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OFERTE SERVICIU
Şcoala Gimnazială Talpa, județul Teleorman 
organizează concurs pentru ocuparea pe peri-
oadă determinată de 4 luni a funcției contrac-
tuale de conducere, temporar vacantă de  
administrator financiar (contabil şef) S , în 
cadrul Şcolii Gimnaziale Talpa. Dosarele de 
concurs se depun la sediul Şcolii Gimnaziale 
Talpa, jud. Teleorman până la data de 
28.12.2015, ora 14,00 conform art.6 alin.1 al 
Regulamentului- cadru privind stabilirea prin-
cipiilor generale de ocupare a unui post vacant 
sau temporar vacant corespunzător funcțiilor 
contractuale şi a criteriilor de promovare în 
grade sau trepte profesionale imediat superi-
oare a personalului contractual din sectorul 
bugetar plătit din fonduri publice, cu modifică-
rile şi completările ulterioare. Concursul se va 
organiza conform calendarului următor: 29 
decembrie 2015, ora 14:00: proba scrisă; 30 
decembrie 2015, ora 14:00: proba interviu. 
Detalii privind bibliografia de concurs se pot 
obţine la sediul Şcolii Gimnaziale Talpa,  
Județul Teleorman, telefon: 0247898222.

Unitatea Militară 0575 Bucureşti, cu sediul în 
Şoseaua de Centură nr. 24, oraş Măgurele, 
judeţul Ilfov, organizează concurs pentru înca-
drare, prin recrutare din sursă externă, a trei 
posturi de personal contractual, muncitor 
calificat IV-I, specialitatea fochist la cazane de 
apă caldă şi cazane de abur de joasă presiune 
(COR 818207), din cadrul Structurii adminis-
trative a unităţii. Condiţii specifice: să fie 
absolvenţi de şcoală generală; să deţină califi-
care în meseria de fochist clasa C; să deţină 
autorizaţie de fochist ISCIR, clasa C; să fie 
declaraţi apt medical şi psihologic. Concursul 
se va desfăşura la sediul Unităţii Militare 0575 
Bucureşti din Şoseaua de Centură nr. 24, oraş 
Măgurele, judeţul Ilfov, după cum urmează: 
-la data de 18.01.2016, orele 11.00, proba 
scrisă; -la data de 22.01.2016, orele 11.00, 
interviul. Data limită până la care se pot 
depune dosarele de înscriere este: 23.12.2015 
(orele 14.00). Condiţiile de participare, docu-
mentele necesare, bibliografia şi tematica 
precum şi calendarul desfăşurării concursului 
sunt publicate pe pagina de internet: www.
jandarmeria.ro (carieră/angajări) şi afişate la 
sediul unităţii.
Relaţii suplimentare pot fi obţinute, la nume-
rele de telefon: 021/4065395, 021/4567350 
interior 20390/20395- Serviciul Resurse umane, 
în zilele lucrătoare, între orele 09.00–15.30. 
Persoană de contact: Caragea Dan Cătălin.

Primaria comunei Nucet,  judetul Dimbovita 
organizeaza concurs la sediul sau in data de, 08 
ianuarie 2016  ora 9,00 – proba suplimentara ( 
cunostinte de operare pe calculator ), orele 10,00 
proba scrisa iar in data de 11 ianuarie  orele 
10:00 – interviul pentru  recrutarea si ocuparea  
functiei   publice vacante de:  consilier, clasa I, 
gradul profesional debutant compartiment 
stabilire impozite si taxe locale. Conditii de 
desfasurare a concursului: Dosarele de inscriere  
la concurs se pot depune la secretariatul comi-
siei de la sediul Primariei Nucet , judetul 
Dimbovita in termen de 20 de zile de la publi-
carea anuntului. Conditii generale : Candidatii 
trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute de 
art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul 
Functionarilor Publici  republicat in anul 2007. 
Conditii specifice :- stabilite prin fisa postului. 
Pentru  Consilier , clasa I, gradul profesional 
debutant . Sa fie absolvent de sudii superioare 
de lunga durata, in domeniul stintelor econo-
mice, informatica de gestiune sau administratie 
publica, finalizate  cu diploma de licenta. - Sunt 
necesare cunostinte practice de operare  pe 
calculator nivel avansat. (utilizare  sistem de 
operare Windows, pachet Microsoft Ofice, 
lucrul in retea de calculatoare ,,internet si posta 
electronica.). Bibliografia, tematica de concurs 
si documentele necesare inscrierii la concurs se 
vor afisa la sediul institutiei.

