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CERERI SERVICIU
l Margarit Constantin, deținut la 
Penitenciarul Tulcea, caut loc de 
muncă pe raza jud.Tulcea și 
împrejurimi, având calificare și 
experiență în următoarele 
domenii: alimentație publică și 
turism, construcții, pază, constul-
tanță IT. Disponibilitate pe timpul 
nopții. Relații 0738.344.949, oferte 
pe mail: oantadoru2000@gmail.
com sau la Penitenciarul Tulcea. 

OFERTE SERVICIU  
l Patiseria Stars Plus Srl din 
Arad angajeaza 1 brutar. Conditii 
minime; studii medii (liceu ),califi-
care brutar ( cod COR. 751201), 
cunoastere  bucatarie sarbeasca 
(burek). CV-urile se depun pe 
e-mail la adresa; expertoffice8@
gmail.com. Vor fi luate in conside-
rare CV-urile primite pana la data 
de 04.03.2018. Selectia candida-
tilor va avea loc in data de 
05.03.2018  si consta in concurs de 
CV-uri. Informatii la telefon; 
0752556014.

l Sucursala pentru Repartizare și 
Protocol Neptun angajează bucă-
tari, ospătari, cameriste hotel, 
recepționeri hotel, lucrători în 
bucătărie, pentru unitățile noastre 
din stațiunea Neptun. Cererile 
însoțite de CV se vor depune la 
sediul sucursalei din neptun, Str. 
Trandafirilor nr. 20 (Club Bazin) 
sau pe adresa de e-mail office@
srpneptun.ro. Relații la telefoa-
nele: 0241-732.058; 0241-491.912, 
0241-731.126.

l În conformitate cu Ordinul nr. 
5625/31.08.2012, Şcoala Postli-
ceală FEG Education din Boto-
șani, nivelul 5, organizează pentru 
anul școlar 2017/2018, în data de 
30.03.2018, Concurs de titulari-
zare/ suplinire, în municipiul 
Botoșani, pentru următoarele 
posturi didactice vacante: -3 
posturi maiștrii instructori (pregă-
tire - instruire practică asistenţă 
medicală). Cerinţele specifice 
fiecărui post, condiţiile de partici-
pare, programa, bibliografia și alte 
informaţii despre organizarea și 
desfășurarea concursului se pot 
obţine de la secretariatul Şcolii 
Postliceale FEG Education din 
Botoșani, b-dul Mihai Eminescu, 
nr.48, jud. Botoșani (în incinta 
Casei Tineretului), telefon/ fax: 
0231.583.739.

l Spitalul Clinic de Obstetrică 
Ginecologie „Prof. Dr. Panait 
Sîrbu” cu sediul în București, Str. 
Calea Giulești nr.5, Sector 6, orga-
nizează  concurs pentru ocuparea 
funcţiei de: Referent de speciali-
tate gr. III (S)-Birou RUNOS, 1 

post vacant (contractual); conform 
HG nr.  286/2011 ,  HG nr. 
1027/2014, Dispoziţia Primarului 
General al Municipiului București 
nr. 1736/2015 și cu respectarea 
articolului 14, alin. 2 din O.U.G. 
90/2017 privind unele măsuri 
fiscal bugetare, modificarea și 
completarea unor acte normative 
și prorogarea unor termene. 
Concursul se va desfășura astfe-
l : -Proba scrisă în data de 
21.03.2018, ora 09.00;-Proba 
interviu în data de 26.03.2018 ora 
09.00; Pentru participarea la 
concurs candidaţii trebuie să înde-
plinească următoarele condiţii: 
Condiţii generale: - cetăţenia 
română, cetăţenie a altor state 
membre ale Uniunii Europene sau 
a statelor aparţinând Spaţiului 
Economic European și domiciliul 
în România; - cunoaște limba 
română, scris și vorbit; - vârsta 
minimă reglementată de prevede-
rile legale; - capacitate deplină de 
exerciţiu; - stare de sănătate cores-
punzătoare postului pentru care 
candidează, atestată pe baza 
adeverinţei medicale eliberate de 
medicul de familie sau de unităţile 
sanitare abilitate; - îndeplinește 
condiţiile de studii și, după caz, de 
vechime sau alte condiţii specifice 
potrivit cerinţelor posturilor scoase 
la concurs; - (candidatul/candi-
data) nu a fost condamnată defi-
nitiv pentru săvârșirea unei 
infracţiuni contra umanităţii, 
contra statului ori contra autori-
tăţii, de serviciu sau în legătură cu 
serviciul, care împiedică înfăptu-
irea justiţiei, de fals ori a unor 
fapte de corupţie sau a unei 
infracţiuni săvârșite cu intenţie, 
care ar face-o incompatibilă cu 
exercitarea funcţiei, cu excepţia 
situaţiei în care a intervenit reabi-
litarea. Condiţii specifice: - Nivel 
de studii–Facultate (diplomă de 
licenţă); - Vechime în specialitate: 
- minim 6 luni; - Cursuri de speci-
alizare/perfecţionare în resurse 
umane. Candidaţii vor depune 
dosarele de participare la concurs 
până la data de: 13.03.2018, ora 
14.00, la sediul Spitalului Clinic de 
Obstetrică și Ginecologie „Prof. 
Dr. Panait Sîrbu” București, Str. 
Calea Giulești Nr.5, Sector 6. 
Relaţii suplimentare la Spitalului 
Clinic de Obstetrică și Ginecologie 
„Prof. Dr. Panait Sîrbu” Bucu-
rești, persoane de contact: Şef 
Birou RUNOS Butum Marinela, 
Ref. spec. II. Năstase Silviu Dan, 
Tel: 021/303.50.50. Manager, Dr. 
Ovidiu-Marcel Moisa.

