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OFERTE SERVICIU
l Unitatea militară 01656 Bucu-
rești, din Ministerul Apărării 
Naționale, organizează concurs 
de ocupare pe perioadă nedeter-
minată a unui post de personal 
civil contractual referent grupa 
II, studii medii absolvite cu 
d ip loma de  bacalaureat  ș i 
vechime de  minim 6  luni . 
Concursul va avea loc astfel: 
16 .09 .2019  (proba  scr i să ) ; 
20.09.2019 (interviul), la sediul 
UM 01656 București, strada 
Antiaeriană, nr.6-8, sector 5, 
București. Data limită de depu-
nere a dosarelor, la sediul UM 
01656 București, este 30.08.2019, 
ora 15.30. Date de contact: 
tel.021.410.01.50 interior 507, 
persoană de contact VIZITEU 
Petronela, secretar. Informații 
suplimentare la sediul unității 
respectiv pe site-ul www.forter.ro

l Compania de construcții ILA 
VORHABEN SRL angajează 
muncitori  cu experiență în 
construcții: dulgheri, fierari beto-
niști, montatori pereți și plafoane 
din ghips carton, zidari pietrari, 
zugravi și zugravi tencuitori 
pentru proiecte în Timișoara. Cei 
interesați sunt rugați să participe 
la sesiunea de interviuri organi-
zate în Timișoara, str.Zorile, nr.3, 
jud.Timiș. Pentru mai multe 
informații suplimentare ne puteți 
contacta la numărul de telefon: 
0721.270.075.

l S.C. Halis Kamer SRL cu 
sediul in Arad,  str.Poetului nr.1C, 
angajeaza 2 manipulanti marfa  
COD COR 933303. Cerinte: studii 
8 clase ,cunoasterea limbilor 
araba, turca si engleza  constituie 
avantaj. CV-urile se depun la 
adresa de email; mengrup@
yahoo.com, pana la data de 
21.08..2019.

l S.C. Euro Men Grup SRL  cu 
sediul in Arad,  str.Deltei  nr.2, 
angajeaza 1 manipulant marfa  
COD COR 933303. Cerinte: studii 
8 clase ,cunoasterea limbilor 
araba, turca si engleza  constituie 
avantaj. CV-urile se depun la 
adresa de email; mengrup@
yahoo.com, pana la data de 
21.08..2019.

l Serviciul Apă Canal Balta 
Albă organizează concurs pentru 
ocuparea a 4 posturi contractuale 
vacante conform statului de 
funcții al Serviciilor publice 
organizate la nivelul Comunei 
Balta Albă, după cum urmează: 1 
post contractual vacant de casier 
încasator; 1 post contractual 

