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OFERTE SERVICIU
l Angajez instalator şi reprezentant comercial, necesită
permis conducere. Informaţii la
telefon 0747.301681.
l SC ARDA SRL PLOIESTI
angajeaza vanzator ambulant
pentru produsecu specific
musulman. Relatii la tel.
0764780146
l Angajez instalator şi reprezentant comercial, necesită
permis conducere. Informaţii la
telefon 0747.301681.
l Estetiqdent S.R.L cu sediul
în localitatea Petroşani, judeţul
Hunedoara, angajează Agent
de vânzări, cunoscător de limba
română, engleză începător, rusă
avansat şi să deţină cunoştinţe
minime în domeniul stomatologiei şi tehnicii dentare. Relaţii
la tel: 0727.099807.
l Angajam muncitori necalificati pentru lucru in productie
industrie usoara zona Militari/
Ciorogarla. Salariu Motivant!
Program lucru in 2 schimburi.
0745989709.
l YSIIEA.RO recruteaza
personal pentru packhouse si
culegatori sezonieri sau pe
termen lung pentru ferme de
ciuperci, salata, capsuni, fructe
moi, praz din Anglia. Plecari
intregul an! Detalii:
0724082270, 0725570322.
l Clubul Sportiv Municipal
Slatina, cu sediul în localitatea
Slatina, strada Bulevardul
Sfântul Constantin Brâncoveanu, nr.3, județul Olt, organizează concurs pentru ocuparea
funcțiilor contractual vacante
de execuție de: -Compartiment
Relații cu Publicul: -inspector
de specialitate gr.II (număr
posturi: 1); -Compartiment
Activități Sportive și de Agrement Club Nautic: -paznic
(număr posturi: 1), conform

temeiului legal HG 286/2011.
Concursul se va desfășura
astfel: -depunere dosare
concurs: 31.05.2018-14.06.2018,
ora 08.00-16.30; -selecția dosarelor: 15.06.2018; -proba scrisă:
25.06.2018, ora 10.00; -interviul:
28.06.2018, ora 10.00. Pentru
participarea la concurs candidații trebuie să îndeplinească
următoarele condiții: Condiţii
specifice: -inspector de specialitate gr.II: -studii superioare de
lungă durată absolvite cu
diplomă de licență; -vechime în
specialitatea studiilor- minim 6
luni; -paznic: -studii (şcoală
generală 8 clase, şcoală profesională sau diploma de bacalaureat); -să fie atestat profesional
conform Legii nr.333/2003,
privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia
persoanelor, republicată şi actualizată (certificat calificare
-agent pază, atestat agent
pază); -vechime în muncă: nu
este cazul. Relaţii suplimentare
se pot obţine la Compartiment
Juridic, Relaţii cu Publicul,
Resurse Umane, de luni până
joi, între orele 08.00-16.30,
vineri, între orele 08.00-14.00,
sau la telefon: 0349.738.657.
l Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Dolj, cu sediul
în Craiova, str.C.S.Nicolaescu
Plopşor, nr.4, jud.Dolj, organizează concurs pentru ocuparea
unui post vacant, repartizat pe
perioadă determinată, pentru
implementarea Programului
naţional de cadastru şi carte
funciară, corespunzător funcţiei contractuale de execuţie din
cadrul Oficiului de Cadastru şi
Publicitate Imobiliară DoljServiciul Cadastru- Biroul
Înregistrare Sistematică, cu
încadrare pe perioadă determinată de 36 de luni, după cum
urmează: 1 post consilier juridic
debutant, în temeiul HG
286/23.03.2011, modificată şi
completată. Concursul se va
desfăşura astfel: proba scrisă în
data de 22.06.2018, ora 10.30,
proba interviu în data de

