarul de 
desfăşurare a concursului, 
bibliografia şi tematica se 
afişează la sediul şi pe site-ul 
spitalului: www.spitalmalaxa.
ro. Date de contact: Ec. 
A n g h e l  D a n i e l a , 
tel.021.255.50.85.

l Primăria comunei Dorneşti, 
județul Suceava - organizează  
concurs  de recrutare pentru 
ocuparea funcției publice 
vacante de INSPECTOR Cl.I 
grad profesional asistent - în 
compartimentul  integrare 
europeană din cadrul apara-
tului de specialitate al prima-
rului,care se va desfăşura la 
sediul Primăriei Dorneşti la 
data de  05  aprilie  2017 ora 
10,00 proba scrisă. Condiții de 
participare: - Să îndeplinească 
condițiile generale prevăzute 
d e   a r t . 5 4  d i n  L e g e a 
nr.188/1999®privind Statutul 
Funcționarilor Publici. - Să fie 
absolvent al Studiilor universi-
tare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii supe-
rioare de lungă durată, absol-
vite cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă, în domeniul  
Ştiințelor economice  sau  
Administrație publică. - Să 
aibă o vechime în specialitatea  
studiilor, de minim 1 an. - Să 
aibă cunoştințe  de operare pe 
calculator în Word, Excel, 
Internet Web. Înscrierile se 
primesc  în termen  de de 20 de 
zile de la publicarea anunțului.

l Primăria comunei Cernica, 
judeţul Ilfov organizează 
concurs de recrutare pentru 
ocuparea funcţiei contractuale 
de execuţie vacantă de secretar 
dactilograf  -Compartimentul 
Registratura Generală din 
cadrul aparatului de speciali-

tate al primarului comunei 
Cernica ,  judeţul  I l fov. 
Concursul se organizează la 
sediul Primăriei comunei 
Cernica, judeţul Ilfov, în data 
de  28 martie 2017, la ora 
11.00- proba scrisă şi 29 martie 
2017  -interviul şi proba prac-
tică. Dosarele de înscriere la 
concurs se pot depune în 
termen de 10 zile lucrătoare de 
la data publicării în Monitorul 
Oficial, partea a III-a, la sediul 
Primăriei comunei Cernica, 
judeţ Ilfov.  Dosarul de 
înscriere la concurs trebuie să 
conţină în mod obligatoriu 
documentele prevăzute la art.6 
din H.G. nr. 286/2011, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. Condiţiile de parti-
cipare la concurs si bibliografia 
se afişează la sediul Primăriei 
comunei Cernica, judeţ Ilfov. 
Cerinţe: Studii medii, minim 2 
ani vechime. Relaţii suplimen-
tare se  pot obţine la sediul 
Primăriei comunei Cernica, 
judeţ Ilfov şi la nr. de telefon 
(021)369.53.08.

l Institutul Naţional de 
Cercetare- Dezvoltare  pentru  
Optoelectronică INOE 2000  
cu sediul în  Str. Atomiştilor, 
Nr.409, Oraş Măgurele, Jud. 
Ilfov scoate la concurs 1 post 
CS III: -1 post cercetător ştiin-
ţific gradul III în domeniul 
Ingineria Materialelor, cu 
contract individual de muncă 
pe durată nedeterminată cu 
program de 8 ore/zi, cu urmă-
toarele cerinţe: –Studii superi-
oare de lungă durată absolvite 
cu diplomă de licenţă sau 
echivalenta ori studii echiva-
lente (studii universitare de 
licenţă şi studii universitare de 
m a s t e r a t  c o n f .  L e g i i 
nr.228/2004 privind organi-
zarea studiilor universitare) şi 
să aibă examenele şi referatele 
de doctorat susţinute. –
Vechimea minimă în activi-
t a t e a  d e  c e r c e t a r e  î n 
specialitate/ învăţământ supe-
rior–  6 ani sau 4 ani dacă au 
titlul ştiiţific de doctor în 

ramura de ştiinţă corespunză-
toare postului, sau vechime 
minimă în alte activităţi– 10 
ani sau 8 ani daca au titlul 
ştiinţific de doctor în ramura 
de ştiinţă corespunzătoare 
postului. –Activitatea profesio-
nală şi prestigiul ştiinţific  să 
îndeplinească criteriul de prag 
P=Pf+Pa+Pp mai mare sau 
egal 6 puncte. –Încadrarea în 
specialitate/ cerinţele postu-
rilor scoase la concurs. Să aibă 
cel puţin 3 lucrări în reviste 
cotate ISI. Locul desfăşurării 
concursului: la sediu INOE 
2000 din Str. Atomiştilor, 
Nr.409, Oraşul Măgurele, Jud. 
Ilfov. Înscrierea la concurs se 
face în termen de 30 zile de la 
data publicării anunţului în 
ziar. Dosarul de concurs se 
depune la Secretariatul INOE 
2000 din Str. Atomiştilor,  
Nr.409, Oraşul Măgurele, Jud. 
Ilfov. Concursul se va desfă-
şura în perioada 06.04.2017-
07.04.2017. Relaţii la telefon: 
021/457.45.22.

l Primăria Oraşului Braga-
diru, judeţul Ilfov, organizează 
concurs de recrutare pentru 
ocuparea funcţiei publice de 
execuţie temporar vacante de 
Consilier juridic, clasa I, grad 
profesional debutant– Servi-
ciul Administraţie Publică 
Locală, Juridic şi Resurse 
Umane –Compart iment 
Juridic. Condiţii de partici-
pare: studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu 
diploma de licenţă în dome-
niul  şt i inţelor  juridice; 
Termenul de depunere a dosa-
relor este prevăzut de art.72 
alin.(1) din H.G. 611/2008, 
respectiv de 8 zile de la data 
publicării anunţului în Moni-
torul Oficial, Partea a III-a, la 
sediul Primăriei Oraş Braga-
diru. Dosarul de înscriere la 
concurs trebuie să conţină 
documentele prevăzute de 
art.49 alin. (1) din H.G. 
611/2008. Concursul începe în 
data de 20.03.2017, orele 10:00 
–proba scrisă, 22.03.2017 orele 

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. 2031. Nr. 22942 din 22.02.2017. Anunțul privind vânzarea pentru bunuri 
mobile. În temeiul art. 250, alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală 
republicată, cu modificările și completările ulterioare, se face cunoscut că în ziua de 29 martie, anul 
2017, ora 12.00, în localitatea Târgoviște, str. Calea Domnească, nr. 166, județul Dâmbovița, se vor 
vinde prin. licitație publică (I) următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului SC Dragosilv SRL, 
cu domiciliul fiscal în localitatea Târgoviște, str. Aleea Trandafirilor, bl. P3, ap. 20, județul Dâmbovița, 
cod de identificare fiscală 857867; Nr. crt., Denumirea bunului mobil, descriere sumară (se vor indica 
drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul), Cantitatea (buc.), Prețul de 
evaluare sau de pornire al licitației, exclusiv TVA (RON) lei/buc., Cota TVA/ neimpozabilă *); 1., 
Autoturism Audi 2,5 TDI, 1 buactă, 14.158 lei, 19%. Total: 1 bucată,14.158 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 al licitației; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe 
ofertant; pentru persoanele juridice de naționalitate română, copie după 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 după actul de identitate; 
dovada emisa de creditorii fiscali ca 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 instanță judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare 
sau luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea 207/2015 privind 
Codul de procedură fiscală republicată, cu modificările și completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor 
art. 9, alin. (2), lit. d din Legea 207/2015 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 0245.616.779, int. 
478; persoană de contact: Niculescu Floarea, camera 310. Data afișării: 06.03.2017.