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de 
Muncă Dâmboviţa, cu sediul în Târgovişte, str.
Tudor Vladimirescu, nr.1A, scoate la concurs, în 
zilele de 12.01.2016 (proba scrisă) şi 14.01.2016 
(interviul), la sediul agenţiei următorul post 
vacant: Auditor  clasa I, grad profesional supe-
rior –Compartiment Audit Public Intern; 
Condiţii specifice de participare la concursul 
pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie 
vacante: Pregătire de specialitate – studii univer-
sitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă in domeniul 
economic; Vechime minimă în specialitatea 
studiilor necesare exercitării funcţiei publice: 9 
ani; Cunoştinţe de operare PC: Word, Excel, 
Internet – nivel mediu; Iniţiativă şi creativitate, 
capacitate de adaptare la muncă în echipă, efort 
intelectual, seriozitate; Programul concursului: 
12.01.2016 – ora 09:00– proba scrisă 14.01.2016 
– ora 12:00 – interviul; Înscrierile se fac în 
termen de 20 zile de la data publicării anunţului 
în Monitorul Oficial, partea a –III– a, la sediul 
AJOFM Dâmboviţa.

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de 
Muncă Tulcea, cu sediul în Tulcea, str.Grigore 
Antipa, nr. 10,  scoate la concurs, în zilele de 
12.01.2016 (proba scrisă) şi 14.01.2016 (inter-
viul), la sediul agenţiei următorul post vacant: 
Consilier  clasa I, grad profesional asistent –
Compartiment Formare Profesională; Condiţii 
specifice de participare la concursul pentru 
ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante: 
Pregătire de specialitate – studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă 
de licenţă sau echivalentă; Vechime minimă în 
specialitatea studiilor necesare exercitării func-
ţiei publice: 1 an; Cunoştinţe de operare PC: 
Word, Excel, Internet – nivel mediu; Iniţiativă şi 
creativitate, capacitate de adaptare la muncă în 
echipă, efort intelectual, seriozitate; Programul 
concursului:  12.01.2016 – ora 09:00 – proba 
scrisă 14.01.2016 – ora 12:00 – interviul; Înscrie-
rile se fac în termen de 20 zile de la data publi-
cării anunţului în Monitorul Oficial, partea a 
–III– a, la sediul AJOFM Tulcea.

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de 
Muncă Dolj, cu sediul în Craiova, str.Eugeniu 
Carada, nr. 13A,  scoate la concurs, în zilele de 
12.01.2016 (proba scrisă) şi 14.01.2016 (inter-
viul), la sediul agenţiei următorul post vacant: 
Consilier clasa I, grad profesional asistent –
Punct de Lucru Segarcea; Condiţii specifice de 
participare la concursul pentru ocuparea 
funcţiei publice de execuţie vacante: Pregătire 
de specialitate – studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv studii superi-
oare de lungă durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă; Vechime minimă în 
specialitatea studiilor necesare exercitării func-
ţiei publice: 1 an; Cunoştinţe de operare PC: 
Word, Excel, Internet – nivel mediu; Iniţiativă 
şi creativitate, capacitate de adaptare la muncă 
în echipă, efort intelectual, seriozitate; 
Programul concursului:  12.01.2016 – ora 09:00 
– proba scrisă  14.01.2016 – ora 12:00 – inter-
viul; Înscrierile se fac în termen de 20 zile de la 
data publicării anunţului în Monitorul Oficial, 
partea a –III– a, la sediul AJOFM Dolj.