27.06.2018, ora 10.30. Pentru
participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii: studii
superioare de lungă durată
absolvite cu diplomă sau studii
universitare cu diplomă de
licenţă, specializarea drept,
vechime în specialitate: nu
necesită. Candidaţii vor depune
dosarele de participare la
concurs până la data de
14.06.2018 inclusiv, ora 16.00,
la sediul OCPI Dolj, cam.104.
Relaţii suplimentare la sediul
OCPI
Dolj
tel.
0251.413.128/0251.414.286, int.
118, fax 0251.418.018, e-mail
dj@ancpi.ro.
l Primăria Comunei Cornu
Luncii organizează concurs de
recrutare pentru ocuparea pe
perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale de execuție
vacante muncitor IV Compartimentul administrativ și gospodărire comunală din cadrul
aparatului de specialitate al
Primarului Comunei Cornu
Luncii. Concursul se organizează la sediul Primăriei
Comunei Cornu Luncii din
comuna Cornu Luncii, judeţul
Suceava, în data de 25 iunie
2018, ora 10:00 - proba scrisă,
iar proba interviului în termen
de cel mult 4 zile lucrătoare de
la susținerea probei scrise. 1.
Criterii generale de ocupare a
funcției contractuale de
execuție vacante de muncitor
IV Compartimentul administrativ și gospodărire comunală
din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei
Cornu Luncii: - are cetăţenia
română, cetăţenie a altor state
membre ale Uniunii Europene
sau a statelor aparţinând
Spaţiului Economic European
şi domiciliul în România; cunoaşte limba română, scris şi
vorbit; - are vârsta minimă
reglementată de prevederile
legale; - are capacitate deplină
de exerciţiu; - are o stare de
sănătate corespunzătoare
postului pentru care candidează, atestată pe
baza adeverinţei
medicale eliberată de
medicul de familie
sau de unităţile sanitare abilitate; - îndeplineşte condiţiile de
studii şi, după caz, de
vechime sau alte
condiţii specifice
potrivit cerinţelor
postului scos la
concurs; - nu a fost
condamnat(ă) definitiv pentru săvâr-
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şirea unei infracţiuni contra
umanității, contra statului, ori
contra autorității, de serviciu
sau în legătură cu serviciul,
care împiedică înfăptuirea
justiției, de fals ori a unor fapte
de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenţie, care
ar face incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit
reabilitarea. 2. Criterii specifice
de ocupare a funcției contractuale de execuție vacante
vacante de muncitor IV
Compartimentul administrativ
și gospodărire comunală din
cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei
Cornu Luncii: - studii liceale
absolvite cu diplomă de bacalaureat; - vechimea in campul
muncii cel putin - 12 ani. Dosarele de înscriere la concurs se
pot depune la sediul Primăriei
Comunei Cornu Luncii din
comuna Cornu Luncii, judeţul
Suceava în termen de 10 de zile
lucrătoare de la data publicării
anunțului în Monitorul Oficial
al României Partea a – III-a.
Dosarul de înscriere la concurs
trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute
de art.6 din anexa la Hotărârea
Guvernului României nr.
286/20011, cu modificările şi
completările ulterioare, care vor
fi prezentate și original în
vederea verificării conformității
copiilor cu acestea sau în copii
legalizate. Relaţii suplimentare
cu privire la conţinutul dosarului, bibliografie, etc. se pot
obţine de la sediul Primăriei
comunei Cornu Luncii, telefon
0230542296, persoană de
contact - Oiaga Constantin.

CITAȚII
l Paratul Fandarac Constantin
se citeaza in ziua de 20.06.2018
ora 8:30, Sala 3, C25, la Judecatoria Iasi in dosarul nr.
24798/245/2017 avand ca obiect
divort fara minori, relcamata
fiind Fandarac Doina.
l Se citează numita Stoica
Alina Elena, cu ultimul domiciliu cunoscut în Mioveni, sat
Colibaşi, jud. Argeş, pentru a se
prezenta la Judecătoria Piteşti,
la termenul din 21.06.2018,
dosar nr. 5310/280/2018, având
ca obiect ordonanţă preşedinţială exercitare autoritate părintească şi stabilire domiciliu
minor.
l Subsemnata Grigorescu
Tatiana, reclamantă în dos.
nr.18084/281/2016 al Judecăto-
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riei Ploiești, citează pe pârâtul
Grigorescu Sorin, prin curator
Bucurica Marilena, domiciliată
în Mun.Ploiești, str. P-ța Victoriei, nr. 7, bl. A est, et. 4, sc. E,
apt. 73, jud. Prahova, să fie
prezent la data de 27 iunie
2018, ora 8.30, la sediul Judecătoriei Ploiești, sala 5, Mun.
Ploiești, str. Văleni, nr. 44, jud.
Prahova.
l Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Vâlcea cheamă în judecată
pe numitul: Pușcașu Andrei, cu
domiciliul în Rm. Vâlcea, str.
Nicolae Iorga, nr 20, județul
Vâlcea, în calitate de intimat, în
dosarul civil nr. 1102/90/2018,
cu termen de judecată la data
de 15.06.2018, având ca obiect
încetarea măsurii de protecție
specială, aflat pe rol la Tribunalul Vâlcea.
l Se citează în calitate de
pârâți numiții Szabo Samuil,
Tokaj Elisabeta si Huszar Iosif,
cu domiciliu necunoscut,
pentru termenul de judecată
din 18.06.2018 care va avea loc
la judecătoria Oradea, camera
9, de la ora 8:30, in dosarul nr.
16333/271/2017 initiat de reclamanții Negru Ioan și Negru
Livia pentru plângere împotriva încheierii cf".