vacant de șofer și 2 posturi 
contractuale de lucrător pentru 
salubritate. Concursul va avea 
loc la Primăria Comunei Balta 
Albă, Județul Buzău, în data de 
18 septembrie 2019, ora 10.00- 
proba scrisă și 19 septembrie 
2019,  ora 10.00- interviul . 
Notarea probei scrise și comuni-
carea rezultatelor la proba scrisă- 
maxim o zi lucrătoare de la 
finalizarea probei. Depunerea 
contestațiilor formulate față de 
rezultatul obținut la proba scrisă- 
în termen de cel mult o zi lucră-
t o a r e  d e  l a  d a t a  a f i ș ă r i i 
rezultatului probei scrise; soluțio-
narea contestațiilor rezultatului 
la proba scrisă și comunicarea 
rezultatului la contestații- în 
termen de maxim o zi lucrătoare 
de la expirarea termenului de 
depunere a contestațiilor. Dosa-
rele de înscriere ale candidaților 
se depun până la data de 16 
septembrie 2019, ora 16.30, la 
sediul Primăriei Balta Albă- 
secretariatul comisiei. Condiții 
generale de participare și selecție 
a candidaților, așa cum sunt 
prevăzute de Lege: are cetățenie 
româna, cetățenie a altor state 
ale Uniunii Europene și domici-
liul în România; cunoaște limba 
română, scris și vorbit; are vârsta 
minimă reglementată de preve-
derile legale; are capacitate 
deplină de exercițiu; are o stare 
de sănătate corespunzătoare 
postului pentru care candidează, 
atestată de adeverința medicală 
eliberată de medicul de familie; 
îndeplinește condițiile de studii 
și, după caz, de vechime sau alte 
condiții specifice potrivit cerin-
țelor postului scos la concurs; nu 
a fost condamnată definitiv 
pentru săvârșirea unei infrac-
țiuni contra umanității, contra 
statului ori contra autorității, de 
serviciu sau în legătură cu servi-
ciul. Condiții specifice de partici-
pare și selecție a candidaților: 
șofer- 1 post: studii medii sau 
generale, să dețină permis de 
conducere categoriile B și C, 
vechime minim 2 ani. Cerințe: 
disponibi l i tate  la  program 
pre lung i t / f l ex ib i l .  Pent ru 
înscrierea la concurs candidații 
vor prezenta un dosar de concurs 
care să cuprindă următoarele 
documente: cerere de înscriere la 
concurs adresată conducătorului 
instituției care organizează 
concursul; copie a actului de 
identitate sau orice alt document 
care atestă identitatea, potrivit 
legii după caz; copiile documen-
telor care atestă nivelul studiilor, 
precum și al altor specializări; 
copii ale documentelor care 
atestă vechimea în muncă; 

adeverința medicală eliberată de 
medicul de familie sau instituții 
abilitate, care atestă starea de 
sănătate corespunzătoare; cazier 
judiciar; curriculum vitae. casier 
încasator- 1 post: să fie absolvent 
de studii medii/profesionale cu 
diplomă de absolvire, vechime 
minimă în muncă 2 ani. Cerințe: 
disponibi l i tate  la  program 
pre lung i t / f l ex ib i l .  Pent ru 
înscrierea la concurs candidații 
vor prezenta un dosar de concurs 
care să cuprindă următoarele 
documente: cerere de înscriere la 
concurs adresată conducătorului 
instituției care organizează 
concursul; copie a actului de 
identitate sau orice alt document 
care atestă identitatea, potrivit 
legii după caz; copiile documen-
telor care atestă nivelul studiilor, 
precum și al altor specializări; 
copii ale documentelor care 
atestă vechimea în muncă; 
adeverință medicală eliberată de 
medicul de familie sau instituții 
abilitate, care atestă starea de 
sănătate corespunzătoare; cazier 
judiciar;  curriculum vitae. 
Lucrător pentru salubritate- 2 
posturi: să fie absolvent de studii 
medii/profesionale cu diploma de 
absolvire, vechime minimă în 
muncă- 2 ani. Cerințe: disponibi-
litate la program prelungit/
f lexibil. Pentru înscrierea la 
concurs candidații vor prezenta 
un dosar de concurs care să 
cuprinda următoarele docu-
mente: cerere de înscriere la 
concurs adresată conducătorului 
instituției care organizează 
concursul; copie a actului de 
identitate sau orice alt document 
care atestă identitatea, potrivit 
legii după caz; copiile documen-
telor care atestă nivelul studiilor, 
precum și altor specializări; copii 
ale documentelor care atestă 
vechimea în muncă; adeverință 
medicală eliberată de medicul de 
familie sau instituții abilitate, 
care atestă starea de sănătate 
corespunzătoare; cazier judiciar; 
curriculum vitae. Actele vor fi 
prezentate și în original în 
vederea verificării conformității 
copiilor cu acestea. Dosarele de 
concurs se depun până la data de 
16 septembrie 2019, ora 16.30- la 
secretariatul comisiei de concurs. 
În termen de maximum de 2 zile 
lucrătoare de la data expirării 
termenului de depunere a dosa-
relor, comisia de concurs are 
obligația de a selecta dosarele de 
concurs, pe baza îndeplinirii 
condițiilor de participare. Rezul-
tatul selecției dosarelor depuse se 
va afișa la sediul primăriei. 
Prezentul anunț și bibliografia 
stabilită se afișeaza la sediul și 

site-ul Primăriei Comuna Balta 
Albă. Informații suplimentare se 
pot obține la tel.0238.790.063.