l Centrul Cultural Lucian Blaga 
Sebeș organizează concurs de 
recrutare pentru ocuparea pe peri-
oadă nedeterminată a  unui post 
vacant -personal contractual: 
Inspector de specialitate gradul I 

superior – personal contractual, 
perioadă nedeterminată,  Serviciul 
contabilitate, buget, salarizare, 
personal, achiziții, administrativ, 
gestiune. Probele stabilite pentru 
postul de Inspector de specialitate 
gradul I superior -personal 
contractual: probă scrisă și 
interviu. Data, ora și locul desfă-
șurării concursului: 26.03.2016, 
ora 10:00 Sebeș, bd Lucian Blaga, 
nr. 45  -proba scrisă; -data, ora și 
locul desfășurării interviului se vor 
anunţa odată cu afișarea rezulta-
telor la proba scrisă; Termenul de 
depunere al dosarului de înscriere: 
19.03.2018, ora 16:00. La depu-
nerea dosarelor, actele se prezintă 
în copie și în original. Condiţii de 
participare pentru 1 post de 
Inspector de specialitate gradul I 
superior -personal contractual: 
-studii superioare de lungă durată 
absolvite cu diplomă de licenţă și 
masterat în domeniul știinţelor 
umaniste (filologie, istorie, filo-
zofie, antropologie etc); -fără 
vechime în specialitatea studiilor, 
constituie avantaj activitatea de 
voluntariat în domeniul cultural, 
științific, social, management de 
proiecte etc; Dosarele de înscriere 
la concurs se depun la sediul 
Centrului Cultural Lucian Blaga 
Sebeș, la Secretariat.

l Direcţia Generală de Asistenţă 
Socială și Protecţia Copilului 
sector 4, organizează concurs de 
recrutare, în data de 30.03.2018, 
ora 10.00 (proba scrisă) și respectiv 
06.04.2018 (proba interviu), cu 
respectarea condițiilor generale 
prevăzute la art. 54 din Legea nr. 
188/1999 republicată, privind 
Statutul funcționarilor publici, 
pentru ocuparea următoarelor 
funcţii publice de execuție 
vacante: 1. Serviciul Corp Control 
și Managementul Calității: -1 post  
de Consilier, clasa I, grad profesi-
onal Superior: studii superioare de 
lungă durată absolvite cu diplomă 
de licență sau echivalentă în 
domeniul științe administrative; 
vechime în specialitatea studiilor 
necesare- 9 ani;-1 post de Refe-
rent, clasa III, grad profesional 
Superior: studii medii liceale, 
finalizate cu diplomă de bacalau-
reat; vechime în specialitatea 
studiilor necesare- 9 ani; 2. 
C o m p a r t i m e n t  U r m ă r i r e 
Contracte: -1 post  Consilier, clasa 
I, grad profesional Superior: studii 
superioare de lungă durată absol-
vite cu diplomă de licență sau 
echivalentă în domeniul științe 
inginerești; vechime în speciali-
tatea studiilor necesare -9 ani; 
Dosarele de înscriere la concurs se 
pot depune în termen de 20 zile de 
la data publicării în Monitorul 
Oficial, partea a III-a, la secretari-
atul comisiei de concurs- Serviciul 

Resurse Umane în cadrul Direcției 
Generale de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Sector 4. 
Dosarul de înscriere la concurs 
trebuie să conţină în mod obliga-
toriu documentele prevăzute la  
art. 49 alin.1 din  H.G. nr. 
611/2008. Condiţiile generale și 
specifice de participare la concurs 
și bibliografia de concurs sunt 
afișate la sediul Direcției Generale 
de Asistență Socială și Protecția 
Copilului sector 4, din str. soldat 
Enache Ion nr.1A și pe pagina de 
internet a instituției www.dgaspc4.
ro. Relații suplimentare se pot 
obține la telefon 0372715100, inte-
rior 26- Serviciul Resurse Umane. 

CUMPĂRĂRI DIVERSE  
l Anticariat Aurora cumpărăm 
cărți vechi/ noi, tablouri, grafică, 
icoane vechi, manuscrise, auto-
grafe, statuete, porțelan, diverse 
obiecte vechi, vederi vechi româ-
nești. Deplasare la domiciliu. 
0751.221.166

VÂNZĂRI DIVERSE  
l Vând loc de veci în Cimitirul 
Be l lu  Bucureș t i .  Te lefon : 
0748.973306.

l Vând țuică naturală de prune și 
pere. 0740.289.819. 

ÎNCHIRIERI OEFRTE  
l AS Italia SRL inchiriaza in Sos.
Alexandriei nr.201C hala S=288 
mp, Parter S=216 mp, Etaj S=220 
mp/ necesita amenajari, investitii, 
spatiul nu este dotat cu instalatii, 
nu are finisaje. Vizionare zilnic. 
0721.243.777

CITAȚII  
l Se citează parata Ghiurcănaș 
Gina Laura la Judecătoria 
Moinești, termen 06.03.2018, dosar 
2756/260/2017, obiect stabilire 
domiciliu minor, reclamant Ghiur-
cănaș Viorel.  

l Se citează parata Popescu 
Svitlana la Judecătoria Moinești, 
t e rmen 10 .04 .2018 ,  dosar 
860/260/2017, obiect divorţ, recla-
mant Popescu Ioan Toma.  

l În data de 22.03.2018 este citată 
la Judecătoria Iași în Dosar nr. 
8967/245/2018 Complet C02 M 
ora 8.30 numita Alexa Corina 
Mihaela în calitate de pârâtă 
divorț cu minori în contradictor cu 
Alexa Gabriel Cătălin.

l Autoritatea publică locală a 
Sectorului 4 al Municipiului Bucu-
rești, în temeiul Legii nr. 421/2002, 
citează public proprietarul/ deţină-

torul vehiculului, aflat pe dome-
niul  public,  pentru luarea 
măsurilor de eliberare a dome-
niului public, pentru vehiculul: 
Mercedes Sprinter, culoare alb, 
fără plăcuţe de înmatriculare, 
af lat  în faţa Petrom (Bd. 
Constantin Brâncoveanu nr. 
110A) intersecţie cu Drumul 
Găzarului.

l Judecătoria Costești, Dosar nr. 
1556/214/2017: Parohia Costești, 
cu sediul în orașul Costești, str. 
Victoriei nr. 11, judeţul Argeș, cod 
d e  î n r e g i s t r a r e  f i s c a l ă 
5486603/08.11.2004, în calitate de 
reclamantă, cheamă în judecată 
Unitatea Administrativ Teritorială 
a Orașului Costești, cu sediul în 
orașul Costești, str. Victoriei nr. 49, 
judeţul Argeș, prin reprezentantul 
său legal, primarul Orașului 
Costești, în calitate de pârâtă în 
Dosarul nr. 1556/214/2017 aflat pe 
rolul Judecătoriei Costești, judeţul 
Argeș, ce are ca obiect uzucapiune, 
complet civil, cu termen de jude-
cată la data de 03.04.2018, ora 
9.00.