DIVERSE
l Pentru aceste motive in
numele legii hotărăște: Admite
cerera formulată de reclamanta
Moraru Daniela, având CNP
2740801225639, cu domiciliul
în sat Bîcu nr.76, com. Ipatele,
jud. Iași în contradictoriu cu
pârâtul Moraru Ilie-Doinel,
având CNP 1720720225635, cu
domiciliul în sat Bîcu nr.76,
com. Ipatele, jud. Iași. Dispune
desfacerea căsătoriei încheiate
de părți la data de 26.08.1995 și
î n r e g i s t r a t ă s u b n r.
12/26.08.1995 la Primăria com.
Șcheia, jud. Iași, din culpa
exclusivă a pârâtului. Dispune
revenirea reclamantei la
numele avut anterior încheierii
căsătoriei, respectiv acela de
„Gacea”. În temeiul dispozițiilor art.453 Cod procedură
civilă obligă pe pârât la plata
sumei de 100 lei cu titlu cheltuieli de judecată reprezentând
taxa de timbru. Ia act de precizarea reclamantei privind solicitarea onorariului de avocat pe
cale separată. Cu drept de apel
în termen de 30 zile de la comunicare. Cerera și motivele de
apel se depun la Judecătoria
Iași, sub sancțiunea nulității,
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conform art.471 Cod procedură
civilă. Pronunțată conform
art.396 Cod procedură civilă,
azi, 27.04.2018.
l Hotarare civila
NR.13775/2017 din data de 09
Noiembrie 2017. PENTRU
ACESTE MOTIVE IN
NUMELE LEGII HOTARASTE: Admite in parete
cererea formulata de reclamanta SANDU PARASCHIVA - D A N I E L A , C N P
2801014226816, cu domiciliul
ales pentru comunicarea
actelor de procedura la cabinet
avocat Lupu Geta din Iasi,
strada STIHII NR. 2 B, etaj 1,
judetul Iasi, in contradictoriu
cu paratul SANDU
VA L E N T I N ,
CNP
1681021221145, cu ultim domiciliu cunoscut in sat Orzeni,
comuna Holboca,jud. Iasi, citat
prin publicitate, prin curator
special, avocat Andriesei
Maria. Desface prin divort
casatoria incheiata la data de
08.11.200, inregistrata in
Registrul de Stare Civila al
Primariei Comunei Holboca,
jud. Iasi, sub nr.48 din data de
08.11.2000, din culpa comuna
a sotilor. Dispune efectuarea
mentiunilor corespunzatoare
pe actul de casatorie inregistrat
in Registrul de Stare Civila al
Primariei Comunei Holboca,
jud. Iasi, sub nr.48 din data de
08.11.2000. Dispune ca reclamanta sa revina la numele
purtat anterior casatoriei, acela
de "ZBARNEA". Respinge, ca

ramase fara obiect, capetele de
cerere avand ca obiect stabilirea modalitatii de exercitare a
autoritatii parintesti cu privire
la minorul Sandu Alexandru-Gabriel, nascut la data de
02.11.1999 si stabilirea locuintei acestui copil. Dispune ca
autoritatea parinteasca asupra
m i n o r i l o r S a n d u Va l e n tin-Mihai, nascut la data de
02.11.2001 si Sandu Eugenia-Dana, nascuta la data de
02.11.2002, sa fie exercitata de
ambii parinti. Stabileste locuinta minorului Sandu Valentin-Mihai, nascut la data de
02.11.2001 la tatal parat, in
Romania. Stabileste locuinta
minorei Sandu Eugenia-Dana,
nascuta la data de 21.10.2002,
la mama reclamanta, in Italia.
Obliga paratul sa plateasca
reclamantei, in favoarea copiilor Sandu Alexandru-Gabriel,nascut la data de 02.11.1999 si
Sandu Eugenia-Dana, nascuta
la data de 21.10.2002, pensie de
intretinere lunara in cuantum
de 1/6 din venitul minim net pe
economia nationala pentru
fiecare copil, incepand cu data
de 02.03.2016 (data introducerii cererii) si pana la majorat.
Obliga reclamanta sa plateasca
paratului, in favoarea minorului Sandu Valentin-Mihai,
nascut la data de
02.11.2001,pensie de intretinere lunara in cuantum de 1/6
din venitul minim net pe
economia nationala, incepund
cu data de 02.02.2016 (data
introducerii cererii) si pana la