l SC Boutique Apartaments SRL 
angajeaza personal cu norma 
intreaga pe baza de concurs dosar 
(interviu) proba practica. Detalii 
la tel 0732445050.

l SC Gospodărie Ştefănești SRL-
Ilfov organizează în data de 
22.08.2019 concurs recrutare 
pentru 1 post de Şofer. Detalii la 
0721.490.200.

PRESTĂRI SERVICII
l Înființare societate București și 
Ilfov, consultanță fiscală gratuită. 
P e n t r u  d e t a l i i  s u n a ț i  l a : 
0785.099.091.

CITAŢII
l Toate persoanele interesate a 
face opoziţie la constatarea drep-
tului  de proprietate ca efect al 
prescripţiei  achizitive  al petentei  
STÂNIŞOR  ANA , privind 
imobilul înscris în CF 797, 
Holbav, nr. top 1060/2/b, teren  
arabil de  9355 mp și  nr. Top 
1062/2/b pădure de 2160 mp, sunt 
invitaţi la JudecĂtoria  Zărnești  
în data de 11.09.2019, dosar civil 
nr. 3321/338/2018. 

DIVERSE
l Comunicare Sentința civilă nr. 
8882/2018 pronunțată în Dosar 
nr. 4839/866/2016 al Judecătoriei 
Iași pentru pârâtul Grigoriu 
Remus Daniel: Pentru aceste 
motive, în numele legii hotărăște: 
Admite, astfel cum a fostpreci-
zată, cerereaformulata de recla-
manta Grigoriu Mihaela în 
c o n t r a d i c t o r i u  c u  p â r â t u l 
Grigoriu Remus Daniel. Desface 
casatoria partilor incheiata la 
data de 1.03.2003 in fata delega-
tului de stare civila de la Primăria 
lași, - din culpa exclusivă a pârâ-
tului. Dispune ca reclamanta să 
menţină numele dobândit prin 
căsătorie, cel de „Grigoriu”. 
Dispune ca exercitarea autorităţii 
păr inteș t i  fa ţă  de  minor i i 
Grigoriu Alexandra Elena, 
născută la data de 22.05.2003, 
Grigoriu Bianca Teodora, născută 
la data de 15.12.2004, Grigoriu 
Ştefan și Grigoriu Daniel, ambii 
născuţi la data de 28.11.2009 și 
Grigoriu David, născut la data de 
14.11.2012, să se realizeze în mod 
exclusiv, de mama reclamantă. 
Stabilește locuinţa minorilor 
împreună cu mama reclamantă. 
Stabilește în bani, pentru tată, 
pensia de întreținere datorată 
minorilor, în cuantum de 1/2 din 

venitul minim pe economie, (câte 
1/10 pentru fiecare copil) lunar, de 
la data introducerii acţiunii și 
până la majoratul copiilor. Obligă 
pârâtul la plata către reclarnantă 
a cheltuielilor de judecată în 
cuantum de 1300 lei reprezentând 
taxă de timbru, onorariu avocaţial 
și onorariu curator. Cu appel in 
30 zile de la comunicare, calea de 
atac urmând a se depune la Jude-
cătoria lași. Pronunţată azi, 
26.07.2018, prin punerea soluţiei 
la dispoziția părţilor prin mijlo-
cirea grefei instanţei.