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. 10906. Nr. 26391 din 28.02.2017. Anunțul privind vânzarea pentru bunuri mobile. 
Anul 2017, luna martie, ziua 16. În temeiul art. 250, alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de 
procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă facem cunoscut că în ziua de 16.03.2017, 
ora 12.00, în localitatea Târgoviște, str. Nicolae Iorga, nr. 3, județ Dâmbovița, se vor vinde prin licitație 
următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului Asociația Tineri Europeni în Societate, cu domiciliul 
fiscal în localitatea Târgoviște, str. Nicolae Iorga,nr. 3 , județ Dâmbovița, cod de identificare fiscală 
29603859, licitația a II - a: Denumirea bunului mobil, descriere sumară, Drepturi reale și pivilegii care 
grevează bunurile, dacă este cazul, Prețul de pornire al licitației, exclusiv TVA (lei)/buc., Cota TVA/ 
neimpozabil/ scutit, 19% *; Autoturism Audi A3, an fabricație 2004, culoare negru, carburant motorină, 
serie șasiu WAUZZZ8P74A173367, capacitate cilindrică 1968 cmc, serie motor 160183, nr. înmatriculare 
DB 42 KOS, 12.064 lei, 2.292 lei. Total: 12.064 lei, 2.292 lei. *) Regimul și cotele de taxă pe valoarea 
adăugată, aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile, sunt cele prevăzute de titlul VII din 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 se prezinte la termenul de 
vânzare, la locul fixat în acest scop si până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare. Pentru 
participarea la licitație ofertanții depun, cu cel puțin o zi înainte de data licitației, următoarele documente: 
a). oferta de cumpărare; b). dovada plății taxei de participare sau a constituirii garanției, sub forma 
scrisorii de garanție, reprezentând 10% din prețul de pornire al licitației; c). împuternicirea persoanei 
care îl reprezintă pe ofertant; d). pentru persoanele juridice române, copie după certificatul unic de 
înregistrare, eliberat de Oficiul Registrului Comerțului; e). pentru persoanele juridice străine, actul de 
înmatriculare tradus în limba română; f). pentru persoanele fizice române, copie după actul de identitate; 
g). pentru persoanele fizice străine, copie după actul de identitate/ pașaport; h). declarația pe proprie 
răspundere a ofertantului, prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul. 
Cumpărătorului îi revine obligația de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligațiile de mediu, 
obligațiile de conservare a patrimoniului național sau altele asemenea. Alte informații de interes pentru 
cumpărător, după caz: plata taxei de participare, reprezentând 10% din prețul de pornire al licitației se va 
face în contul RO85TREZ2715067XXX004381, deschis la Trezoreria Municipiului Târgoviște. Pentru 
informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru, la camera 307 sau la telefon numărul 
0245.616.779, int. 458; persoană de contact: Tănase Narcisa. Data afișări: 06.03.2017.
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10:00– interviul şi se desfă-
şoară la sediul Primăriei Oraş 
Bragadiru, judeţul Ilfov. 
Anunţul, bibliografia şi tema-
tica de concurs sunt afişate la 
avizierul unităţii şi pe site-ul 
unităţii. Relaţii suplimentare 
se pot obţine la sediul Primă-
riei Oraş Bragadiru sau la 
telefon 021/4480795, interior 
113.

l Primăria Oraşului Braga-
diru, judeţul Ilfov, organizează 
concurs de recrutare pentru 
ocuparea unor funcţii publice 
de  execuţ ie ,  după cum 
urmează: Referent de speciali-
tate, clasa II, grad profesional 
superior –Serviciul Investiţii, 
Achiziţii    Publice şi Protecţia 
Mediului –Compartiment 
proiecte şi programe de 
dezvoltare; Condiţii de partici-
pare: studii superioare de 
scurtă durată absolvite cu 
diplomă;  vechime în speciali-
tate: minim 9 ani. Referent, 
clasa III, grad profesional 
superior –Serviciul Adminis-
traţie Publică Locală, Juridic şi 
Resurse Umane –Comparti-
ment Resurse Umane. Condiţii 
de participare: studii liceale, 
absolvite cu diploma de baca-
laureat; vechime în speciali-
tate: minim 9 ani. Termenul de 
depunere a dosarelor este 
prevăzut de art.49 alin.(1) din 
H.G. 611/2008, respectiv de 20 
zile de la data publicării anun-
ţului în Monitorul Oficial, 
Partea a III-a, la sediul Primă-
riei Oraş Bragadiru. Dosarul 
de înscriere la concurs trebuie 
să conţină documentele prevă-
zute de art. 49 alin.(1) din H.G. 
611/2008. Concursul începe în 
data de 14.04.2017, orele 10:00 
–proba scrisă, 19.04.2017 orele 
10:00– interviul şi se desfă-
şoară la sediul Primăriei Oraş 
Bragadiru, judeţul Ilfov. 
Anunţul, bibliografia şi tema-
tica de concurs sunt afişate la 
avizierul unităţii şi pe site-ul 
unităţii. Relaţii suplimentare 
se pot obţine la sediul Primă-
riei Oraş Bragadiru sau la 
telefon 021/4480795, interior 
113.

l Primăria municipiului Satu 
Mare organizează concurs de 
r e c r u t a r e ,  î n  d a t a  d e 
03.04.2017, ora 10, proba 
scrisă, interviul în data de 
07.04.2017, ora 10, la sediul 
instituţiei Piaţa 25 Octombrie 
nr. 1, sala de şedinţe în vederea 
ocupării pe perioadă nedeter-
minată a următoarelor funcţii 

publice de execuţie: -referent, 
clasa III, grad profesional 
asistent -1 post în cadrul Servi-
ciului Impunere Constatare 
Control. Candidaţii trebuie să 
îndeplinească condiţiile gene-
rale prevăzute de art. 54 din 
Legea nr. 188/1999 (r2) privind 
Statutul funcţionarilor publici, 
cu modificările şi completările 
ulterioare; cerinţe specifice 
ocupării funcţiei publice de 
referent asistent în cadrul 
Serviciului Impunere Consta-
tare Control - studii medii 
absolvite cu diplomă. Vechime 
minimă în specialitatea studi-
ilor necesare exercitării funcţi-
ilor publice este minimum 6 
luni. Dosarele candidaţilor vor 
fi preluate de către secretari-
atul comisiei de concurs, 
parter, camera 6 la sediul insti-
tuţiei, P-ţa 25 Octombrie, nr. 1 
în termen de 20 de zile calen-
daristice de la data publicării 
în Monitorul Oficial. Infor-
maţii suplimentare se pot 
obţine la sediul instituţiei, la 
telefon 0261807561 sau pe 
site-ul instituţiei www.satu-
mare.ro/ anunturi ocupare 
posturi.

l Consiliul Local al munici-
piului Satu Mare, în calitate de 
autoritate publică tutelară prin 
Comisia de selecţie a candida-
ţilor, constituită în baza HCL 
nr. 47/24.02.2017, anunţă 
organizarea selecţiei/ evaluării 
membrilor Consiliului de 
Administraţie în Consiliile de 
Administraţie al societăţii 
Transurban SA Satu Mare, în 
conformitate cu OUG Nr. 109 
din 2011, aprobată prin Legea 
111 din 2016 şi Normele meto-
dologice de aplicare a OUG 
109 din 2011. Procesul de 
selecţie va consta în depunerea 
de către candidaţi a unui dosar 
de candidatură însoţit de 
declaraţia de intenţie şi susţi-
nerea unui interviu de selecţie, 
după următorul calendar: - 
Depunerea candidaturilor se 
va face până în data de 
06.04.2017, ora 15.00; - 
Selecţia dosarelor şi întocmirea 
listei scurte se va face până la 
data de 10.04.2017. Rezultatul 
selecţiei dosarelor se va publica 
pe pagina de internet a primă-
riei. Interviul de selecţie se va 
susţine în termen de maxim 4 
zile lucrătoare de la data limită 
pentru depunerea candidatu-
rilor. Cerinţe generale minime:  
-are cetăţenia română, cetă-
ţenie a altor state membre ale 
Uniunii Europene sau a 