majorat. Respinge cererea
doamnei avocat Andriesei
Maria de majorare a onorariului. Obliga paratul sa
plateasca reclamantei suma de
1.100 lei cu titlu de cheltuieli de
judecata. Executorie provizoriu
de drept cu privire la stabilirea
modului de exercitare a autoritatii parintesti, stabilirea locuintei minorilor si sumele
datorate cu titlu de obligatie de
obligatie de intretinere,
conform art. 448 C. proc.civ.
Cu drept de apel in termen de
30 de zile de la comunicare,
cererea de apel urmand sa fie
depusa la Judecatoria Iasi.
Pronuntata azi, 09.11.2017,
prin punerea solutiei la dispozitia partilor prin mijlocirea
grefei instantei. Presedinte,
Shannak Andreea-Teodora.
Grefier, Andronache-Stanciu
Mihaela.
l SP Evrika Insolvency
IPURL, reprezentata prin
asociat coordonator Liscan
Aurel, in calitate de administrator judiciar al Resources,
Development & Ideas SRL
desemnat prin hotararea din
data de 23.05.2018, pronuntata de Tribunalul Bucuresti,
Sectia a VII-a Civila in dosar
nr. 41400/3/2017, notificã
deschiderea procedurii insolventei prevazuta de Legea nr.
85/2014 împotriva Resources,
Development & Ideas SRL, cu
sediul social in Bucureşti
Sectorul 2, Bulevardul Dacia,
Nr. 153-155, Sectiunea 1, Etaj
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4, CUI 14562580, nr. de
ordine in registrul comertului
J40/2778/2002. Persoanele
fizice si juridice care inregistreaza un drept de creanta
impotriva Resources, Development & Ideas SRL vor
formula declaratie de creanta
care va fi inregistrata la grefa
Tribunalului Bucureşti - secţia
a VII-a Civila, cu referire la
dosarul nr.41400/3/2017, in
urmatoarele conditii: a)
termenul limita pentru inregistrarea cererii de admitere a
creantelor asupra averii debitorului 09.07.2018; b) termenul
de verificare a creantelor, de
intocmire, afisare si comunicare a tabelului preliminar de
creante 30.07.2018; c)
termenul pentru intocmirea si
afisarea tabelului definitiv la
24.08.2018; d) data primei
sedinte a adunarii generale a
creditorilor 06.08.2018, ora
14.00; e) adunarea generala a
asociatilor la data de
08.06.2018, ora 14.00 la sediul
administratorului judiciar.
l SC Cherry Farm SRL
anunţă publicul interesat
asupra depunerii solicitării de
emitere a acordului de mediu
pentru „înființare exploatație
pomicolă și împrejmuire”
propus a fi realizat în extravilan, oraș Pîncota, (CF nr.
304435 Pîncota, CF nr. 304449
Pîncota), jud. Arad. Informaţiile privind proiectul propus
pot fi consultate la sediul APM
Arad din Arad, str. Splaiul
Mureş, FN, jud. Arad, în zilele
de luni – vineri, între orele
800-1600 şi la sediul S.C.
Cherry Farm S.R.L. din
Pîncota, strada Horea, nr. 19,
Jud. Arad.
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l SC DEMECO SRL, anunta
publicul interesat asupra
dezbaterii publice a documentatiei depuse in vederea revizuirii Autorizatiei Integrate de
Mediu nr.4/04.11.2015, revizuita in 05.05.2016,pentru activitatea incadrata la punctul
5,subpunctul 5.1 din Legea
nr.278/2013 privind emisiile
industriale, din Loc Vladimirescu, incinta Archim SA FN,
Jud Arad, dezbatere care va
avea loc in data de 11.06.2018,
incepand cu ora 16.00 , in
locatia: Caminul Cultural al
Comunei Vladimirescu. Documentatia poate fi consultata la
sediul Agentiei pentru Protectia
Mediului Arad, Splaiul Muresului, FN si la punctul de lucru
al SC Demeco SRL, zilnic intre
orele 9.00-15.30. Documentele
mentionate sunt disponibile si
la urmatoarea adresa de
internet: www.apmar.anpm.ro.
Publicul interesat poate transmite in scris comentarii/opinii/
observatii privind documentele
mentionate, la Sediul Agentiei
pentru Protectia Mediului Arad
Splaiul Muresului, FN, pana la
data de 08.06.2018.
l SC ME.BA Erik House SRL,
zani Maurilio, Zani Ioana,
Stana Petrui Titus, Stana
Mariana, Misca Ioan, MIsca
Elena titular al planului/
programului “PUZ si RLU:
Construire locuinte individuale
si functiuni complementare”
amplasat in Arad, sector intravilan – Zona Sanevit, jud.
Arad, aduce la cunostinta
publicului ca decizia etapei de
incadrare conform HG nr.
1076/2004, este acea de adoptare a planului fara aviz de
mediu. Propunerile de reconsi-
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derare ale deciziei se vor transmite in scris, in termen de 10
zile calendaristice de la publicarea anuntului, la sediul APM
Arad, din arad, Str. Splaiul
Mures, FN, jud. Arad.
l SC Ecosystima Construct
SRL, cu sediul în Mun.Bucureşti, sector 3, str.Lipscani,
nr.90A, titulari ai planului/
programului „Plan Urbanistic
Zonal -Ansamblu mixt locuire
colectivă şi servicii”, din jud.
Ilfov, oraş Bragadiru, str.Unirii,
nr.83, NC 118996, anunţă
publicul interesat asupra depunerii solicitării de obţinere a
avizului de mediu pentru
planul/programul menţionat şi
declanşarea etapei de încadrare. Prima versiune a
planului/programului poate fi
consultată la sediul Agenţiei
pentru Protecţia Mediului Ilfov,
din Aleea Lacul Morii, nr.1,
sector 6, de luni până joi, între
9.00-11.00. Observaţii/comentarii şi sugestii se primesc în
scris la sediul APM Ilfov
(tel.021.430.15.23,
021.430.14.02, 0746.248.440) în
termen de 18 zile de la data
publicării anunţului.
l Titularul proiectului SC
Dexter Home Design SRL