l SC Conpet SA Ploiești, titular 
al proiectului ”Subtraversare 
Dunăre și Borcea a ţiţeiului trans-
portat prin conductele Constan-
ţa-Bărăganu 14”, 20”, 28” ”, 
anunţă publicul interesat asupra 
luării deciziei etapei de încadrare 
de către Agenţia Naţională 
pentru Protecţia Mediului, prin 
care proiectul nu se supune evalu-
ării impactului asupra mediului, 
nu se supune evaluării adecvate și 
nu se supune evaluării impactului 
asupra corpurilor de apă, în 
cadrul procedurii de evaluare a 
impactului asupra mediului, 
pentru proiectul ”Subtraversare 
Dunăre și Borcea a ţiţeiului trans-
portat prin conductele Constan-
ţa-Bărăganu 14”, 20”, 28” ”, 
propus a fi amplasat în Jud. 
Ialomiţa și Jud. Constanţa. 1. 
Proiectul deciziei de încadrare și 
motivele care o fundamentează 
pot fi consultate la sediul Agenţiei 
Naţionale pentru Protecţia 
Mediului din Splaiul Indepen-
denţei, nr.294, Sector 6, București, 
în zilele de luni-joi, între orele 800 
– 1630 și vineri între orele 800 – 
1400, precum și pe pagina de 
internet www.anpm.ro la secţi-
unea Reglementări/Acordul de 
mediu/Drafturi acte de reglemen-
tare. 2. Publicul interesat poate 
înainta comentarii/observaţii la 
proiectul deciziei de încadrare în 
termen de 10 zile de la data publi-
cării anunţului pe pagina de 
internet a Agenţiei Naţionale 
pentru Protecţia Mediului.

l Balog Francisc, domiciliat în 
mun.Timișoara, Int.Sepia, nr.79, 
bl.5, sc.A, et.2, ap.12, jud.Timiș, 
tel.0730.559.842, anunță elabo-
rarea primei versiuni a PUZ 
“Zona de locuințe, pensiune și 
servicii” și declanșarea etapei de 
încadrare pentru obținerea 
avizului de mediu pe terenul 
situat în localitatea Giarmata, 
jud.Timiș, identificat cu CF 
nr.404240,  405640,  405570. 
Consultarea primei versiuni a 
Planului Urbanistic Zonal se 
poate realiza la adresa proiectan-
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tului S.C.Arhimade Project SRL, 
localitatea Giroc, jud.Timiș, str.
Cometei, nr.50 sc.B, ap.4, zilnic 
de luni până vineri între orele 
09.00-16.00. Comentariile și 
sugestiile se vor transmite în scris 
la sediul APM Timiș, str.B-dul 
Liviu Rebreanu, nr.18-18A în 
termenul de 15 zile calendaristice 
de la data prezentului anunț.

l Suciu Flavius Viorel, domiciliat 
în Giarmata, nr.14, jud.Timiș, 
nr.telefon: 0724.233.053, anunță 
elaborarea primei versiuni a  
PUZ “Zona de locuințe  ș i 
servicii” și declanșarea etapei de 
încadrare pentru obținerea 
avizului de mediu pe terenul 
situat în localitatea Giarmata, 
jud.Timiș, identificat cu CF 
nr.405601. Consultarea primei 
versiuni a Planului Urbanistic 
Zonal se poate realiza la adresa 
proiectantului S.C. Arhimade 
Project SRL localitatea Giroc, 
jud.Timiș, str.Cometei, nr.50, 
sc.B, ap.4, zilnic de luni până 
vineri între orele 09.00-16.00. 
Comentariile și sugestiile se vor 
transmite în scris la sediul APM 
Timiș, str.B-dul Liviu Rebreanu, 
nr.18-18A în termenul de 15 zile 
calendaristice de la data prezen-
tului anunț.