l Prin prezenta se aduce la cunoș-
tință celor interesați ca petenții 
Negulescun Traian și Negulescu 
Milica, domiciliați în comuna 
Tărlungeni, str. Vasile Roaită, nr. 
200, jud. Brașov, cu domicililu ales 
în Brașov, Toamnei, nr 16, Jud. 
Brașov la Cabinet de Avocat 
Pîrvan – Szekely Eva au formulat 
cerere de înscriere a dreptului de 
proprietate potrivit procedurii 
insituite de art. 130 din Decretul – 
Lege 115/1938 prin  care solicită să 
se constate că au dobândit deptul 
de proprietate prin uzucapiune 
asupra imobilului situat în 
comuna Tărlungeni , str. Vasile 
Roaită nr. 200, imobil înscris în CF 
nr. 104404 (CF vechi 1076) Tărlun-
geni, top 15,16, compus din casă 
de lemn , curte și grădină, în 
suprafață de 259,2 mp, cu indepli-
nirea condițiilor prevăzute de art. 
130 din Decretul  Lege nr. 
115/1938. Termenul de judecată 
este la data de 15.03.2018, sala J1, 
ora 9.00. Persoanele interesate pot 
face opoziție la Judecătoria 
Brașov , în termen de 1 lună de la 
data afișării și publicării somației, 
care face parte integrantă din 
încheierea de ședință din data de 
11.01.2018 în dosarul cu numărul 
mai sus menționat și urmează a fi 
comunicat spre afișare la Primăria 
Comunei Tărlungeni, Jud. Brașov, 
Oficiul de Cadastru și Publicitate 
Imobiliară Brașov, precum și la 
Judecătoria Brașov și va fi data 
publicității printr-un ziar de circu-
lație națională.

l Pârâtul, Strachinaru Ion, cu 
domiciliul cunoscut în București, 
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str. Barbu Văcărescu nr. 151, apt. 1, 
sector 2, este citat la Judecătoria 
Sectorului 5, Bucureşti, din Splaiul 
Independenţei nr. 5, sector 4, 
completul 3, ora 9,00 pentru data 
de 03.04.2018, dosar civil nr. 
9134/302/2017, reclamante Barbu-
lescu Elena şi Barbulescu Gher-
ghina, obiect uzucapiune şi 
accesiune pentru imobilul din 
Bucureşti, str. Simfoniei nr.14, 
sector 5.

l Se citează pârâta Societatea 
agricolă Pădure Radna Soimos, cu 
sediul în Oraşul Lipova, Cartier 
Soimos, nr. 153, județul Arad, în 
proces cu reclamatul Saran Gheor-
ghe-Ioan, cu obiect acțiune în 
constatare- încetare calitate de 
membru asociat societate agricolă 
pentru termenul din 22 martie 
2018. În caz de neprezentare, jude-
cata va avea loc în lipsă.

l SC Misavan Trading SRL, în 
calitate de reclamant, cheamă în 
judecată pe SC Mayte Com SRL 
în calitate de pârât, în data de 13 
martie 2018, ora 08:30, la Judecă-
toria Iaşi, sala 3, camera de 
consiliu, completul c 22, dosar 
25135/245/2017, obiectul dosa-
rului: cerere de valoare redusă.

l Constantin Vasile-Alin, cu 
ultimul domiciliu cunoscut în Rm. 
Vâlcea, Aleea Bradului nr. 6, Bl 
C1, Sc E, ap 11, județul Vâlcea, 
pârât, în dosar nr 3095/288/2017, 
este citat la Judecătoria Rm. 
Vâlcea la 30.03.2018, în proces cu 
Diaconu Mădălina-Elena, pentru 
stabilirea autorității părinteşti față 
de minora părților.  

l Se citează Mezei Mihaela cu 
ultimul  domiciliu in Arad,str. 
Miorita, bl.187, sc.A, ap. 3, jud. 
Arad,  la Judecatoria Arad, in  
data de 13.03.2018, orele 9.00, sala 
215,  in proces cu Mezei Laszlo, , 
dos. 19686/55/2017, pentru divort.

l Numitii Radovan Milivoi si 
O.R.A.C.A. Timisoara, ambii cu 
domiciliu necunoscut sunt citati in 
22.03.2018 la Judecatoria Arad  in 
dosar 14053/55/2017 – Constatare 
prescriptie. In caz de neprezentare 
se judeca in lipsa.

l Numitul Rusz Iuon este chemat 
la Judecătoria Dragomireşti , în 
data de 18.04.2018, în calitate de 
pârât în dosar nr. 597/224/2017, 
având ca obiect uzucapiune.

l Va invitam să comunicați date 
cu privire la persoana dispărută 
Covaci Alexandru, născut la data 
de 12.12.1968, cu ultimul domi-
ciliu în Sighetu Marmației, str. 
Independentei, bl.18, nr.58, la dos. 
nr. 510/307/2018, aflat pe rolul 

Judecătoriei Sighetu Marmației, 
având ca obiect declararea judecă-
toreasca a morții.
 
l Numiții, Csiuto Paraszka, 
Michnya Iuonne, Csiuto Vaszile, 
I.Illes, Lihet Vaszalika, I.Peter I.
Dumitru Nyisztor, Lihet Iuanna, 
cas. Orza Vaszyilane, Lihet Ierina, 
cas. Michnya Mihaylane, Lihet 
Maria, cas. Krecz Gyorgye, Csuto 
Vaszyile, I.Illes, Lihet Iren(Iuana), 
I.Gyorgye I.Iuon I.Dumitru, Ciuto 
Floare, I.Vasile I.Illes, Morar 
Iuana, mar. Bondrea Georgiu, sunt 
chemati la Judecătoria Dragomi-
reşti , în data de 17.04.2018, în 
calitate de pârâti  în dosar nr. 
567/224/2017, având ca obiect 
uzucapiune.

l Numitii, Franc Marie, mar. 
Lutai Iuon, Franc Toader l. Alexa, 
Franc Ana, mar. Petreus George, 
Cupsenar Ion, l. Toader, Cupsenar 
Iuana, mar. Petreus Stefan, 
Cupsenar Maria, mar. Vlad 
Nicolae şi Cupsenar Toader l. 
Toader,  sunt chemati la Judecă-
toria Dragomireşti , în data de 28. 
03.2018, în calitate de pârâţi  în 
dosar nr. 617/224/2017, având ca 
obiect uzucapiune.