anunță publicul interesat
asupra depunerii solicitării de
emitere a acordului de mediu
pentru proiectul: "Construcție
hale de depozitare și birouri P
și P+1, cabina poartă, împrejmuire și utilități", propus a fi
amplasat pe strada Industriilor,
nr.42-46, Nr. Cad. 51103, Tarla
31, Parcela 112/77-79, Oraș
Măgurele, jud.Ilfov. Informațiile privind proiectul propus
pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului
Ilfov din București, Str.Aleea
Lacul Morii, nr.1, sector 6, și la
sediul SC Dexter Home Design
SRL- strada Industriilor, nr.4246, Oraș Măgurele, jud.Ilfov.
Observațiile publicului se
primesc zilnic la sediul Agenției
pentru Protectia Mediului Ilfov.

DISPARIȚII
l La data de 17.07.2012 a
dispărut de la domiciliul său
din comuna Breaza, sat
Breaza, județul Buzău, numita
Barzoiu Lucreția- născută la
data de 06.05.1934. Orice
persoană care are sau ia cunoștință de situația dispărutei, ori
de împrejurările în care a
dispărut, sau de locul și data
când a fost ultima dată văzută
în viață după 17 iulie 2012, este

rugată să comunice informațiile oricărui organ de poliție
sau Judecătoriei Buzău- pentru
dosarul nr.10.741/200/2017, ori
la telefon 0744.320.710- avocat
Ilie Constantin din Baroul
Buzău.