l Suciu Flavius Viorel, domiciliat 
în Giarmata, nr.14, jud.Timiș, 
nr.telefon: 0724.233.053, anunță 
elaborarea primei versiuni a  
PUZ “Zona de locuințe  ș i 
servicii” și declanșarea etapei de 
încadrare pentru obținerea 
avizului de mediu pe terenul 
situat în localitatea Giarmata, 
jud.Timiș, identificat cu CF 
nr.403080, 408101. Consultarea 
primei versiuni a Planului Urba-
nistic Zonal se poate realiza la 
adresa proiectantului S.C.Arhi-
made Project SRL, localitatea 
Giroc, jud.Timiș, str.Cometei, 
nr.50 sc.B, ap.4, zilnic de luni 
până vineri între orele 09.00-
16.00. Comentariile și sugestiile 
se vor transmite în scris la sediul 
APM Timiș, str.B-dul Liviu 
Rebreanu, nr.18-18A în termenul 
de 15 zile calendaristice de la 
data prezentului anunț.

l In conformitate cu prevederile 
Legii nr. 31/1990 privind societa-
tile comerciale, cu modificarile si 
completarile ulterioare,  SC 
CAROMET SA cu sediul in 
Caransebes, DN 68, KM 3,2 
avand numarul de ordine in 
registrul comertului j/11/1991, 
codul  unic  de  inregistrare 
1066631 si o cifra anuala de 
afaceri de peste 10 milioane lei, 
confirma ca a depus sub numarul 

183375438 din data de 13.08.2019 
l a  D G F P / A N A F / M F  j u d . 
Caras-Severin copie de pe situa-
tiile financiare semestriale pentru 
semestrul I 2019. Administrator 
T i s c h e r  G a b r i e l .  p h o n e : 
0732007166.

l OMV Petrom S.A, titular al 
proiectului “Crestere capacitate 
de injectie Independenta sondele 
I31, I32, I33 Independenta”, 
anunta publicul interesat asupra 
luarii deciziei etapei de incadrare 
de catre A.P.M. Galati, in cadrul 
procedurii de evaluare a impac-
tului asupra mediului, fara evalu-
area impactului asupra mediului, 
fara evaluare adecvata si fara 
evaluarea impactului asupra 
corpur i lor  de  apa ,  pentru 
proiectul: “Crestere capacitate de 
injectie Independenta sondele 
I31, I32, I33 Independenta”, 
propus a fi amplasat in extravi-
lanul comunelor Independenta 
(T1, T1+10) si Slobozia - Conachi 
(T1), judetul Galati. Proiectul 
deciziei de incadrare si motivele 
care o fundamenteaza pot fi 
consultate la sediu APM Galati, 
str. Regiment 11 Siret, nr. 2, in 
zilele de luni - joi intre orele 08.30 
- 16.00 si vineri intre orele 08.30 - 
13.30, precum si la urmatoarea 
adresa de internet http://apmgl.
anpm.ro la sectiunea: Reglemen-
tari→Acordul de mediu→Drafturi 
acte de reglementare→Proiect 
decizie etapa de incadrare 2019. 
Publicul interesat poate inainta 
comentarii /observatii la proiectul 
deciziei de incadrare in termen de 
10 zile de la data publicarii anun-
tului pe pagina de internet a 
A.P.M. Galati.

l OMV Petrom S.A, titular al 
proiectului “Crestere capacitate 
de injectie Independenta sondele 
I34, I35, I36 Independenta”, 
anunta publicul interesat asupra 
luarii deciziei etapei de incadrare 
de catre A.P.M. Galati, in cadrul 
procedurii de evaluare a impac-
tului asupra mediului, fara evalu-
area impactului asupra mediului, 
fara evaluare adecvata si fara 
evaluarea impactului asupra 
corpur i lor  de  apa ,  pentru 
proiectul: “Crestere capacitate de 
injectie Independenta sondele 
I34, I35, I36 Independenta”, 
propus a fi amplasat in extravi-
lanul comunei Slobozia - Conachi 
(T1), judetul Galati. Proiectul 
deciziei de incadrare si motivele 
care o fundamenteaza pot fi 
consultate la sediu APM Galati, 
str. Regiment 11 Siret, nr. 2, in 
zilele de luni - joi intre orele 08.30 
- 16.00 si vineri intre orele 08.30 - 
13.30, precum si la urmatoarea 