statelor aparţinând Spaţiului 
Economic European şi domici-
liul în România; -cunoaşte 
limba română, scris şi vorbit; 
-are vârsta minimă reglemen-
tată de prevederile legale; -are 
capacitate deplină de exerciţiu; 
-are o stare de sănătate cores-
punzătoare, atestată pe baza 
adeverinţei medicale eliberate 
de medicul de familie sau de 
unităţile sanitare abilitate, cu o 
valabilitate de 30 de zile; -nu a 
fost condamnată definitiv 
pentru săvârşirea unei infrac-
ţiuni contra umanităţii, contra 
statului ori contra autorităţii, 
de serviciu sau în legătură cu 
serviciul, care împiedică înfăp-
tuirea justiţiei, de fals ori a 
unor fapte de corupţie sau a 
unei infracţiuni săvârşite cu 
intenţie, care ar face-o incom-
patibilă cu exercitarea manda-
tului, cu excepţia situaţiei în 
care a intervenit reabilitarea; 
-nu pot fi administratori 
persoanele care, potrivit legii, 
sunt incapabile ori care au fost 
condamnate pentru infracţiuni 
contra patrimoniului prin 
nesocotirea încrederii, infrac-
ţiuni de corupţie, delapidare, 
infracţiuni de fals în înscrisuri, 
evaziune fiscală, infracţiuni 
prevăzute de Legea nr. 
656/2002 pentru prevenirea şi 
sancţionarea spălării banilor, 
precum şi pentru instituirea 
unor măsuri de prevenire şi 
combatere a finanţării teroris-
mului, republicată, cu modifi-
cări le  ulterioare.  -nu a 
desfăşurat activitate de poliţie 
politică, astfel cum este defi-
nită prin lege; -studii superi-
oare absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalenţă; -expe-
rienţă în îmbunătăţirea perfor-
manţei societăţilor sau regiilor 
autonome pe care le-au admi-
nistrat, condus sau au avut 
funcţii de conducere; -să nu fi 
fost destituit dintr-o funcţie 
publică sau să nu îi fi încetat 
contractul individual de 
muncă pentru motive imputa-
bile, în ultimii 5 ani. Criterii de 
evaluare: Îndeplinirea cerin-
ţelor de mai sus şi a celor 
cerute prin OUG 109/2011 
privind guvernanţa corpora-
tivă a intreprinderilor publice. 
1.competenţe specifice secto-
rului transport (experienţă 
relevantă în domeniul trans-
portului de călători, cunoaş-
terea proceselor tehnologice/ 
operaţionale din domeniul 
transportului public de călă-
tori; 2.competenţe profesionale 
de importanţă strategică 

(viziune şi planificare strate-
gică, capacitatea de luare a 
deciziilor şi de evaluare a 
impactului acestora asupra 
intreprinderii şi angajaţilor 
acestuia, marketing strategic); 
3.competenţe de guvernanţă 
corporativă (monitorizarea 
performanţei); 4.abilităţi 
sociale şi personale ( pct. 6,7,8, 
sunt prevăzute la abilităţi 
sociale şi personale din profil); 
5.capacitatea de a lua decizii şi 
de a evalua impactul acestora; 
6.abilităţi specifice impuse de 
funcţia pentru care candi-
dează; 7.organizarea şi exerci-
tarea controlului. Dosarul de 
candidatură se va depune la 
registratură Primăriei munici-
piului Satu Mare şi trebuie să 
conţină, în mod obligatoriu, 
următoarele documente: 
1.Cerere de înscriere/ cerere de 
reînnoire pentru administra-
torii în funcţie; 2.Copie act 
identitate; 3.Copiile diplo-
melor de studii şi ale altor acte 
care atestă efectuarea unor 
specializări; 4.Copiile docu-
mentelor care atestă îndepli-
nirea condiţiilor privind 
experienţa în cadrul societă-
ţilor sau regiilor pe care le-au 
administrat sau condus; 5. 
Copia carnetului de muncă 
sau după caz o adeverinţă care 
să ateste vechimea în muncă şi 
în specialitatea studiilor; 6.
Cazier judiciar; 7.Cazier fiscal; 
8.Adeverinţă care să ateste 
starea de sănătate corespunză-
toare de la medicul de familie; 
9.Declaraţie pe popria răspun-
dere că nu a desfăşurat activi-
tăţi de poliţie politică; 10. 
Declaraţia de intenţie întoc-
mită în baza elementelor din 
scrisoarea de aşteptări şi a 
informaţiilor publice privind 
activitatea societăţii Tran-
surban SA Satu Mare; 11.
Raportul de activitate al admi-
nistratorilor în funcţie care 
vizează reînnoirea mandatului 
încredinţat; 12.CV(model 
European conform HG 
1021/2004); 13.Adeverinţa care 
atestă starea de sănătate va 
conţine, în clar, numărul, data, 
numele emitentului şi calitatea 
acestuia, în formatul standard 
stabilit de Ministerul Sănătăţii. 
Actele prevăzute la pct.2, 3,4,5, 
vor fi prezentate şi în original 
în vederea verificării conformi-
tăţii copiilor cu acestea, de 
către secretarul comisiei. 
Candidaturile şi documentele 
solicitate prin prezentul anunţ 
se depun până la data de 6 
aprilie 2017, 15.00 la registra-
tura Primăriei Municipiului 
Satu Mare, în dosar plic, unde 
vor primi un număr de înregis-
trare şi data certă a depunerii. 
Dosarul va avea menţionat 
„Candidatură pentru funcţia 
de membru în Consiliul de 
Administraţie al SC TRAN-
SURBAN SA Satu Mare”, 
precum şi numele, prenumele 
şi domiciliul candidatului, 
număr telefon, adresă e-mail, 
număr fax.  În data de 
04.04.2017 se va realiza 
selecţia dosarelor de candida-

tură. Candidaţii selectaţi vor fi 
anunţaţi telefonic şi prin 
e-mail asupra datei şi locaţiei 
de desfăşurare a interviului. 
Persoana de contact: secretar 
al Comisiei de selecţie, telefon: 
0261807561.

PROPUNERI AFACERI

Vând clinică medicală func-
ţională, clădire P+2, curte 
exterioară, grădină şi 
dependinţe  colectare 
deşeuri medicale, situată 
central în Bucureşti, sector 
2. Rel.0755.056.800.

CITAȚII  
l Numita Mereuta Zamfira 
cheamă în judecată pe 
Boamba Mihai în data de 
15 .03 .2017 ,  în  dosaru l 
1438/227/2016 la Judecătoria 
Fălticeni, judeţul Suceava,-
pentru partaj judiciar.

l D-na Iliescu Maria, domici-
liată în municipiul Piteşti, 
cartier Găvana II, bloc A31, 
scara A, apt. 19, jud. Argeş, 
este chemată la Judecătoria 
Piteşti, în calitate de pârâtă, în 
Dosarul nr. 1905/280/2016, 
având ca obiect Divorţ, recla-
mant fiind Iliescu Florea.

l Se citează Peţenchea Mona, 
Peţenchea Ioana, Ishikawa 
Manuela Simona, Prisecaru 
Mariana Dorina, Plugaru 
Paul, Plugaru Petru, Plugaru 
S i l v i a ,  î n  d o s a r 
10889/193/2008* al Judecăto-
riei Botoşani, la 14 martie 
2017.

l Nicolae Iulica cheamă în 
judecată în acţiunea de divorţ 
pe Nicolae Mihai, domiciliat în 
Craiova, bld. Decebal, nr. 16, 
bl. D4, sc.1, et.3, ap.13, în data 
de 30 martie 2017, la Judecă-
toria Craiova, CMF6, sala 3, 
ora 10.30.

l Ursu Ilie Emilian este citat 
pentru data de 13 aprilie în 
dosarul nr.2642/206/2016 la 
Judecătoria Câmpulung 
Moldovenesc, pentru stabilire 
autoritate părintească şi 
pensie, reclamantă fiind 
Tanasă Oana Andreea.

l Se citează pentru dezbatere 
succesorală după defunctul 
Turcu Georgel Romulus 
numita Turcu Liliana Mirela, 
cu ultima adresă cunoscută în 
Braşov, str. Spicului, nr. 16, bl. 
53, sc. A, ap. 27, la sediul Biro-
ului Notarial Socaciu George, 
Codlea, str. Lungă, nr. 131, 
pentru data de 31 martie 2017, 
între orele 11 -12.

l Subsemnatul Pomp Liviu, 
citez, în calitate de creditoare, 
pe numita Dogariu Eugenia, 
să ridicaţi recipisa de consem-
nare, emisă de CEC Bank, în 
cuantum 54,20 lei, la sediul 
B.E.J. Tereacă Cornel Toma, 
situat în Braşov, str. Iuliu 

Maniu nr. 68, bl. 3, sc. B, ap. 3, 
în data de 22.03.2017, orele 
12.00, să primerscă prestaţia 
doatorată conform deciziei 
civile nr. 113/R/03.03.2015, 
pronunţată de Tribunalul 
Braşov. 