DIVERSE  
l C.I.I. Ilie Laurentiu Dragos 
notifica deschiderea procedurii 
simplificate de insolventa impo-
triva debitoarei SC Fioretrans 
SRL, cu sediul in Craiova, Cartier 
1 Mai, bloc S18, sc. 1, ap. 9 ,jud. 
Dol j ,  J16/2818/2005 ;  CUI 
17936930, prin Incheierea de 
sedinta din 21.02.2018, dosar 
958/63/2018 al Tribunalului Dolj 
Sectia a-II-a Civila. Termene: inre-
gistrare cereri de admitere creante 
04.04.2018; verificare, intocmire, 
afisare tabel preliminar 18.04.2018; 
intocmire, afisare tabel definitiv 
02.05.2018; data Adunarii credito-
rilor 24.04.2018, ora 14.00, str. 
Traian, nr. 102, Mun. Caracal, jud. 
Olt, pentru: confirmarea lichidato-
rului judiciar, aprobarea raport 
intocmit conf. art. 97 si incidenta 
art. 169 din lg.85/14. Relatii la 
telefon 0788469204.

l Primaria comunei Branesti, 
avand sediul in judetul Ilfov, 
comuna Branesti, satul Branesti, 
strada Bd.I.C.Bratianu, nr.69, 
titular al planului P.U.Z.-pentru 
tama stadala-construire Parc 
industrial cu unitati depozitare 
industriale si agricole, localitatea 
Branesti, judet Ilfov, T 119, 121, 
121/1, 122, 123, 123/1, 133, 132, 
131 si zona de nod rutier T97,98 
anunta publicul interesat asupra 
punctului de vedere emis de 
A.N.Apele Romane, Directia 
A p e l o r  A r g e s - V e d e a , 

S .G.A.I lfov-Bucurest i ,  Nr. 
1351/23.02.2018, urmand ca prima 
versiune a planului sa fie supusa 
procedurii de adoptare de catre 
autoritatile competente, fara aviz 
de mediu. Observatii /comentarii si 
sugestii se primesc in scris la sediul 
A.P.M.Ilfov (tel. 021/4301523)  in 
termen de 10 zile calendaristice de 
la  publicarea  anuntului.

l S.C. Berceni Gardens S.R.L., 
avand sediul in municipiul Bucu-
resti, sector 5, Bd.Natiunilor 
Unite, nr.1, Ansamblu Gemenii 
Sitraco, biroul B4, cam.1, bl.108, 
titular al planului P.U.Z.- reparce-
lare teren-modificare PUZ-con-
struire  ansamblu locuinte 
individuale P+1E+M si utilitati, 
localitatea Berceni, judet Ilfov, T5, 
P18/5/24, 25, 26, 27, anunta 
publicul interesat asupra punc-
tului de vedere emis de A.N.Apele 
Romane, Directia Apelor Arges-
Vedea, S.G.A. Ilfov-Bucuresti,  
Nr.1349/13.02.2018, urmand ca 
prima versiune a planului sa fie 
supusa procedurii de adoptare de 
catre autoritatile componente fara 
aviz de mediu. Observatii /comen-
tarii si sugestii   se primesc in scris 
l a  s e d i u l  A . P. M . I l f o v 
(tel.021/4301523)  in termen de 10 
zile calendaristice de la  publicarea  
anuntului.

l SC Sere Vitan Barzesti S.A., din 
Bucuresti, Sos.Vitan Barzesti 
nr.5-7, in calitate de titular al 
planului "PUZ Glina, str.Parcului 
nr.45, Ansamblu Locuinte", anunta 
publicul interesat asupra depunerii 
solicitarii de obtinere a Avizului 
Favorabil pentru proiectul menti-
onat la Consiliului Judetean Ilfov. 
Observatii/ comentarii si sugestii se 
primesc in scris la sediul CJ Ilfov, 
in termen de 15 zile de la data 
publicarii anuntului.

ACHIZIȚII PUBLICE  
l Compania Municipală Iluminat 
Public Bucureşti SA, cu sediul în 
Bucureşti, Sector 1, Str.Aristide 
Demetriade, nr.2, Etaj 3, organi-
zează achiziții pentru următoarele 
produse: 1.Furnizare 2 buc. Autos-
peciala 6+1 locuri cu bena. 
2.Furnizare 1 buc. Buldoexcavator 
cu dotare suplimentară picon, 
malaxor şi foreză. Documentele 
necesare întocmirii ofertelor se 
regăsesc pe situl companiei 
„cmipb.ro” Secțiunea Achiziții.

SOMAȚII  
l Judecatoria Lipova, prin inche-
ierea de sedinta din data de 12 
februarie 2018 a dispus afisarea 
prezentei somatii la usa instantei, 
prin care informeaza public ca 
petenta Jurca Persida, domiciliata 

in clocalitatea Rosia Noua, nr. 178, 
jud. Arad, CNP 2400920023636, a 
invocate dobandirea dreptului de 
proprietate, prin uzucapiune, 
asupra suprafetei de teren de 1440 
mp, inscrisa in CF nr. 300115 
Petris, prin conversia CF nr. 880 
Rosia cu top 759, pe care se afla 
construita casa cu nr. adminis-
trativ 179, proprietary tabulari 
fiind Vid Gligor Varvara, asupra 
cotei de 8/32 din imobilul inscris in 
CF nr. 300115 Petris,  prin 
conversia CF nr. 880 Rosia cu top 
759, Maria Tuda, maritata 
Andreiu Dura, proprietar tabular 
asupra cotei de 4/32 din imobilul 
mentionat, Rusalina Tuda, mari-
tata Todor Costa, proprietar 
tabular asupra cotei de 4/32 din 
imobilul mentionat, Persida Tuda, 
proprietar tabular asupra cotei de 
4/32 din imobilul mentionat, 
Alexandru Tuda, proprietar 
tabular asupra cotei de 4/32 din 
imobilul mentionat, Bandea 
Persida, proprietar tabular asupra 
cotei de 2/32 din imobilul menti-
onat, Susan Livia, proprietar 
tabular asupra cotei de 4/32 din 
imobi lul  mentionat ,  Moga 
Constantin, proprietar tabular 
asupra cotei de 1/32 din imobilul 
mentionat, Bindea Persida, 
nascuta Cerbu, proprietar tabular 
asupra cotei de 1/32 din imobilul 
mentionat, Lea Todor si sotia 
Petrean Sofia, uzufractuari viageri 
in anul 1930, asupra imobilului 
inscris in CF nr. 300115 petris, 
prin conversia CF nr. 880 Rosia cu 
top 759. Cei interesati sunt invitati 
sa depuna la sediul acestei autori-
tati opozitii, cu precizarea  ca, in 
caz contrar, in termen de 30 de zile 
de la emiterea celei din urma 
publicarii se va trece la judecarea 
cererii.