adresa de internet http://apmgl.
anpm.ro la sectiunea: Reglemen-
tari→Acordul de mediu→Drafturi 
acte de reglementare→Proiect 
decizie etapa de incadrare 2019. 
Publicul interesat poate inainta 
comentarii/observatii la proiectul 
deciziei de incadrare in termen de 
10 zile de la data publicarii anun-
tului pe pagina de internet a 
A.P.M. Galati.

l SC Orkla Foods Romania cu 
sediul în str.Copilului, nr.14-18, 
sector 1, București înregistrată la 
O N R C - O R C T B  c u  C U I 
nr.14624799, informează pe cei 
interesați că s-a depus solicitarea 
pentru emiterea autorizației de 
mediu pentru activitatea: cod 
C A E N  r e v  1  - F a b r i c a r e a 
margarinei și a altor produse 
comestibile similare, cod CAEN 
rev 1 -1061 Fabricarea produselor 
de morărit desfășurată în str.
Calea Vitan, nr.240, sector 3, 
București. Informații se pot soli-
cita la sediul Agenției pentru 
Protecția Mediului București din 
Sectorul 6, Aleea Lacul Morii, 
nr.1 (Barajul Lacul Morii- în 
spatele benzinăriei Lukoil), între 
orele 09.00-12.00, de luni până 
vineri. Propuneri sau contestații 
se pot depune la sediul A.P.M. 
București în termen de 10 zile de 
la data publicării prezentului 
anunț .

l Anunţ de Participare(1): 
Programul National– Fondul 
pentru Azil, Migraţie și Inte-
grare, Ref:  FAMI/19.02: Inspec-
toratul General pentru Imigrări 
desfășoară o procedură de 
evaluare și selecţie a proiectelor 
de grant, vizând implementarea 
acţiunilor ”Gestionarea Infor-
maţiilor din Ţările de Origine” și 
”Integrarea socială a beneficia-
rilor unei forme de protecție și a 
străinilor cu ședere legală în 
România– regiunea 1”, din  
cadrul Programului Naţional– 
Fondul pentru Azil, Migraţie și 
Integrare. Data limită pentru 
depunerea propunerilor este: 
29.08.2019, ora 09.00. Perioada 
de selectie si evaluare a proiec-
telor este: 29.08.2019, ora 10:00– 
20.09.2019. Instrucţiunile pentru 
solicitanţi în forma completă se 
găsesc pentru consultare la 
Inspectoratul General pentru 
Imigrări, str. Lt. col. Constantin 
Marinescu nr. 15A, sector 5, 
Bucureșt i  ș i  pe  pagina  de 
Internet, www.igi.mai.gov.ro.
Pentru informaţii detaliate și 
clarificări puteţi să ne contactaţi 
la tel .  +4021.410.75.13 sau 
e-mai l :  s ip . ig i@mai .gov.ro . 
Procedura de evaluare și selecţie 

a proiectelor de grant se desfă-
șoară pe baza prevederilor Ordi-
nului MAI nr. 75 din 9 iulie 2015 
privind evaluarea și selecţia 
proiectelor de grant în cadrul 
Programului naţional al Româ-
niei de sprijin din Fondul pentru 
azil, migraţie și integrare pentru 
perioada 2014-2020. (1)Anunţ 
publicat în Monitorul Oficial al 
României nr. 136/13.08.2019, 
Partea a VI-a.