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de 
Muncă Mehedinţi, cu sediul în Drobeta Turnu 
Severin, b-dul Carol I, nr.3, scoate la concurs, 
în zilele de 15.01.2016 (proba scrisă) şi 
18.01.2016 (interviul), la sediul agenţiei urmă-
toarele posturi vacante:  1. Consilier clasa I, 
grad profesional asistent - Serviciul Agenţia 
Locală Drobeta Turnu Severin. Condiţii speci-
fice de participare la concursul pentru 
ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante: 
Pregătire de specialitate – studii universitare 
de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalenta; Vechime 
minimă în specialitatea studiilor necesare 
exercitării funcţiei publice: 1 an; Cunoştinţe de 

operare PC: Word, Excel, Internet – nivel 
mediu; Iniţiativă şi creativitate, capacitate de 
adaptare la muncă în echipă, efort intelectual, 
seriozitate. 2. Referent, grad profesional supe-
rior–Serviciul Gestiune Buget – Condiţii speci-
fice de participare la concursul pentru 
ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante: 
Pregătire de specialitate – studii medii absol-
vite cu diplomă de bacalaureat; Vechime 
minimă în specialitatea studiilor necesare 
exercitării funcţiei publice: 9 ani; Cunoştinţe 
de operare PC: Word, Excel, Internet – nivel 
mediu; Iniţiativă şi creativitate, capacitate de 
adaptare la muncă în echipă, efort intelectual, 
seriozitate. Programul concursului: 15.01.2016 
– ora 09:00 – proba scrisă 18.01.2016 – ora 
12:00 – interviul; Înscrierile se fac în termen de 
20 zile de la data publicării anunţului în Moni-
torul Oficial, partea a –III– a, la sediul AJOFM 
Mehedinţi.

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de 
Muncă Covasna, cu sediul în Sfântu Gheorghe, 
B-dul Gen. Grigore Bălan, nr.14,  scoate la 
concurs, în zilele de 12.01.2016 (proba scrisă) şi 
14.01.2016 (interviul), la sediul agenţiei urmă-
torul post vacant: Consilier juridic  clasa I, 
grad profesional superior –Compartiment 
Juridic, Relaţii cu Publicul, Comunicare şi 
Secretariatul Consiliului Consultativ; Condiţii 
specifice de participare la concursul pentru 
ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante: 
Pregătire de specialitate – studii universitare 
de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă in domeniul 
juridic; Vechime minimă în specialitatea studi-
ilor necesare exercitării funcţiei publice: 9 ani; 
Cunoştinţe de operare PC: Word, Excel, 
Internet – nivel mediu; Iniţiativă şi creativi-
tate, capacitate de adaptare la muncă în 
echipă, efort intelectual, seriozitate; Programul 
concursului:  12.01.2016 – ora 09:00 – proba 
scrisă 14.01.2016 – ora 12:00 – interviul; 
Înscrierile se fac în termen de 20 zile de la data 
publicării anunţului în Monitorul Oficial, 
partea a –III– a, la sediul AJOFM Covasna.

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de 
Muncă Hunedoara, cu sediul în Deva, Piaţa 
Unirii, nr.2,  scoate la concurs, în zilele de 
12.01.2016 (proba scrisă) şi 14.01.2016 (inter-
viul), la sediul agenţiei următorul post vacant: 
Consilier clasa I, grad profesional principal –
Birou Resurse Umane, EURES şi Comunicare; 
Condiţii specifice de participare la concursul 
pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie 
vacante: Pregătire de specialitate – studii 
universitare de licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă 
în domeniul economic; Vechime minimă în 
specialitatea studiilor necesare exercitării func-
ţiei publice: 5 ani; Cunoştinţe de operare PC: 
Word, Excel, Internet – nivel mediu; Iniţiativă 
şi creativitate, capacitate de adaptare la muncă 
în echipă, efort intelectual, seriozitate; 
Programul concursului:  12.01.2016 – ora 09:00 
– proba scrisă 14.01.2016 – ora 12:00 – inter-
viul; Înscrierile se fac în termen de 20 zile de la 
data publicării anunţului în Monitorul Oficial, 
partea a –III– a, la sediul AJOFM Hunedoara.