NOTIFICĂRI  
l MARKA’S IPURL, admi-
nistrator judiciar al debitorului 
Fodolică-Drug Neculai-Dănuț 
Întreprindere Individuală, 
CUI: 28176199, F04/327/2011 
cu sediul în Oneşti, str. General 
Radu R. Rosetti, nr.9, jud. 
Bacău, conform Sentinței 
civile 106/24.02.2017, pronun-
ţată de Tribunalul Bacău în 
dosarul 4268/110/2016,vă 
notifică privind deschiderea 
procedurii generale a insol-
venţei a debitoarei. Creditorii 
trebuie să procedeze la 
înscrierea la masa credală 
ţinând cont de termenele 
limită: depunerea cererilor de 
a d m i t e r e  a  c r e a n ţ e l o r 
30.03.2017; verificarea crean-
ţelor, întocmirea, afişarea şi 
comunicarea tabelului preli-
minar 10.04.2017; definitivarea 
t a b e l u l u i  c r e a n ţ e l o r 
28.04.2017; Adunarea credito-
rilor – 11.04.2017, ora 12.00, la 
sediul administratorului judi-
ciar din mun. Iaşi, Bd. N. 
Iorga, nr.1B, bl.L2, ap.3, jud. 
Iaşi, având următoarea ordine 
de zi: 1. Prezentarea rapoar-
telor întocmite de administra-
torul judiciar, 2. Alegerea 
comitetului creditorilor şi 
desemnarea preşedintelui 
acestuia, 3.Confirmarea admi-
nistratorului judiciar desemnat 
provozoriu de judecătorul 
sindic şi stabilirea onorariului 
acestuia, 4. Probleme diverse. 
Adunarea generală a asocia-
ților pentru desemnarea admi-
n i s t r a t o r u l u i  s p e c i a l 
-13.03.2017, orele 11.00, 
respectiv 14.03.2017, în cazul 
în care nu se întruneşte 
cvorumul. Termenul adminis-
trativ de control a fost fixat la 
12.05.2017.

DIVERSE  
l Casa Judeţeană de Asigu-
rări de Sănătate Ilfov, cu 
sediul în Bucureşti, str. Av. 
Popisteanu nr. 46, sect. 1, 
Bucureşti, informează furni-
zorii de servicii medicale din 
judeţul Ilfov deschiderea 
procesului de contractare 
pentru anul 2017, în luna 
martie 2017. Documentele 
obligatorii încheierii contrac-
tului cu C.A.S. Ilfov şi peri-
oada depunerii acestora, se 
găsesc pe site-ul C.A.S. Ilfov: 
www.casailfov.ro.

l Anunt public privind 
decizia etapei de incadrare - 
OMV PETROM S.A, titular al 
proiectul: “Lucrari de curatire, 
remediere a solului si recon-
structie ecologica a amplasa-
mentului fost depozit de 
produse petroliere Ramnicu 
Valcea”- propus a fi amplasat 
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in Municipiului Ramnicu 
Valcea, str. Libertatii, nr. 25, 
judetul  Valcea ,  anunta 
publicul interesat asupra luarii 
deciziei etapei de incadrare de 
catre APM. Valcea, in cadrul 
procedurilor de evaluare a 
impactului asupra mediului 
proiectul nu se supune evalu-
ar i i  impactului  asupra 
mediului si nu se supune 
evaluarii adecvate. 1. Proiectul 
deciziei de incadrare si moti-
vele care o fundamenteaza pot 
fi consultate la sediul: APM.
Valcea din str.Remus Bellu, nr. 
6, Rm. Valcea in zilele de 
luni-vineri, intre orele 9–14, 
precum si la urmatoarea 
adresa de e-mail: office@
apmvl.anpm.ro. 2. Publicul 
interesat poate inainta comen-
tarii/observatii la proiectul 
deciziei de incadrare in termen 
de 5 zile de la data publicarii 
prezentului anunt. 

l Judecătoria Câmpina Dosar 
Nr. 6408/204/2015. Sentința 
civilă nr. 4489/2016. Ședința 
publică de la 21 Decembrie 
2016. Dispozitiv. Admite acți-
unea civilă precizată formu-
lată de reclamantul Nițu 
Mircea Dragoș Gabriel, CNP 
-, domiciliat în București, 
Calea Griviței, nr. 148, bl. B1, 
sc. 2, et. 8, ap. 66, sector 1, în 
contradictoriu cu pârâta Tănă-
soiu Mariana Eugenia, CNP -, 
cu ultim domiciliu cunoscut în 
com. Poiana Câmpina, sat 
Poiana Câmpina, nr. 855, jud. 
Prahova și în consecință: 
Constată dreptul de proprie-
tate al reclamantului, dobândit 
pe calea uzucapiunii de lungă 
durată, asupra: - terenului în 
suprafață de 5.498 m.p., situat 
în intravilanul com. Poiana 
Câmpina, T. 35, P. 1873, 1874, 
jud. Prahova, identificat pe 
planul de situație – anexa 1 a 
raportului de expertiză topo-
grafică întocmit de expertul 
Miu Silvian prin perimetrul 
1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-
14-15-16-17-1 (f. 44); - tere-

nului în suprafață de 1.833 
m.p., situat în intravilanul 
com. Poiana Câmpina, T. 36, 
P. 1779, 1780, jud. Prahova, 
identificat pe planul de situație 
– anexa 2 a raportului de 
expertiză topografică întocmit 
de expertul Miu Silvian prin 
perimetrul 1-2-3-4-5-6-7-8-9-
10-11-12-13-1 (f. 45); - tere-
nului în suprafață de 2.680 
m.p., situat în extravilanul 
com. Poiana Câmpina, pct. 
"La Corniș", jud. Prahova, 
identificat pe planul de situație 
– anexa 3 a raportului de 
expertiză topografică întocmit 
de expertul Miu Silvian prin 
perimetrul 1-2-3-4-5-6-1 (f. 
46); După rămânerea defini-
tivă a prezentei hotărâri, un 
exemplar de pe aceasta se va 
comunica O.C.P.I. Prahova – 
Biroul de Cadastru și Publici-
tate Imobiliară Câmpina și 
Pr imăr ie i  com.  Poiana 
Câmpina. Ia act că recla-
mantul va solicita cheltuieli de 
judecată pe cale separată. Cu 
drept de apel, ce se depune la 
prezenta instanță, în termen 
de 30 zile de la comunicare. 
Pronunțată în ședință publică 
astăzi, 21.12.2016.

SOMAȚII  
l Avand in vedere ca prin 
actiunea civila ce face obiectul 
dosarului nr.13860/55/2016 al 
Judecatoriei Chisineu Cris, 
reclamanta Balsa Maria, 
domic i l ia ta  in  comuna 
Simand, nr.1241 jud. Arad si 
domiciliul procesual în Arad 
strada Blajului numarul 2 
apartament 6 judetul Arad la 
avocat Gherman Romulus, 
solicita dobandirea prin uzuca-
piune extratabulara a drep-
tului de proprietate privata a 
imobilului constand in cota de 
1519/6076 (proprietar tabular 
defunctul Iovita Ioan) si cota 
de 1519/6076 (proprietar 
tabular defuncta Mihuta 
Maria) imobilul situat in 
comuna Simand, nr.1241, jud. 

Arad, inscris in CF nr. 303633 
Simand, nr. CF vechi 44 
Simandul de Sus, constand in 
casa de locuit cu constructiile 
anexe gospodaresti cu nr.top 
315/1 Simandul de Sus si nr. 
Cadastral C1 pozitia B1 
respectiv B2, 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 
11.04.2017 ora 08:30

l Somatie. Aducem la cunos-
tiinta celor interesati cererea 
formulata de petentul Horgos 
Valer  avand ca obiect consta-
tarea dobandirii prin uzuca-
p i u n e  a  d r e p t u l u i  d e 
proprietate asupra imobilului 
intabulat in CF 1159 Foieni, 
nr. top 222-223/b in suprafata 
de 1079 mp. constand in teren 
intravilan, proprietatea tabu-
lara a numitului Vuici Orestie 
una si aceasi persoana cu Vuits 
Orestie, si ca daca in termen 
de o luna de la afisare nu se va 
face opozitie, instanta va pasi  
la judecarea cauzei, la Judeca-
toria Timisoara in dosar nr. 
25298/325/2016 la data de 
10.04.2017. 