LIICTAȚII
l Carduelis Consulting
IPURL, lichidator la SC Aqua
Pura Cosntruct SRL Ploieşti,
vinde la licitaţie publică: autoturism break marca Dacia
Logan, motorină, an fabric.
2008, preţ 16.280 lei fără tva.
Licitaţia va avea loc in fiecare
zi de marţi şi miercuri ora
14.00 la sediul lichidatorului
din Ploieşti, Str. Cerceluş, nr
33. Rel. tel. 0722.634.777.
l CNCAF „MINVEST” SA
Deva, cu sediul în Deva, Piaţa
Unirii, nr.9, judeţul Hunedoara, tel./fax: 0254.213.040/
0254.231.641, înregistrată la
ORC sub nr.J20/333/1999,
având CUI: RO2117946, îşi
manifestă intenţia de realizare
a unei asocieri în participaţie
în vederea extracţiei, prelucrării şi comercializării, în
comun a nisipurilor cuarţoase
din cariera Făgetul Ierii, jud.
Cluj. Criteriile de selecţie sunt
prevăzute în caietul de sarcini,
care poate fi achiziţionat de la
sediul companiei, în perioada
29.05.2018-06.06.2018, între
orele 8.00-15.30, la preţul de
5.000 Lei (fără TVA). Ofertele
vor fi depuse până la data de
07.06.2018, ora 10.00, la sediul
companiei.
l Inspectoratul de Poliţie
Judeţean Vrancea organizează
in data de 15.06.2018 ora
10:00 licitaţie publică cu stri-
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gare pentru atribuirea
contractului de închirierea a 7
spaţii, a câte 1 mp fiecare
respectiv: 2 la sediul I.P.J.
Vrancea si cate unul la Politia
Mun. Focsani, Poliţia municipiului Adjud,Poliţia oraşului
Panciu,Poliţia oraşului Mărăşeşti si Poliţia oraşului
Odobeşti, în scopul montării
automatelor pentru cafea.
Persoanele interesate se vor
prezenta la sediul unităţii din
Focşani, str. Cezar Bolliac, nr.
12, judeţul Vrancea, de unde
în perioada 30.05.-08.06.2018
intre orele 08:00-14:00 pot
solicita fişa de date a achiziţiei, contra sumei de 10 lei.
Persoana de contact Cms.
Hutanu Florin tel.
0237/207234 sau 0742/974935.

PIERDERI
l Pierdut Atestat profesional
de transport marfă, pe numele
Popa Dumitru, eliberat de
ARR Argeş. se declară nul.
l Pierdut atestat marfă emis
de ARR Dolj, pe numele Voicu
George Gabriel. Se declară nul.
l PARAFA. Pierdut parafa
Dr. Ghiaur Alexandra-Elena
-medic specialist hematologie.
O declar nula.
l Pierdut Certificat Constatator Frunzete Dragoș-Lucian
PFA. Îl declar nul.
l Pierdut legitimație de
student pe numele Giol
Adriana emisă de Academia
de Studii Economice, București. O declar nulă.
l SC Higher Products Corporation SRL, declar pierdute

@Oferte serviciu
@Vânzări
@Pierderi
@Licitații
@Diverse
următoarele documente:
Certificat de înregistrare:
B3010627/06.01.2015, Certificate constatatoare activități
autorizate la terți și la sediu cu
nr. 451743/06.01.2015, puncte
de lucru 4 locații, toate cu nr.
188607/30.05.2016, situate în:
București Sector 1, Galați,
București Sector 2, Satu Mare.
Totodată le declar nule.
l Pierdut certificat transport
marfă eliberat la data de
22.11.2014 de ARR Tulcea pe
numele Coinac Ion. Se declară
nul.
l Declar pierdut Ordinul
privind constatatrea dreptului
de proprietate privată asupra
unui teren în condiţiile Art. 23
din Legea 18/1991 republicată
cu modificările şi completările
ulterioare, cu Nr. 135 din
12.02.2007.Ordinul este emis
de Instituţia Prefectului Judeţ
Ilfov, pe numele Tănase
Alexandru.
l SC Mimo & Elvo grup SRL,
cu sediul în Bucureşti, Şarul
D o r n e i n r. 2 2 , s e c t o r 5 ,
J40/10599/2005, CUI
RO17689938, declară pierdute
facturile cu seria MIMO de la
Nr. 2651 până la 3000. Menţionez că facturile erau necompletate şi ca urmare a pierderii
le declar nule.
l Declar pierdută legitimaţie
taxi aeroport, Prof Taxi SRL,
Roşu Marian.
l Declar pierdut Aviz de
Liberă Practică pe numele
Metcan Alexandru –Cristi,
emis de OAMMR Bucureşti.
l Declar pierdut Certificat de
Membru Seria B Nr. 13197,
eliberat data 25.06.2009 de
OAMMR, pe numele Stan
Silvia.
l Pierdut certificat constatator sediu social al SC
Melmagi Topf lor SRL, CUI
32659574, J40/341/2014, sediu
social in Bucuresti, Sector.4,
Str.Ghimpati, nr.25, Bl.3, sc.A,
parter, ap.2. Il declar nul.
l Pierdut certificat constatator sediu social al SC Narcis
Flor Parfum SRL, CUI
27313077, J40/8070/2010,
sediu social in Bucuresti,
Sector.4, Str.Ghimpati, nr.25,
Bl.3, sc.A, parter, ap.2, camera
nr.1. Il declar nul.