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de 
Muncă Satu-Mare, cu sediul în Satu Mare, str. 
Ion Ghica, nr. 36, scoate la concurs, în zilele de 
12.01.2016 (proba scrisă) şi 14.01.2016 (inter-
viul), la sediul agenţiei următoarele posturi 
vacante:  1. Auditor clasa I, grad profesional 
superior – Compartiment Audit Public Intern. 
Condiţii specifice de participare la concursul 
pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie 
vacante: Pregătire de specialitate – studii 
universitare de licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă 
în domeniul ştiinţelor economice; Vechime 
minimă în specialitatea studiilor necesare 
exercitării funcţiei publice:9 ani; Cunoştinţe de 

operare PC: Word, Excel, Internet; Iniţiativă şi 
creativitate, capacitate de adaptare la muncă 
în echipă, efort intelectual, seriozitate; 2. 
Inspector clasa I, grad profesional asistent – 
Punct de Lucru Ardud. Condiţii specifice de 
participare la concursul pentru ocuparea 
funcţiei publice de execuţie vacante: Pregătire 
de specialitate – studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv studii superi-
oare de lungă durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor 
economice; Vechime minimă în specialitatea 
studiilor necesare exercitării funcţiei publice: 1 
an; Cunoştinţe de operare PC: Word, Excel, 
Internet; Iniţiativă şi creativitate, capacitate de 
adaptare la muncă în echipă, efort intelectual, 
seriozitate; Programul concursului:  12.01.2016 
– ora 09:00 – proba scrisă  14.01.2016 – ora 
12:00 – interviul; Înscrierile se fac în termen de 
20 zile de la data publicării anunţului în Moni-
torul Oficial, partea a –III– a, la sediul AJOFM 
Satu Mare.

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de 
Muncă, cu sediul în Bucureşti, str.Avalansei, 
nr.20-22, sector 4, scoate la concurs, în zilele de 
12.01.2016 (proba scrisă) şi 14.01.2016 (inter-
viul), la sediul agenţiei următoarele posturi 
vacante: 1. Inspector clasa I, grad profesional 
principal – Serviciul Financiar Contabil. 
Condiţii specifice de participare la concursul 
pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie 
vacante: Pregătire de specialitate – studii 
universitare de licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă durată 
absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalenta 
în domeniul economic; Vechime minimă în 
specialitatea studiilor necesare exercitării func-
ţiei publice: 5 ani; Cunoştinţe de operare PC: 
Word, Excel, Internet – nivel mediu; Iniţiativă 
şi creativitate, capacitate de adaptare la muncă 
în echipă, efort intelectual, seriozitate. 2. Refe-
rent clasa III, grad profesional superior– Servi-
ciul Financiar Contabil. Condiţii specifice de 
participare la concursul pentru ocuparea 
funcţiei publice de execuţie vacante: Pregătire 
de specialitate – studii medii absolvite cu 
diplomă de bacalaureat în domeniul economic; 
Vechime minimă în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcţiei publice: 9 ani; 
Cunoştinţe de operare PC: Word, Excel, 
Internet – nivel mediu; Iniţiativă şi creativi-
tate, capacitate de adaptare la muncă în 
echipă, efort intelectual, seriozitate. Programul 
concursului: 12.01.2016 – ora 09:00 – proba 
scrisă 14.01.2016 – ora 12:00 – interviul; 
Înscrierile se fac în termen de 20 zile de la data 
publicării anunţului în Monitorul Oficial, 
partea a –III– a, la sediul ANOFM.

VÂNZĂRI DIVERSE
MAXIM Cosmin, in calitate de asociat al S.C. 
ATECO S.R.L. cu sediul in Municipiul 
Suceava, str. 22 Decembrie nr. 27, judetul 
Suceava, inregistrata la Registrul Comerrtului 
sub numarul J33/467/2003, avand CUI: 
15465519, cesionez (vand) cu titlu oneros toate 
partile sociale detinute, adica 21.797 parti 
sociale reprezentand 24,99541% din totalul 
partilor sociale ale societatii, la un pret intre 
valoarea nominala   si valoarea contabila a 
fiecarei parti sociale. Valoarea nominala a unei 
parti sociale este de 10 RON, astfel incat, 
valoarea nominala totala a tuturor partilor 
sociale detinute este de 217.970 RON. Telefon: 
0745.651475; 0740.040.990.

CITAȚII
Se citează Cobzaru Ionela Alina pentru 18.12.2015, 
orele 8,30 ca pârâtă în dosarul nr. 955/329/2015, pe 
rolul  Judecătoriei Turnu Măgurele.