l Emisa in temeiul art. 130 din 
decretul lege nr. 115/1938, astfel 

cum s-a dispus prin Rezolutia din 
data de 22.02.2018, privind cererea 
inregistrata  sub dosar  nr. 
365/246/2018 al Judecatoriei Ineu, 
formulate de petentul Faur Maria, 
CNP: 2371029024922, domiciliata 
in localitatea Arad, Piata Spita-
lului bl. 2A, et. 7, ap. 19, jud. Arad, 
cu domiciliul procesual ales in 
Arad, Str. Blajului nr. 3, sc. A, ap. 
6, jud. Arad la cabinet Avocat 
Trinc Florin Ionel, prin care soli-
cita sa se constate ca a dobandit 
dreptul de proprietate asupra 
imobilului inscris in CF nr. 1098- 
Birsa nr. top 1098, compus din 
casa de locuit, doua anexe si teren 
intravilan in suprafata de 3.055 
mp, pe titlu de uzucapiune, de 
peste 20 de ani, pasnic, public, 
continuu si sub nume de propri-
etar. Toti cei interesati au posibili-
tatea sa depuna de indata opozitie 
la Judecatoria Ineu, intrucat in caz 
contrar in termen de o luna de la 
ultima afisare sau publicare se va 
proceda la analizarea cererii 
petentilor cu privire la constatarea 
dreptului lor de proprietate.

l Somaţie. Se aduce la cunoştinţă 
celor interesaţi că petenta Orban 
Jolan, domiciliată în Braşov, str. 
Baba Novac, nr. 12, judeţul Braşov, 
a solicitat Judecătoriei Braşov să 
se constate că a dobândit dreptul 
de proprietate prin uzucapiune, în 
mod paşnic, netulburată de nimeni 
şi sub nume de proprietar, în cotă 
de 8/16 din, imobilul înscris în CF 
1 4 1 0 5 2  B r a ş o v  N R  T O P 
141052-C1 la A 1.1, înscrisă la B 
11 în favoarea lui Orban Luiza, 
decedată la 14.09.1996 şi să se 
dispună intabularea dreptului de 
proprietate dobândit de către 
petentă cu titlu de uzucapiune, 
asupra imobilului înscris CF 
1 4 1 0 5 2  B r a ş o v  N R  T O P 
141052-C1 la A 1.1,  reprezentând 
casă de locuit, P+S, construită 
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înainte de anul 1958, din cără-
midă, fără certificate de perfor-
manţă energetic,  fără lift . 
Persoanele interesate pot face 
opoziţie la Judecătoria Braşov cu 
precizarea că, în caz contrar, în 
termen de 30 zile de la emiterea 
celei din urmă publicatii, se va 
trece la judecarea cererii. Somaţia 
face perte integrantă din înche-
ierea pronunţată la data de 
09.02.2018, în dosarul civil nr. 
5106/197/2017 al Judecătoriei 
Braşov, cu termen la data de 
11.04.2018, sala J2, ora 09.00. 
Prezenta se afisează la judecătoria 
Braşov, un exemplar la Primăria 
Municipiului Braşov, un exemplar 
la Oficiul de Cadastru şi Publici-
tate Imobiliară şi un exemplar se 
va publica într-un ziar de largă 
răspândire.

ADUNĂRI GENERALE  
l Completare la Convocatorul 
Adunării Generale Ordinare a 
Acţionarilor Societăţii ANA Elec-
tric SA: În temeiul art.117 indice 1 
din Legea 31/1990 privind Societă-
ţile, administratorul unic al Socie-
tăţii ANA Electric SA, persoană 
juridică română cu sediul în 
Bucureşti, Bdul Poligrafiei nr.1C, 
etaj 1, biroul nr. 14, sector 1, 
număr de ordine în Registrul 
Comerţului J/40/24307/1994, CUI 
6641365, anunţă completarea 
ordinii de zi a Adunării Generale 
Ordinare a Acţionarilor, convocată 
în data de 15 martie 2018, ora 9,00 
(prima convocare), respectiv în 
data de 16 martie 2018, la ora 9,00 
(a doua convocare), la sediul socie-
tăţii, pentru toţi acţionarii înregis-
traţi în registrul acţionarilor la 
data de referinţă 01 martie 2018, 
cu următorul punct: 6. Alegerea 
administratorului unic al societăţii 
şi stabilirea duratei mandatului 
acestuia. ANA Electric SA, Admi-
nistrator unic Taban Ion. 

l Societatea Techno Dopo Total 
SA, cu sediul în Piteşti, str. Depo-
zitelor, nr.38, Camera C14, situată 
în C8, jud. Argeş, înregistrată la 
Registrul Comerţului sub nr.
J031123/2003, CUI:RO15710740, 
prin Preşedinte al Consiliului de 
Administrație  dl.Carcadia 
Eduard Cristian, cetăţean român, 
Piteşti, Str.Constantin Stere, nr.7B,  
judeţul Argeş, posesor al CI seria 
AZ, nr.081806 eliberat de SPCLEP 
Piteşti la data de 28.10.2015, CNP 
171112035013, în conformitate cu 
prevederile Legii 31/1990 cu modi-
ficările şi completările ulterioare şi 
ale  Actului Constitutiv, convoacă 
Adunarea Generală Ordinară a 
Acţionarilor pentru data de 
30.03.2018, care se va întruni la 
sediul  Societăţii Profesionale 
Notariale „DIDEA LEX” din 