ADUNĂRI GENERALE  
l Consiliul de administraţie al 
AEROQ S.A. cu sediul în 
București, str. Feleacu, nr.14 B, 
sector 1, înmatriculată la 
Oficiul Registrul Comerţului 
sub nr. J40/2904/1991, având 
Codul de  Înregistrare Fiscală 
RO 2785546, în conformitate 
cu prevederile Legii 31/1990 și 
ale  Actului  Constitutiv 
convoacă pentru data de 
07.04.2017, Adunarea Gene-
rală a Acţionarilor Ordinară la 
ora 12:00 la sediul societăţii. 
La această Adunare Generală 
a Acţionarilor, sunt îndreptă-
ţiţi să participe și să voteze toţi 
acţionarii înregistraţi în Regis-
trul Acţionarilor la data de 
referinţă 31.12.2016, stabilită 
ca dată de referinţă. I.  
Adunarea Generală a Acţiona-

rilor Ordinară va avea urmă-
toarea ordine de zi :  1 . 
Aprobarea Situaţiilor finan-
ciare ale societăţii pentru anul 
financiar 2016, în baza rapor-
tului Consiliului de Adminis-
t r a ţ i e  ș i  a  r a p o r t u l u i 
cenzorilor; 2. Aprobarea repar-
tizării profitului net pe anul 
2016, fixarea dividendului pe 
acţiune și repartizarea divi-
dendelor; 3. Aprobarea descăr-
cării de gestiune a  Consiliului 
de Administraţie pe anul 
financiar 2016, în baza rapoar-
telor prezentate;  4. Aprobarea 
bugetului de venituri și cheltu-
ieli pentru anul 2017; 5. 
Diverse. În cazul neîndeplinirii 
cvorumului statutar pentru 
val idarea  del iberăr i lor, 
Adunarea Generală se repro-
gramează pentru 08.04.2017, 
ora 10:00, în același loc și cu 
aceeași ordine de zi.

l Convocator: Consiliul de 
Conducere al  Fundaţiei 
pentru Tineret a Municipiului 
București, în conformitate cu 
prevederile legale în vigoare și 
cu art.11 alin.(1) din Regula-
mentul Intern de Organizare 
și Funcţionare (RIOF) al 
FTMB, convoacă, în data de 
05.04.2017 orele 18.00, la 
sediul FTMB din București, 
Calea Șerban Vodă nr. 213, 
sector  4  -Tehnic  Club , 
Adunarea Generală Ordinară 
a Organizaţiilor de/pentru 
Tineret a FTMB cu urmă-
toarea Ordine de Zi: (1)Admi-
terea de noi organizaţii de/
pentru tineret ca membri în 
cadrul Adunării Generale a 
FTMB și implicit modificarea 
și completarea RIOF-ului; (2)
Raport de activitate al Consi-
liului de Conducere al FTMB 
pentru per ioada 01.01-
31.12.2016; (3)Aprobarea 
Situaţiilor Financiare anuale 
la 31.12.2016, ce includ 
bilanţul contabil, contul de 
profit și pierdere, repartizarea 
rezultatului exerciţiului finan-
ciar, situaţia activelor imobili-
zate, însoţite de Raportul de 
Gestiune și Raportul Comisiei 
de Cenzori; (4)Aprobarea 
Bugetului de venituri și chel-

tuieli pe anul 2017 și a Calen-
darului de proiecte proprii și 
în parteneriat ale FTMB pe 
anul 2017. În cazul în care la 
data și ora stabilite nu se 
întrunește cvorumul necesar, 
Adunarea Generala Ordinară 
a Organizaţiilor de Tineret a 
FTMB este reconvocată 
pentru data de 06.04.2017, 
orele 18.00 la aceeași adresă și 
cu aceeași ordine de zi. Orga-
nizaţiile membre în Adunarea 
Generală a Organizaţiilor de 
Tineret a FTMB vor delega 
reprezentanţi pentru partici-
parea la ședinţa Adunării 
Generale, printr-un mandat 
scris ce va fi înaintat pentru 
înregistrare până la data 
prezentării pentru partici-
parea la ședinţă. Relaţii supli-
mentare la tel: 021/335.13.72; 
021/410.70.72; 0721.738.817 
- D o i n a  S o r i n a  O p r e a - 
Secretar FTMB; e-mail . 
office@ftmb.ro.

LICITAȚII  
l FC Petrolul SA prin lichi-
dator judiciar VIA Insolv 
SPRL, scoate la vânzare prin 
licitaţie publică mijloace de 
trasport  pornind de  la 
valoarea de evaluare redusa 
cu 50%: autoutilitara Peugeot 
Expert an 2008 (15.913,5 lei), 
Subaru Forester an 2008 
(25.482,5 lei), Peugeot 206 an 
2005 (4.988,0 lei), Opel Astra 
an 2007 (11.205 lei). Valorile 
de evaluare nu contin TVA. 
Persoanele interesate vor 
cumpăra caietul de prezen-
tare de la lichidatorul judiciar 
și vor depune documentele de 
participare la licitaţie cu cel 
putin o zi înainte de data lici-
taţiei. Licitaţia va avea loc în 
09.03.2017, ora 15:30 la sediul 
lichidatorului, str. Banatului, 
nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, 
Ploiești, tel/fax 0244 519800. 
În  cazul  neadjudecăr i i 
vânzarea va fi reluată în ziua 
de 16.03.2017 si 24.03.2017 
aceeași oră, în același loc.

l Subscrisa Via Insolv SPRL 
scoate la vânzare incepand cu 
data de 09.03.2017, ora 13.30 
prin licitaţie publică la pretul 

de evaluare redus cu 60%, 
bunuri mobile (Lincoln Limou-
sine 1999-20.256,8 lei-nefunc-
tionala, neinmatriculata, 
Mercedes Benz CL500, 2002-
12.190 lei) preturile nu includ 
TVA, apartinand Dog Protec-
tion SRL. Persoanele intere-
sate vor cumpăra caietul de 
prezentare de la lichidatorul 
judiciar și vor depune docu-
mentele de participare la lici-
taţie cu o zi înainte de data 
licitaţiei. In cazul neadjude-
cării vânzarile vor fi reluate în 
zilele de 16.03.2017, respectiv 
24.03.2017 la aceeasi ora la 
sediul lichidatorului judiciar 
din Ploiesti, str. Banatului, 
nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, jud. 
Prahova, tel/fax 0244 519800.

l Subscrisa Via Insolv SPRL 
scoate la vânzare incepand cu 
data de 09.03.2017, ora 12.00 
prin licitaţie publică proprie-
tate imobiliară situata in 
Ploiesti, str. Carpenului, nr. 
11, jud. Prahova (teren cu 
suprafata de 949 mp, moara, 
spatiu depozitare, anexa, 
cabina poarta) la pretul de 
evaluare redus cu 20%, 
respectiv 534.717,60 lei fara 
TVA in rate cu achitarea a 
min. 30-50% din valoare in 
avans apartinand Calco Prod 
SRL. Persoanele interesate 
vor cumpăra caietul de 
prezentare de la lichidatorul 
judiciar și vor depune docu-
mentele de participare la lici-
taţie cu o zi înainte de data 
licitaţiei. In cazul neadjude-
cării vânzarile vor fi reluate în 
z i l e l e  d e  1 6 . 0 3 . 2 0 1 7 , 
24.03.2017, 31.03.2017 si 
07.04.2017 la aceleasi ore la 
sediul lichidatorului judiciar 
din Ploiesti, str. Banatului, 
nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, jud. 
Prahova, tel/fax 0244 519800.