Dumitraşcu Gheorghe din Lupeni jud. Hune-
doara este chemat la Judecătoria Petroşani în 
data de 9.12.2015 în dosarul nr.1591/278/2015, 
în proces cu Simon Nicolae prin SC VP Invest-
ment Brokeraj Petroşani.
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Se citează numitul Ilie Cristian  Ion, cu ultimul 
domiciliu cunoscut în Bucureşti, şos. Olteniţei, 
bl. 123, sc. 1, etaj 5, apt. 33, sector 4, la Judecă-
toria Piteşti, pentru data de 01.02.2016, orele 
8,30, sala 4, în calitate de Pârât la intergoga-
toriu, în contradictoriu cu reclamanta Ilie 
Adriana, în Dosarul nr. 5905/280/2015, având 
ca obiect divorţ cu copii.

Citație. Olah Gyorgy, cu domiciliul necu-
noscut, este citat în calitate de pârât la Judecă-
toria Întorsura Buzăului, pentru data de 13 
ianuarie 2016, ora 09, în dosarul civil nr. 
623/248/2015, având ca obiect uzucapiune.

Doamna Palade Aurelia este citată la Judecă-
toria Botoşani, în dosarul nr. 11814/193/2015 în 
calitate de pârâtă, pentru termenul de judecată 
din data de 14 ianuarie 2016 în acţiunea de 
divorţ formulată de reclamantul Palade Rodel. 

DIVERSE
SC OMV Petrom SA, titular al proiectului 
,,Lucrări de echipare şi conducta de amestec 
sonda H10 Independentă în comună Indepen-
denta, judeţul Galaţi”, anunţa publicul inte-
resat asupra luării deciziei etapei de încadrare 
de către APM Galaţi fără evaluarea impactului 
asupra mediului, în cadrul procedurii de 
evaluare a impactului asupra mediului pentru 
proiectul „Lucrări de echipare şi conducta de 
amestec sonda H10 Independenta în comună 
Independenta, judeţul Galaţi”, propus a fi 
realizat în extravilan comuna Independenta, 
T14, T15, T17, judeţul Galaţi. Proiectul deci-
ziei de încadrare şi motivele care o fundamen-
tează pot fi consultate la sediul A.P.M. Galaţi, 
str. Regiment 11 Siret, nr. 2, în zilele de luni - 
joi, între orele 8.30-16.00 şi vineri între orele 
8.30 - 13.30, precum şi la următoarea adresă de 
internet http://apmgl.anpm.ro – reglementări 
– acordul de mediu – proiect decizie etapa de 
încadrare. Publicul interesat poate înainta 
comentarii/observaţii la proiectul deciziei de 
încadrare în termen de 5 zile de la data publi-
cării prezentului anunţ, până la data de 
12.12.2015.

Ioniță Gheorghe având sediul în Șos. Bucureşti- 
Măgurele, nr.72K, sector 5, Bucureşti, titular al 
planului Plan Urbanistic Zonal- construire 
imobil S+P+1E+ 2E retras, împrejmuire teren, 
localitatea Bucureşti, Șos. Bucureşti- Măgurele, 
nr.72K, sector 5, anunță publicul interesat 
asupra depunerii solicitării de obținere a avizului 
de mediu pentru planul menționat şi declan-
şarea etapei de încadrare. Prima versiune a 
planului poate fi consultată la sediul Agenției 
pentru Protecția Mediului Bucureşti din Aleea 
Lacul Morii nr.1 (în spatele benzinăriei Lukoil), 
sector 6, de luni până joi între orele 9.00-11.00. 

Observații/ comentarii şi sugestii se primesc în 
scris la sediul A.M.B., în termen de 18 zile de la 
data publicării anunțului.