Piteşti, Str.I.C.Brătianu, bl.30, 
sc.B, ap.3, judeţul Argeş, între ora 
12:00. Adunarea Generală Ordi-
nară a Acţionarilor va avea urmă-
toarea ordine de zi: 1.Prezentarea 
şi aprobarea situațiilor financiare 
pe anul 2017 întocmite conform 
OMF 1802/2014, pe baza Rapor-
tului administratorilor şi Rapor-
tului auditorului financiar pentru 
anul 2017. 2.Aprobarea descăr-
cării de gestiune a Consiliului de 
administrație pentru anul 2017. 
3.Aprobarea repartizării profitului 
net aferent anului 2017. 4.Apro-
barea Bugetului de venituri şi 
cheltuieli pentru anul 2018. 5.
Aprobarea remunerației cuvenite 
membrilor Consiliului de Admi-
nistrație pentru anul 2017. 6.
Aprobarea  împutern i c i r i i 
domnului Carcadia Eduard Cris-
tian pentru efectuarea tuturor 
formalităților necesare în vederea 
înregistrării hotărârii Adunării 
Generale Ordinare a Acționarilor. 
7.Diverse. Acţionarii vor putea fi 
reprezentanţi la alegerea lor, prin 
alţi acţionari sau terţe persoane, în 
baza unei procuri speciale care va 
fi depusă în original la biroul 
Societăţii Profesionale Notariale 
„DIDEA LEX” din Piteşti, 
Str.I.C.Brătianu, bl.30, sc.B, ap.3, 
judeţul Argeş, cel puţin 48 ore 
înainte de Adunarea Generală 
Ordinară a Acţionarilor. În cazul 
neîndeplinirii condiţiilor de validi-
tate la prima convocare, urmă-
toarea  Adunare  Generală 
Ordinară a Acţionarilor este 
convocată pentru data de 
06.04.2018,  cu menţinerea ordinii 
de zi, a orelor şi a locului de desfă-
şurare a lucrărilor acesteia. 

LICITAȚII  
l S.C. Tosigo S.R.L, prin lichi-
dator judiciar C.I.I Rusu Ciprian 
Marian, cu sediul in Ploiesti, str.
Valeni , nr.65, judetul Prahova 
scoate la vanzare prin licitatie 
publica cu strigare: spatiu comer-
cial S+P+M, situat in Azuga, str. 
Independentei, nr. 53, construit pe 
un teren in suprafata de 60 mp, 
anul punerii in functiune 2007 la 
pretul de 141.070,44 lei. Licitatia 
se va tine la sediul lichidatorului 
in data de 09.03.2018 ora 15.00, 
iar in cazul in care bunul nu va fi 
adjudecat de la prima licitatie, 
aceasta va fi reprogramata pentru 
1 6 . 0 3 . 2 0 1 8 ,  2 3 . 0 3 . 2 0 1 8 , 
3 0 . 0 3 . 2 0 1 8 ,  0 5 . 0 4 . 2 0 1 8 , 
1 3 . 0 4 . 2 0 1 8 ,  2 0 . 0 4 . 2 0 1 8 , 
0 4 . 0 5 . 2 0 1 8 ,  1 1 . 0 5 . 2 0 1 8 , 
18.05.2018, aceeasi ora si aceeasi 
locatie. Inscrierea se va efectua cu 
48 de ore inainte de data inceperii 
licitatiei. Relatii suplimentare la 
sediul lichidatorului si la numerele 
de telefon: 0722267433, 0733723417, 
avciprianrusu@gmail.com.

l SC Tara Com Impex SRL, prin 
lichidator anunţă vânzarea 
publică a bunului imobil situat in 
Azuga, str. Prahovei, nr. 32, bl. 
21B, sc. A, et. 1, jud. Prahova, 
(zona semicentrala), respectiv un 
apartament compus din trei 
camere si dependinte la pretul de 
127.140 lei. Dotari: gresie, parchet, 
tamplarie PVC. Pretul de pornire 
al licitatiei este redus cu 40% din 
pretul stabilit in raportul de 
evaluare si sunt stabilite urmatoa-
rele zile de licitatie: 02.03.2018, 
0 5 . 0 3 . 2 0 1 8 ,  0 7 . 0 3 . 2 0 1 8 , 
0 9 . 0 3 . 2 0 1 8 ,  1 2 . 0 3 . 2 0 1 8 , 
1 4 . 0 3 . 2 0 1 8 ,  1 5 . 0 3 . 2 0 1 8 , 
1 9 . 0 3 . 2 0 1 8 ,  2 1 . 0 3 . 2 0 1 8 , 
2 2 . 0 3 . 2 0 1 8 ,  2 6 . 0 3 . 2 0 1 8 , 
2 8 . 0 3 . 2 0 1 8 ,  2 9 . 0 3 . 2 0 1 8 , 
0 2 . 0 4 . 2 0 1 8 ,  0 3 . 0 4 . 2 0 1 8 , 
0 4 . 0 4 . 2 0 1 8 ,  1 2 . 0 4 . 2 0 1 8 , 
1 6 . 0 4 . 2 0 1 8 ,  1 8 . 0 4 . 2 0 1 8 , 
1 9 . 0 4 . 2 0 1 8 ,  2 3 . 0 4 . 2 0 1 8 , 
2 5 . 0 4 . 2 0 1 8 ,  2 6 . 0 4 . 2 0 1 8 , 
0 3 . 0 5 . 2 0 1 8 ,  0 7 . 0 5 . 2 0 1 8 , 
0 9 . 0 5 . 2 0 1 8 ,  1 0 . 0 5 . 2 0 1 8 , 
1 4 . 0 5 . 2 0 1 8 ,  1 6 . 0 5 . 2 0 1 8 , 
17.05.2018, orele 13.00. Relaţii 
suplimentare la tel. 0344104525.

l Comuna Victoria, județul Iaşi, 
cu sediul în satul Victoria, comuna 
Victoria, județul Iaşi, cod fiscal 
4540305, reprezentată de d-l ing. 
Crețu Daniel -primar, scoate spre 
concesionare, prin licitație publică 
deschisă, păşunile comunale aflate 
în proprietatea publică a comunei 
Victoria: T-7, P-68, L1-28 ha; 
T-8,P-80,L2-3ha,L3-2ha; T-14,P-
1 0 6 ,  L 1 -  3 5  h a ;  T- 2 0 , P -
178,L1-1,30; T-20,P-184,L1- 0,15 
h a ;  T- 2 1 ,  P - 1 9 0 , L 1 - 6 h a ; 
T-23,P212,L1- 4 ha; T-23,P-
213,L1- 1 ha; T-44,P-372,L2 – 2,50 
ha; T-45,P-380,L1 – 2,50 ha, L2 – 
18,50 ha, L3 – 14,50 ha; T-72,P-
898,L1-7,00 ha; T-76,P-1054,L6 
– 12,50 ha; T-76,P-1057,L7 – 5 ha; 
T-76,P-1058,L1 – 4 ha, L2 – 6 ha, 
L3 – 6 ha, L4 – 2 ha. Pretul minim 
de pornire a licitației va fi de: 202 
lei/ha/an. Termenul de concesiune 
– 7 ani. Relatii privind licitația, 
amplasamentul şi caietul de 
sarcini se pot obține de la sediul 
Primăriei Victoria, satul Victoria, 
comuna Victoria, cod 707580, 
telefon/fax 0232/295120, e-mail: 
primariavictoria@yahoo.com, 
începand cu data 28.02.2018. Data 
limită de depunere a ofertelor: 
20.03.2018, ora 14,00. Ședinţa 
publică de deschidere a ofertelor 
se va desfăşura la sediul Primăriei 
Victoria, jud. Iaşi, în data de 
21.03.2018, ora 9,00.