l Subscrisa Via Insolv SPRL 
scoate la vânzare incepand cu 
data de 09.03.2017, ora 15.00 
prin licitaţie publică stoc 
marfa materiale de constructii, 
sanitare la preţul de inventar 
redus cu 50% si cu un discount 
pentru vanzarea fortata de 
30% apartinand Clarex Impex 
SRL. Persoanele interesate vor 
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MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația 
Județeană a Finanțelor Publice Argeș. Serviciul Fiscal Orășenesc 
Mioveni anunță valorificarea prin licitație publică cu strigare, în 
conformitate cu prevederile Codului fiscal și ale Codului de 
procedură fiscală republicat, a unor active aparținând SC C&D 
Sound Solutions SRL - Mioveni, după cum urmează: Denumire, 
Valoare [lei, fără TVA]; Teren intravilan, situat în localitatea 
Davidești, sat Voroveni, punct Malul Hulubei, 47.450 lei. Prețul 
menționat reprezintă 50% din cel de evaluare, actualizate cu rata 
inflației, fiind a patra licitație. În conformitate cu prevederile art. 
255, (alin. 2) din Legea 207 privind Codul de procedură fiscală, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare, în cazul 
reluării procedurii de valorificare a bunurilor, în cadrul termenului 
de prescripție prețul de pornire al licitației nu poate fi mai mic 
decât 50% din prețul de evaluare a bunurilor. Pentru bunurile 
menționate, ofertanții vor trebui să depună cererea de parti-
cipare, oferta scrisă în plic sigilat, dovada depunerii taxei de 
participare (10% din valoarea de pornire a licitației pentru 
bunurile solicitate) în contul RO69TREZ0495067XXX014650, 
deschis la Trezoreria Mioveni, dovada că nu au obligații fiscale 
restante, precum și celelalte documente specificate la art. 162 din 
Codul de procedură fiscală republicat, până în ziua de 21.03.2017, 
ora 14.00. Licitația va avea loc în data de 22.03.2017, ora 11.00, 
la sediul Serviciului Fiscal Orășenesc Mioveni. Bunurile sunt libere 
de sarcini. Îi invităm, pe toți cei care pretind un drept asupra 
bunurilor să înștiințeze despre aceasta organul de executare, sub 
sancțiunea decăderii, până în ziua anterioară licitației. Relații 
suplimentare se pot afla de la Serviciul Fiscal Orășenesc Mioveni, 
telefon 0248.260.665.

ANAF - Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. 
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Ialomița. Anunț 
licitație. Conform prevederilor O.G. 14/2007 republicată, A.J.F.P. 
Ialomița organizează pe data de 16.03.2017, la sediul din 
municipiul Slobozia, Bd. M. Basarab nr. 14, etaj 6 camera 609, 
licitație publică în vederea vânzării următoarelor bunuri intrate, 
potrivit legii, în proprietatea privată a statului: 1. Licitație 
organizată în data de 16.03.2017 ora 11.00, pentru vânzarea unei 
autoutilitare marca Fiat Ducato, Diesel, an fabricație 1999, preț 
de pornire licitație 6.744,66 lei. Pasul de licitație este de 100 lei. 2. 
Licitație organizată în data de 16.03.2017, ora 12.00, pentru 
vânzarea unui imobil situat în localitatea Slobozia, județul 
Ialomița (complex Bora), constând în teren intravilan în suprafața 
de 152.669 mp, teren extravilan în suprafața de 58209 mp și 
construcțiile edificate pe acestea, prețul de pornire al licitației fiind 
de 12.095.521,44 lei (preț cu TVA). Pasul de licitatie este de 5% 
din prețul de pornire a licitației. Condițiile de participare:conform 
HG 731/2007 republicată, cei interesați vor achita o garanție de 
participare de 10% din prețul de pornire a licitației în contul 
RO98TREZ5215005XXX000089, CUI 2844936, deschis la 
Trezoreria Ploiești și vor depune documentele de participare la 
licitație prevăzute la art. 24, alin. 1 din hotărârea sus menționată 
până la data de 15.03.2017, ora 16.00, la registratura A.J.F.P. 
Ialomița. Informații suplimentare se pot obține la sediul A.J.F.P. 
Ialomița - Compartimentul Valorificare Bunuri, aflat la etaj 6, 
cam. 609, telefon 0243.237140 - interior 160.

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația 
Județeană a Finanțelor Publice Argeș. Serviciul Fiscal Municipal 
Câmpulung anunță valorificarea prin licitație publică cu strigare, 
în conformitate cu prevederile Codului fiscal și ale Codului de 
procedură fiscală republicat, a unor active aparținând SC Mih & 
Ank Trans Total SRL - Valea  Mare Pravăț, după cum urmează: 
Denumire, Valoare [lei, fără TVA]; Semiremorcă Schmitz, nr. 
înmatriculare AG-80-AMR, 17.272 lei; Autotractor DAF, nr. 
înmatriculare AG-61-AMR, 56.486 lei. Prețurile menționate repre-
zintă 100% din cele de evaluare, actualizate cu rata inflației, fiind 
prima licitație. Pentru bunurile menționate, ofertanții vor trebui să 
depună cererea de participare, oferta scrisă în plic sigilat, 
dovada depunerii taxei de participare (10% din valoarea de 
pornire a licitației pentru bunurile solicitate) în contul 
RO78TREZ0475067XXX004233, deschis la Trezoreria Câmpulung 
Argeș, precum și celelalte documente specificate la art. 250 din 
Legea 207/2015, până în ziua de 17.03.2017. Licitația va avea loc 
în data de 20.03.2017, ora 11.00, la Sediul SC Mih & Ank Trans 
Total SRL, localitatea Valea Mare Pravăț, sat Șelari, nr. 90, jud. 
Argeș. Bunurile sunt libere de sarcini. Îi invităm pe toți cei care 
pretind un drept asupra bunurilor să înștiințeze despre aceasta 
organul de executare, sub sancțiunea decăderii, până în ziua 
anterioară licitației. Relații suplimentare se pot afla de la Serviciul 
Fiscal Municipal Câmpulung, telefon 0248.510.098.
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cumpăra caietul de prezentare 
de la lichidatorul judiciar şi 
vor depune documentele de 
participare la licitaţie cu o zi 
înainte de data licitaţiei. In 
cazul neadjudecării vânzarile 
vor fi reluate în zilele de 
1 6 . 0 3 . 2 0 1 7 ,  r e s p e c t i v 
24.03.2017 la aceleasi ore la 
sediul lichidatorului judiciar 
din Ploiesti, str. Banatului, 
nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, jud. 
Prahova, tel/fax 0244 519800.

l Subscrisa Via Insolv SPRL 
scoate la vânzare prin licitaţie 
publică bunuri mobile aparti-
nand Petroluc Serv SRL la 
valoarea de evaluare redusa cu 
50%. Persoanele interesate vor 
cumpăra caietul de prezentare 
de la lichidatorul judiciar şi 
vor depune documentele de 
participare la licitaţie cu o zi 
înainte de data licitaţiei. Lici-
taţia va avea loc în data de 
09.03.2017, ora 14/30 la sediul 
lichidatorului judiciar din 
Ploiesti, str. Banatului, nr.1, bl. 
37B, sc. B, ap. 3, jud. Prahova, 
tel/fax 0244 519800. In cazul 
neadjudecării, licitatiile vor fi 
reluate la 16.03.2017 respectiv 
24.03.2017 la aceeaşi oră, în 
acelaşi loc.

l Subscrisa Via Insolv SPRL 
scoate la vânzare incepand cu 
data de 09.03.2017, ora 14.00 
prin licitaţie publică bun 
imobil (teren intravilan) in 
suprafata de 792,09 mp situat 
in Tuzla, str. Morii, nr. 5 A, jud. 
Constanta - pret de evaluare 
52.941 lei fara TVA, bun 
imobil (cladire complex) 
Plopeni, str. Republicii, nr. 21, 
jud. Prahova - spatiu adminis-
trativ, suprafata utila 319 mp 
- pret de evaluare de 529.350 
lei fara TVA, bun imobil 
(garsoniera) Plopeni, str. 
Democratiei, nr. 6, bl. 31, sc. A, 
et. 1, ap. 3, jud. Prahova - pret 
de evaluare 101.667 lei fara 
TVA apartinand Prunus 
Forest SRL. Persoanele intere-
sate vor cumpăra caietul de 
prezentare de la administra-
torul judiciar şi vor depune 
documentele de participare la 
licitaţie cu o zi înainte de data 
licitaţiei. In cazul neadjude-
cării vânzarile vor fi reluate în 
zilele de 16.03.2017, respectiv 
24.03.2017 la aceeasi ora la 
sediul administratorului judi-
ciar din Ploiesti, str. Banatului, 
nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, jud. 
Prahova, tel/fax 0244 519800.