ADUNĂRI GENERALE
INTEC S.A.. Bucureşti, Șos. Olteniţei, nr.105, 
sector 4, J40/6664/1991, C.U.I. 369270, Convo-
care: Preşedintele Consiliului de Administraţie 
al INTEC S.A. (denumită în continuare şi 
“Societatea”), dl. Niculai Bezerghianu, 
convoacă în ziua de 11.01.2016, ora 09:00,  la 
sediul societăţii din Bucureşti, Șos. Olteniţei, 
nr.105, sector 4, Adunarea Generală Extraordi-
nară a Acţionarilor INTEC S.A. pentru toţi 
acţionarii INTEC S.A. înscrişi în registrul 
acţionarilor la sfârşitul  zilei de 21.12.2015 
(data de referinţă), cu următoarea Ordine de 
Zi: 1. Schimbarea obiectului principal/ activi-
tăţii principale al/a Societăţii, care va deveni: 
6820 -Închirierea şi subînchirierea bunurilor 
imobiliare proprii sau închiriate. 2. Comple-
tarea obiectului de activitate al Societăţii cu 
următoarele activităţi: 4391 -Lucrări de înveli-
tori, şarpante şi terase la construcţii; 4399 -Alte 
lucrări speciale de construcţii n.c.a.  3. Modifi-
carea art.7 din Actul constitutiv al INTEC S.A. 
care va avea următorul conţinut: Articolul 7. 
Obiectul de activitate al Societăţii: Activitatea 
principală: conform codificării (Ordin 
337/2007) Rev. Caen (2) 6820 -Închirierea şi 
subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau 
închiriate. Activităţile secundare: conform 
codificării (Ordin 337/2007) Rev. Caen (2): 
0240 -Activităţi de servicii anexe silviculturii; 
2454 -Turnarea altor metale neferoase; 2561 
-Tratarea şi acoperirea metalelor; 2571 -Fabri-
carea produselor de tăiat; 2599 -Fabricarea 
altor articole din metal n.c.a.; 2829 -Fabricarea 
altor maşini şi utilaje de utilizare generală 
n.c.a.; 2891 -Fabricarea utilajelor pentru meta-
lurgie; 3250 -Fabricarea de dispozitive, aparate 
şi instrumente medicale şi stomatologice; 3299 
-Fabricarea altor produse manufacturiere 
n.c.a.; 3311 -Repararea articolelor fabricate 
din metal; 3312 -Repararea maşinilor; 3313 
-Repararea echipamentelor electronice şi 
optice; 3320 -Instalarea maşinilor şi echipa-
mentelor industriale; 4110 -Dezvoltare (promo-
vare) imobiliară; 4520 -Întreţinerea şi 
repararea autovehiculelor; 4619 -Intermedieri 
în comerţul cu produse diverse; 4672 -Comerţ 
cu ridicata al metalelor şi minereurilor meta-
lice; 4690 -Comerţ cu ridicata nespecializat; 
4711 -Comerţ cu amănuntul în magazine 
nespecializate, cu vânzare predominantă de 
produse alimentare, băuturi şi tutun, 4719 
-Comerţ cu amănuntul în magazine nespecia-
lizate, cu vânzare predominantă de produse 
nealimentare; 4939 -Alte transporturi terestre 
de călători n.c.a; 4941 -Transporturi rutiere de 
mărfuri; 4942 -Servicii de mutare; 5221 -Acti-