l Primăria Municipiului Oltenița 
cu sediul în municipiul Oltenița, 
B-dul Republicii, nr. 40, Județul 
Călăraşi, tel/fax: 0242.51.51.69; 
242.51.50.87, anunță organizarea 
licitației publice deschise cu oferta 

în plic pentru concesionarea unui 
teren aparţinând domeniului 
privat al municipiului Olteniţa, 
situat în municipiul Olteniţa, str. 
Dr. L. Popescu, nr.16, în suprafață 
de 397mp, cu destinaţia construire 
locuință, în conformitate cu preve-
derile Regulamentulului privind 
organizarea şi desfăşurarea licita-
ţiilor publice ale municipiului 
Oltenița, aprobat prin H.C.L. 
nr.169/31.10.2013, cu modificările 
ulterioare, cât şi în conformitate 
cu prevederile Legii nr.215/2001 
privind administrația publică 
locală, cu modificările şi completă-
rile ulterioare. Data, ora şi locul de 
deschidere a ofertelor: 30.03.2018, 
ora 11:00, la sediul Primăriei 
municipiului Oltenița, b-dul 
Republicii, nr.40. Prețul minim de 
începere al licitației: 0,095 euro/
mp/an (curs B.N.R.), la data efec-
tuării plății. Ofertanții pot depune 
ofertele până la data şi ora limită 
de: 29.03.2018, ora 11:00, la regis-
tratura Primăriei municipiului 
Oltenița din b-dul Republicii, 
nr.40, într-un singur exemplar 
original. Documentele licitației se 
vor pune la dispoziție începând cu 
data de 23.02.2018 la sediul 
Primăriei municipiului Oltenița, 
b-dul Republicii, nr.40, etaj 2, 
camera 22. Prețul de achiziție al 
caietului de sarcini este de 20 lei şi 
se va achita la casieria Primăriei 
municipiului Oltenița. Ofertanții 
sunt obligați să depună până la 
termenul limită de primire a ofer-
telor, dovada achitării garanției de 
participare şi a contravalorii caie-
tului de sarcini. Durata concesi-
uni i :  pe  durata existenței 
construcției. Anunțul privind lici-
tația publică deschisă pentru 
concesionarea terenului de mai 
sus, va fi afişat la panoul de afişaj 
al primăriei începând cu data de 
23.02.2018. Solicitări de clarificări 
cu privire la documentaţia de 
atribuire pot fi depuse la sediul 
Primăriei municipiului Olteniţa, 
Birou Registratură, sau pot fi 
t ransmise  pr in  fax  la  nr. 
0242.51.50.87, e-mail achizitii.
primariaoltenita@gmail.com cu 
cel puţin 4 zile lucrătoare înainte 
de data limită pentru depunerea 
ofertelor. Durata în care ofertanții 
rămân angajați prin termenii ofer-
telor lor: până la încheierea 
contractului. Soluţionarea litigiilor 
apărute în legătură cu atribuirea, 
încheierea, executarea, modifi-
carea şi încetarea contractului de 
concesiune, precum şi a celor 
privind acordarea de despăgubiri 
se realizează potrivit prevederilor 
Legii contenciosului administrativ  
nr.554/2004, cu modificările şi 
completările ulterioare. Acţiunea 
în justiţie se introduce la secţia de 
contencios administrativ a tribu-
nalului în a cărui jurisdicţie se află 

sediul concedentului. Data trans-
miterii spre publicare a anunțului: 
27.02.2018. Primar -Ţone Petre; 
Întocmit - Zavalaş Liviu.

l Primăria Municipiului Olteniţa 
cu sediul în municipiul Olteniţa, 
B-dul Republicii, nr.40, Judeţul 
Călăraşi, tel/fax: 0242.515.169; 
0242.515.087 anunţă organizarea 
licitaţiei publice deschise cu oferta 
în plic pentru concesionarea unui 
teren aparţinând domeniului 
public al municipiului Olteniţa, în 
suprafaţă de 6,50mp., situat în 
municipiul Olteniţa, U.T.R. nr.5, 
zona Judecatorie municipiul Olte-
nița, cu destinația amplasare 
construcție provizorie-tonetă, în 
conformitate cu prevederile 
O.U.G. nr.54/2006 privind regimul 
contractelor de concesiune de 
bunuri proprietate publică, cât şi 
în conformitate cu prevederile 
Legii nr.215/2001 privind adminis-
trația publică locală, cu modifică-
rile şi completările ulterioare. 
Data, ora şi locul de deschidere a 
ofertelor: 30.03.2018, ora 11:30, la 
sediul Primăriei municipiului 
Oltenița, b-dul Republicii, nr.40. 
Prețul minim de începere al licita-
ției: 20 euro/mp/lună (curs 
B.N.R.), la data efectuării plății. 
Ofertanții pot depune ofertele 
până la data şi ora limită de: 
29.03.2018, ora 11:00, la registra-
tura Primăriei municipiului Olte-
nița din b-dul Republicii, nr.40, 
într-un singur exemplar original. 
Documentele licitației se vor pune 
la dispoziție începând cu data de 
23.02.2018 la sediul Primăriei 
municipiului Oltenița, b-dul 
Republicii, nr.40, etaj 2, camera 
22. Prețul de achiziție al caietului 
de sarcini este de 10 lei şi se va 
achita la casieria Primăriei muni-
cipiului Oltenița. Ofertanții sunt 
obligați să depună până la 
termenul limită de primire a ofer-
telor, dovada achitării garanției de 
participare şi a contravalorii caie-
tului de sarcini. Durata concesi-
unii: 3 ani, cu posibilitate de 
prelungire, în condițiile legii. 
Anunțul privind licitația publică 
deschisă pentru concesionarea 
terenului de mai sus, va fi afişat la 
panoul de afisaj al primăriei înce-
pând cu data de 23.02.2018. Solici-
tări de clarificări cu privire la 
documentaţia de atribuire pot fi 
depuse la sediul Primăriei munici-
piului Olteniţa, Birou Registra-
tură, sau pot fi transmise prin fax 
la nr. 0242.515.087, e-mail achi-
zitii.primariaoltenita@gmail.com 
cu cel puţin 4 zile lucrătoare 
înainte de data limită pentru 
depunerea ofertelor.  Durata în 
care ofertanții rămân angajați 
prin termenii ofertelor lor: până la 
încheierea contractului. Soluţio-
narea litigiilor apărute în legatură 
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cu atribuirea, încheierea, execu-
tarea, modificarea şi încetarea 
contractului de concesiune, 
precum şi a celor privind acor-
darea de despăgubiri se realizează 
potrivit prevederilor Legii conten-
ciosului administrativ  nr. 
554/2004, cu modificările şi 
completările ulterioare. Acţiunea 
în justiţie se introduce la secţia de 
contencios administrativ a tribu-
nalului în a cărui jurisdicţie se află 
sediul concedentului. Data trans-
miterii spre publicare a anunțului: 
27.02.2018. Primar -Ţone Petre; 
Întocmit - Zavalaş Liviu.