l Subscrisa Via Insolv SPRL 
scoate la vânzare incepand cu 
data de 09.03.2017 ora 13.00 
prin licitaţie publică in bloc a 
bunurilor (placa compactoa-
re,aparat preparat cafea,a-
parat sudura Telwin, stocuri 
bauturi, autoturism Citroen 
Jumper-lipsa motor si cutie 
viteza,smart tv led Panasonic) 
apartinand Epo Construct 
SRL la pretul de inventar 
redus cu 50% si cu un discount 
pentru vanzarea fortata de 
30% de 17.551,43 lei fara TVA. 
Persoanele interesate vor 

cumpăra caietul de prezentare 
de la lichidatorul judiciar şi 
vor depune documentele de 
participare la licitaţie cu o zi 
înainte de data licitaţiei. In 
cazul neadjudecării vânzarile 
vor fi reluate în zilele de 
1 6 . 0 3 . 2 0 1 7 ,  r e s p e c t i v 
24.03.2017 la aceeasi ora la 
sediul lichidatorului judiciar 
din Ploiesti, str. Banatului, 
nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, jud. 
Prahova, tel/fax 0244 519800.

l Directia Silvica Valcea, 
organizeaza in data de 
20.03.2017, ora 11,00, la 
sediul sau din Str Carol I, nr 
37, Rm Valcea, licitatie pentru 
valorificarea fructelor de 
padure , ce se vor recolta in 
anul 2017, in urmatoarea 
sortimentatie , in stare proas-
pata: - Rubus Fruticosus ( 
mur) -30 tone –pret pornire 
3600 lei/tona; - Rosa canina 
(maces) – 60 tone – pret 
pornire 2600 lei/tona. Pretu-
rile nu contin TVA.Loturile 
neadjudecate prin licitatie se 
supun procedurii de nego-
ciere. Caietul de sarcini poate 
f i  consu l ta t  pe  s i t e -u l 
RNP-Romsilva sau pe site-ul 
Directiei Silvice Valcea. Ofer-
tele se vor depune la secretari-
atul DS Valcea, pana in ziua 
de 20.03.2017, ora 10,30. 
Pentru detalii sau lamuriri 
suplimentare va puteti adresa 
DS Valcea -0250/735840 sau 
ing Iosif Adrian -0732/620977.

l Directia Silvica Valcea, 
organizeaza in data de 
20.03.2017, ora 10,00, la sediul 
sau din Str Carol I, nr 37, Rm 
Valcea, licitatie/negociere 
pentru valorificarea plantelor 
medicinale, ce se vor recolta in 
anul 2017, in urmatoarea sorti-
mentatie: Cant (Tone) Pret 
minim – lei/kg: flori de tei – 
uscate – 1,5 tone, 14,0 lei/kg; 
flori de soc – verzi – 25,0 tone, 
2,5 lei/kg; iarbă de sunătoare – 
uscată – 1,0 tone, 5,0 lei/kg; 
iarbă de urzică – verde – 6,0 
tone, 0,6 lei/kg; frunze de 
mesteacăn verde – 2,0 tone, 1,2 
lei/kg; iarbă şi flori de coada 
şoricelului – 1,0 tone, 3,2 lei/
kg; frunze şi lujeri de afin 
negru – verde – 2,0 tone, 1,0 
lei/kg; frunze şi f lori de 
păducel – uscate – 0,5 tone, 5,0 
lei/kg. Preturile nu contin 
TVA. Ofertele se vor depune la 
secretariatul DS Valcea, pana 
in ziua de 20.03.2017, ora 9,30.
Caietul de sarcini se va putea 
ridica, incepand cu data de 
06.03.2017. Pentru detalii sau 
lamuriri suplimentare va 
puteti adresa DS Valcea 
-0250/735840 sau ing Adam 
Jinaru ( 0732/652580).

l Debitorul SC Quality Serv 
International SRL societate în 
faliment, prin lichidator judi-
ciar Dinu, Urse şi Asociații 
S.P.R.L., scoate la vânzare: 
Mijloace fixe şi obiecte de 
inventar  aparținând SC 
Quality Serv International 
SRL -în faliment. Prețul de 

pornire al licitației este de 50% 
din valoarea de vânzare 
forțată stabilită în Raportul de 
Evaluare exclusiv TVA, pentru 
fiecare bun în parte, iar listele 
cu aceste bunuri pot fi obținute 
de la lichidatorul judiciar cu 
un telefon în prealabil. Partici-
parea la licitație este condițio-
nată de consemnarea în contul 
nr. 
RO38PIRB4217771983001000 
deschis la Piraeus Bank, pe 
seama debitoarei SC Quality 
Serv International SRL cel 
târziu până la data şedinței de 
licitație, a garanției de 10% din 
prețul de pornire al bunului 
pentru care se licitează şi de 
achizițtionarea până la aceeaşi 
dată a Caietului de sarcini. 
Prețul Caietului de sarcini este 
de 50 lei exclusiv TVA şi se va 
achita în numerar la sediul 
ales al lichidatorului judiciar 
Dinu, Urse şi Asociații SPRL 
din Bucureşti, str. Buzeşti 
nr.71, et.5,  sector 1. Prima 
şedință de licitație pentru acti-
vele ce aparțin societății debi-
toare a fost fixată la data de 
15.03.2017, ora 14.00, iar dacă 
bunurile nu se adjudecă la 
această data, şedințele de lici-
tații se vor relua în datele de: 
22 .03.2017,  29 .03.2017, 
05.04.2017, 12.04.02017, 
19 .04.2017,  26 .04.2017, 
03.05.2017, 10.05.2017 si 
17.05.2017 ora 14.00. Toate 
şedințele de licitații se vor 
desfăşura la sediul ales al lichi-
datorului judiciar din Bucu-
reşti, str. Buzeşti nr.71, et.5, 
sector 1. Pentru relații supli-
mentare  sunaț i  la  te l . : 
021.318.74.25, email: dinu.
urse@gmail.com. 

l Private Liquidation Group 
IPURL, numită lichidator în 
dosarul nr. 1176/111/2016 aflat 
pe rolul Tribunalului Bihor, 
privind pe debitoarea S.C. 
Alex Don Com S.R.L., CUI: 
30987885 scoate la vânzare 
prin licitație publică: autoutili-
tară marca OPEL tipul 
COMBO cu 2 locuri având nr. 
de înmatriculare BH 07 MKA, 
număr de identificare/serie 
şasiu WOLOXCF2523017509, 
an fabricație 2002, culoare 
caroserie alb, sursa de putere 
motorina, putere maximă 
motor 48 kw, cilindre 1686 
cmc, numărul de kilometri 
parcurşi 254.380 km Prețul de 
pornire: 5.800,00 lei. Licitația 
va avea loc în 23.03.2017 ora 
12:00 la sediul lichidatorului 
din Oradea str. Avram Iancu 
nr.2 ap.11. În caz de nereuşită 
licitația se reia în data de 
3 0 . 0 3 . 2 0 1 7  r e s p e c t i v 
06.04.2017 la aceeaşi oră. Lici-
tantul trebuie să achiziționeze 
un caiet de sarcini privind 
bunurile imobile supuse 
prezentei licitații, contra sumei 
de 150 RON+TVA, ce va 
cuprinde şi regulamentul de 
vânzare. Licitantul va depune 
la sediul lichidatorului judiciar 
o cerere de participare la lici-
tație, inclusă în caietul de 
sarcini, cu cel puțin o zi înainte 

de termenul licitației stabilit 
prin anunțul public. Informații 
t e l : 0 3 5 9 4 6 3 6 6 1  f a x : 
0359463662 e-mail: office@
plginsolv.ro