LICITAŢII
l  M a n a g e m e n t  C o m p a n y 
IPURL, lichidator judiciar al SC 
JOKER COM SRL, în dosarul 
7846/63/2013 aflat pe rolul Tribu-
nalului Dolj, anunță vânzarea 
bunurilor imobile constând în: 
casă de vacanță situată în Com.
Baia de Fier,  zona Rânca, 
Corneșul Mare, Trupul B, P165, 
jud.Gorj ,  cu nr.  cad.  1098, 
p o r n i n d  d e  l a  p r e ț u l  d e 
216.000Lei. Bunurile menționate 
mai sus fac parte din patrimoniul 
debitoarei și se vând libere de 
sarcini, pornind de la prețul 
stabilit, reprezentând 50% din 
prețul de evaluare. Vânzarea se 
va face prin licitație publică 
conform Codului de Procedură 
Civilă la data de 02.09.2019, ora 
15.00, la sediul lichidatorului 
judiciar din Craiova, Str.Vasile 
C o n t a ,  n r. 4 7 ,  j u d . D o l j . 
Tel.0740.185.973.

l SC Muntenia SA, societate 
af lata in faliment, dosar nr. 
2985/105/2007 Tribunal Prahova, 
prin lichidator, anunţă vânzarea 
la licitatie publică, conform Caie-
tului de sarcini, a ansamblului de 
bunuri imobile format din: 
Cladire C 38 – Magazie (Sc – 
261,6 mp) + Fundatie (784,58 
mp) + TEREN (900 mp) la pretul 
de 162.050 lei, situate in comuna 
Filipestii de Padure, str. Princi-
pala, 941, Prahova; Se stabilesc 

urmatoarele zile de licitaţie: 
19.08.2019, 20.08.019, 21.08.2019, 
2 2 . 0 8 . 2 0 1 9 ,  2 3 . 0 8 . 2 0 1 9 , 
2 6 . 0 8 . 2 0 1 9 ,  2 7 . 0 8 . 2 0 1 9 , 
2 8 . 0 8 . 2 0 1 9 ,  2 9 . 0 8 . 2 0 1 9 , 
30.08.2019. Caietul de sarcini se 
achiziţionează de la sediul debi-
toarei la preţul de 2.000 lei + 
TVA. Relaţii suplimentare la tel. 
0244386618, 0740226446.

PIERDERI
l Vodafone Romania S.A., cu 
sediul in Bucuresti, strada Barbu 
Vacarescu 201, J40/9852/1996, 
CIF 8971726, declaram pierdut 
cert if icatul  constatator nr. 
431170/08.08.2018 pentru adresa 
str. Amurgului 34, Popesti Leor-
deni. phone: 0740868171. 

l Pierdut atestat profesional pe 
numele Radu Ionuț, eliberat de 
ARR Prahova. Îl declar nul.

l  S C  J o y  C a b  S R L ,  c u 
J 4 0 / 5 2 8 5 / 1 4 . 0 4 . 2 0 1 7  C U I 
37396495, cu sediul în București, 
str. Slt. Popa nr. 5, bl. 15B, sc.1, 
ap. 39, sector 5, declar pierdute 
act constitutiv și certificat de 
înmatriculare cu seria B3381630. 
Le declar nule.

l Pierdut chitanţă doveditoare a 
plăţii integrale a casei din strada 
Corbeni nr. 13, sector 2, pe 
numele Costache Costel  ș i 
Costache Florica.

l SC Autogara Internaţională 
Rahova SA cu sediul în Bucu-
rești, șos. Alexandriei, nr.164, 
sect. 5, declară pierdute și nule 
următoarele  documente de 
control pentru transporturi 
rutiere de persoane prin servicii 
ocazionale în trafic naţional. 
Documen control nr. /foaie de 
parcurs nr. 62775; 64630; 64876; 
64877; 67357; 67359; 70918. 

S-au împlinit 7 ani de când s-a stins din 
viață Ioana Vulpescu Manole. Dumnezeu 

s-o odihnească.

Ileana Vulpescu

S-au împlinit 10 ani de când s-a stins 
din viață Tatiana Stepa. Dumnezeu s-o 

odihnească.

Copiii

ComEmoRăRI