l Anunt de participare la licitatia 
publica deschisa cu oferta in plic 
sigilat pentru: -Concesionarea 
unei suprafete de 840.000 mp 
teren apartinand domeniului 
privat al Comunei Braesti, pentru 
pasunat. -Concesionarea unor 
suprafete de teren pentru constru-
irea unor case de locuit in com. 
Braesti, jud. Iasi, in suprafata de 
6000 mp – pretul 9,5 lei mp. 1.
Denumirea, adresa: Primaria 

c o m u n e i  B r a e s t i  t e l / f a x 
0232.320300, e-mail: primaria_
comunei_braestiiasi@yahoo.com. 
2.Procedura de atribuire aplicata: 
licitatie deschisa cu oferta in plic 
sigilat. 3.Locul desfasurarii: 
Primaria comunei Braesti tel/fax 
0232.320300. 4.Biroul de la care se 
poate solicita documentatia de 
atribuire: Primaria comunei 
Braesti tel/fax 0232.320300, 
compartimentul urbanism. 5.
Costul documentatiei de atribuire: 
20 lei chitanta Primaria Braesti. a)
Termenul limita de primire a ofer-
telor 30.03.2018 ora 12.00. b)
Adresa la care se transmit ofertele: 
Primaria comunei Braesti tel/fax 
0232.320300. c)Limba sau limbile 
in care trebuie redactate ofertele: 
romana. 6.Data, ora si locul 
deschiderii ofertelor: 01.04.2018 
ora 10.00. 7.Taxa de participare in 
suma de 50 lei. Documente care 
dovedesc eligibilitatea: 1.Copie 
C.I.; 2.Declaratie pe propria 
raspundere. 8.Perioada de timp in 
care ofertantul trebuie sa isi 
mentina oferta valabila: 30 zile. 

9.Criteriul de atribuire a contrac-
tului: oferta cea mai avantajoasa 
din punct de vedere economic 
(pretul cel mai mare). 10.Alte 
informatii: cerinte minime de cali-
ficare impuse de autoritatea 
contractanta-pretul de pornire al 
licitatiei va fi 90 lei/ha/an, care se 
va indexa anual cu indicele oficial 
al inflatiei, conform prevederilor 
Hotararii Consiliului Local al 
Comunei Braesti, jud. Iasi, Nr. 
24/2018.

PIERDERI  
l Pierdut certificat inregistrare in 
scopuri de TVA nr inregistrare 
B-1608817, CUI 32515544.

l S.C. Centrul Educational 
Fluentis S.R.L.,cu sediul in str 
Aleea Cislau nr.7C sc.A et.1 ap.5 
s e c t o r  2 , B u c u r e s t i , R C : 
J40/5403/23.04.2013,CUI: 31554529, 
declara pierdute si nule Certifi-
catul de Inregistrare la ONRC, 
Certificatele Constatatoare 
privind sediu social, terti, sediu 

secundar din str. Polona 23A, ap. 
2, sector 1, Bucuresti. 

l Certificat de înregistrare al 
societăţii comerciale International 
Construct C.C. SRL, nr. de ordine 
î n  R e g i s t r u l  C o m e r ţ u l u i 
J 4 0 / 7 4 3 0 / 2 0 0 1 ,  C U I 
14150466/2001, sediul social în 
Bucureşti, str. Dumbrava Nouă nr. 
2, bl.M78, scara 1,etaj 3, ap.19, 
sector 5. Îl declar nul.

l Pierdut dovadă talon maşină 
Dacia Logan cu nr. B 109 LAS, 
eliberată de Brigada Rutieră 
Bucureşti, emisă pe numele 
Văduva Lenuţa- Mariana.

l Declar pierdute documentele: act 
constitutiv, certificat de înregistrare, 
eliberate de O.N.R.C. Bucureşti şi 
ştampilă rotundă, aparţinând firmei 
Nataly Serv SRL, având CUI 
16816359, J40/15957/2004, cu sediul 
în str. Maica Alexandra nr.7, Bucu-
reşti, sector 1.

l Pierdut carte de identitate a 

medicului veterinar pe numele de 
Bălăşoiu Gențiana Elena. Declar 
documentul nul.

l Pierdut stampila si urmatoarele 
documentele oficiale ale Asociatiei 
Societatea pentru Proiecte Morale 
Structurate Calitativ: certificatul 
de inscriere si Hotarari ale Judeca-
toriei sectorului 6 (de infiintare 
-dosar 4606/303/207; de modificare 
-dosar 3605/303/2012); Actul 
Constitutiv, incluzand actul aditi-
onal nr.1 la actul constitutiv si 
Statutul Asociatiei, modificate in 
30.11.2011, certificatul de inregis-
trare fiscala seria A, nr.446758. Le 
declar nule.

l Subscrisa Karina RSRL, cu 
sediul social în sat Măgureni, 
comuna Măgureni, Str.Principală, 
nr.594, județul Prahova, având 
CUI:1305429 şi J29/1537/1992, 
declar pierdut Certificatul Consta-
tator din data de 04.07.2011 pentru 
punctul de lucru din Bucureşti, 
Spl.Unirii, nr.191, corpul de imobil 
B, nivel 1, sector 3. Îl declar nul.