l Debitorul Vialis Edil SRL 
societate în faliment, prin 
lichidator judiciar Dinu, Urse 
şi Asociații SPRL, scoate la 
vânzare: 1.Autoturism Fiat 
Barcheta, an fabricație 1995, 
p r e ț  p o r n i r e  l i c i t a ț i e 
-2.400,00Euro exclusiv TVA; 
2.Mijloace fixe, aparținând 
VIALIS EDIL SRL în valoare 
de 70.134,30Lei exclusiv TVA. 
Prețul de pornire al licitațiilor 
pentru autoturism şi mijloa-
cele fixe aparținând VIALIS 
EDIL SRL reprezintă 100% 
din valoarea de piață exclusiv 
TVA, arătată în Raportul de 
Evaluare pentru fiecare bun 
în parte, iar listele cu aceste 
bunuri pot fi obținute de la 
lichidatorul judiciar cu un 
te lefon  în  prea lab i l  la 
021.318.74.25. Participarea la 
licitație este condiționată de: 
-consemnarea în contul nr. 
RO24BITR003010065395RO01 
deschis la Veneto Banca SpA 
-Suc. Bucureşti, Ag. Ploieşti 
până la orele 14.00 am din 
preziua stabilită licitației, a 
garanției de 10% din prețul de 
pornire a licitației; -achizițio-
narea până la aceeaşi dată a 
Regulamentului de licitație 
pentru bunurile din patrimo-
niul debitoarei, de la sediul 
lichidatorului judiciar. Pentru 
autoturism şi mijloacele fixe, 
prima şedință de licitație a fost 
fixată în data de 09.03.2017, 
ora 11.00, iar dacă bunurile nu 
se adjudecă la această dată, 
următoarele şedințe de licitații 
vor fi în data de 16.03.2017; 
23 .03.2017;  30 .03.2017; 
06.04.2017, ora 11.00. Toate 
şedințele de licitații se vor 
desfăşura la sediul ales al lichi-
datorului judiciar din Mun. 
Ploieşti, Str. Elena Doamna 
nr.44A, Județ Prahova. Pentru 
relații suplimentare sunați la 
telefon: 021.318.74.25, email 
dinu.urse@gmail.com. Pentru 
relații suplimentare şi vizio-
nare apelați tel.: 0753.999.028, 
dl. Cristian Ciocan.

l Debitorul Ungureanu 
Instalcom SRL societate în 
faliment, prin lichidator judi-
ciar Dinu, Urse Și Asociații 
SPRL, scoate la vânzare: 1.
Imobil, teren situat în Mun. 
Ploieşti, Str. Drumul Serii 
nr.22, Județ Prahova, având 
suprafața de 2.452,00mp şi 
clădire edificată pe acesta în 
regim parter şi etaj, având 
suprafața construită de 
169,18mp din care suprafața 
utilă de 135,51mp, înscris în 
Cartea funciară nr.6505 Mun. 
Ploieşti, sub nr. cadastral 6621. 
Prețul de pornire al licitației 
este de 95.099,95Euro exclusiv 
TVA; 2. Imobil, teren intra-
vilan situat în Ploieşti, str. 
Drumul Serii, FN, tarlaua 12, 
parcela A166/13,  Județ 
Prahova, având suprafața de 

2.452,74mp înscris în Cartea 
funciară nr. 121422 ( nr. vechi 
6322) Mun. Ploieşti, sub nr. 
cadastral 7935. Prețul de 
pornire al licitației este 
de  41.819,25Euro exclusiv 
TVA; 3. Imobil, teren intra-
vilan situat în Ploieşti, str. 
Drumul Serii, FN, tarlaua 12, 
parcela A166/14,  Județ 
Prahova, având supra fața de 
2.415,28mp înscris în Cartea 
funciară nr.121440 ( nr. vechi 
6323) Mun. Ploieşti, sub nr. 
cadastral 7932. Prețul de 
pornire al licitației este 
de  37.437,00Euro exclusiv 
TVA. 4.Alte mijloace fixe şi 
obiecte de inventar, aparținând 
SC Ungureanu Instalcom SRL 
a căror valoare de piață este de 
55 .275,60Lei exclusiv TVA. 
Prețul caietului de sarcini 
pentru imobilele af late în 
proprietatea SC Ungureanu 
Instalcom SRL este de 1000 lei 
exclusiv TVA. -Prețul de 
pornire al licitației pentru 
imobilul aflat la punctul nr. 1 
din lista, reprezintă 55% din 
valoarea de piață exclusiv TVA 
prezentată în Raportul de 
evaluare. -Prețul de pornire al 
licitație pentru imobilul aflat la 
punctul nr.2 din listă, repre-
zintă 55% din valoarea de 
piață exclusiv TVA prezentată 
în Raportul de evaluare. 
-Prețul de pornire al licitației 
pentru imobilul af lat la 
punctul nr.3 din listă, repre-
zintă 50% din valoarea de 
piață exclusiv TVA. -Prețul de 
pornire al licitației pentru 
mijloacele fixe şi obiectele de 
inventar reprezintă 60% din 
valoarea de piață exclusiv TVA 
prezentată în raportul de 
evaluare pentru fiecare bun în 
parte iar listele cu aceste 
bunuri pot fi obținute de la 
lichidatorul judiciar cu un 
te lefon  în  prea lab i l  la 
021.318.74.25. Participarea la 
licitație este condiționată de: 
-consemnarea în contul nr. 
RO79BFER140000008181 
RO01 deschis  la Banca 
Comercială Feroviară -Sucur-
sala Bucureşti până la orele 
14.00 am din preziua stabilită 
şedinței de licitație a garanției 
de 10% din prețul de pornire a 
licitației; -achiziționarea până 
la aceeaşi dată a Caietelor de 
sarcini şi a Regulamentelor de 
licitație pentru proprietățile 
imobiliare, pentru mijloacele 
fixe şi obiectele de inventar, de 
la sediul lichidatorului judiciar. 
Pentru proprietățile imobi-
liare, mijloacele fixe şi obiec-
tele de inventar prima şedință 
de licitație a fost fixată în data 
de 13.03.2017, ora 12.00, iar 
dacă bunurile nu se adjudecă 
la această dată, următoarele 
şedințe de licitații vor fi în data 
de 27.03.2017; 03.04.2017; 
24.04.2017; 08.05.2017 ora 
12.00. Toate şedințele de lici-
tații se vor desfăşura la sediul 
ales de lichidatorului judiciar 
din Mun. Ploieşti, Str. Elena 
Doamna nr.44A,  Județ 
Prahova. Pentru relații supli-
mentare sunați la telefon: 

021.318.74.25, email dinu.
urse@gmail.com. Pentru relații 
suplimentare şi vizionare 
apelați tel. : 0753.999.028, dl. 
Cristian Ciocan. Anunțul 
poate fi vizualizat şi pe site 
www.dinu-urse.ro.

PIERDERI  
l Pierdut Adeverinta achitare 
apartament, pe numele Iorga 
Manda si Iorga Florea Marian. 
Declar nula.

l Pierdut Adeverinta achitare 
integrala locuinta, pe numele 
Obreja Anuta si Balan Vasile 
Leo . Declar nula.

l Pierdut carnet student si 
Legitimatie transport, Facul-
tate de Matematica Informa-
tica, pe numele Radu Vlad. Le 
declar nule.

l Pierdut Contract constructie 
2342/III, Proces verbal predare 
primire din 3.02.1975, pe 
numele Paun Zinca, Paun 
Aurica. Le declar nule.

l Pierdut Proces verbal din 
28.03.1979, pe numele Vasiliu 
Victoria. Declar nul.

l Pierdut Contract vanzare 
cumparare nr. 12/4899. Proces 
verbal primire predare locu-
inta, Schita apartament, 
Schita bloc, pe numele Grigore 
vasile si Grigore Ana. Le 
declar nule.

l Pierdut Proces verbal casa, 
pe numele Baetica Petre. 
Declar nul.

l Pierdut Adeverinta achitare 
i n t e g r a l a  l o c u i n t a  n r. 
8250/1908.1996, pe numele 
Balan Maria. Declar nula.

l Pierdut certificat de luptător 
pentru victoria Revoluţiei 
Române din decembrie 1989, 
luptător remarcat prin fapte 
deosebite, seria LRM-P nr. 
00770 precum şi legitimaţie cu 
aceeaşi serie, pe numele 
Poptean Petre –Cristian. Le 
declar nule.

l Pierdut atestat manager 
transport marfă nr. 13500 
eliberat la data de 28.11.2009 
de A.R.R. Mehedinţi pe 
numele: Pătraşcu Alexandru. 
Se declară nul.

COMEMORARE