vităţi de servicii anexe pentru transporturi 
terestre; 5811 -Activităţi de editare a cărţilor; 
5812 -Activităţi de editare de ghiduri, 
compendii, liste de adrese şi similare; 6810 
-Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare 
proprii; 6831 -Agenţii imobiliare, 6832 -Admi-
nistrarea imobilelor pe bază de comision sau 
contract; 7021 -Activităţi de consultanţă în 
domeniul relaţiilor publice şi al comunicării; 
7022 -Activităţi de consultanţă pentru afaceri 
şi management; 7111 -Activităţi de arhitectură; 
7112 -Activităţi de inginerie şi consultanţă 
tehnică legate de acestea; 7120 -Activităţi de 
testări şi analize tehnice; 7211 -Cercetare- 
dezvoltare în biotehnologie; 7220 -Cercetare- 
dezvoltare în ştiinţe sociale şi umaniste; 7320 
-Activităţi de studiere a pieţei şi de sondare a 
opiniei publice; 7490 -Alte activităţi profesio-
nale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a., 8110 -Activităţi 
de servicii suport combinate; 8532 -Învăţământ 
secundar, tehnic sau profesional; 8551 -Învăţă-
mânt în domeniul sportiv şi recreaţional; 8552 
-Învăţământ în domeniul cultural (limbi 
străine, muzică, teatru, dans, arte plastice, 
etc.); 8559 -Alte forme de învăţământ n.c.a.; 
8560 -Activităţi de servicii suport pentru învă-
ţământ; 4391 -Lucrari de invelitori, şarpante şi 
terase la construcţii; 4399 -Alte lucrări speciale 
de construcţii n.c.a. 4. Revocarea şi radierea de 
la Registrul Comerţului Bucureşti a adminis-
tratorului Societăţii, Dna. Timari Daiana- 
Sanda şi descărcarea sa de gestiune pentru 
activitatea desfăşurată până la data ţinerii 
adunării generale a acţionarilor; 5. Numirea, 
ca nou administrator, nou membru al Consi-
liului de Administraţie al  Societăţii,  a Dlui. 
Mihailov Sergiu, legitimat cu CI seria RT 
numar 524007, eliberată la data de 26.10.2007 
de către SPCEP S3 biroul nr.3, domiciliat în 
Bucureşti, sector 3, Str. Lotrioara, nr. 20, bl. 
V39, sc.2, et.5, apt.80, CNP 1790606245428,  
pentru o durată a mandatului până la data de 
25.04.2017, cu o remuneraţie lunară, brută, de 
2.000 lei. 6. Desfiinţarea şi radierea din Regis-
trul Comerţului Bucureşti a punctului de lucru 
aparţinând  Societăţii  situat la următoarea 
adresă: Judeţul Ilfov, Sat. Vidra, Comuna 
Vidra, Str. Calea Bucureşti nr. 20, cod poştal 
077185. 7. Revocarea si radierea de la registrul 
Comerţului a auditorului Audit Tax Manage-
ment S.R.L.; 8. Numirea ca auditor al Socie-
tăţii, până la data de 01.06.2016, a auditorului 
Aristos Contab S.R.L., cu sediul în Bucureşti, 
sectorul 4, Str. Băltiţa, nr.2, bloc B18, ap.18; 
auditorul este reprezentat prin Dna. Irina 
Popa, administrator. 9. Împuternicirea Preşe-
dintelui Consiliului de Administraţie al Socie-
tăţii, dl. Niculai Bezerghianu, pentru semnarea 
actului constitutiv actualizat al Societăţii, 
negocierea termenilor şi condiţiilor contrac-
tului cu auditorul şi semnarea acestui contract, 
pentru realizarea tuturor formalităţilor nece-
sare în vederea efectuării menţiunilor/ publici-
tăţii  corespunzătoare la Registrul Comerţului 
Bucureşti, precum şi în faţa oricăror alte 
autorităţi în drept. *** Acţionarii pot participa 
la Adunarea Generală Extraordinară a Acţio-
narilor (“A.G.E.A.”) personal sau prin repre-
zentant (împuternicit), în baza unei procuri 
speciale, sau pot transmite votul lor prin scri-
soare recomandată cu confirmare de primire 
pe adresa Societăţii comunicată acesteia până 
la data şi ora stabilite pentru tinerea A.G.E.A.. 
Procurile speciale se vor prezenta în original la 
sediul societăţii cu cel puţin 48 de ore înainte 
de data stabilită pentru ţinerea adunării. În caz 
de neîntrunire a cvorumului în prima zi de 
ţinere a şedinţei, adunarea generală extraordi-
nară a acţionarilor se va ţine în ziua de 
12.01.2016, în acelaşi loc, la aceeaşi oră şi cu 
aceeaşi ordine de zi. În cel mult 15 zile de la 
publicarea prezentului Convocator în Moni-
torul Oficial al României, Partea a IV- a, unul 
sau mai multi acţionari ai Societăţii reprezen-
tând, individual sau împreună, cel puţin 5% 
din capitalul social al acesteia, pot înainta 
Consiliului de Administraţie al Societăţii cereri 
privind introducerea unor noi puncte pe 

ordinea de zi a Adunării Generale Extraordi-
nare a Acţionarilor INTEC S.A. Preşedintele 
Consiliului de Administraţie al INTEC S.A, 
Niculai Bezerghianu.

LICITAȚII
Icerp S.A. societate în reorganizare, prin 
administrator judiciar Andrei Ioan IPURL, cu 
sediul în Ploieşti, Str. Gh. Doja, nr. 30, et. 10, 
ap. 31, Jud. Prahova vinde generator de abur 
CLAYTON tip EOG-154-1 şi echipamente 
auxiliare compus din: generator de abur cu 
circulaţie în contracurent CLAYTON tip 
EOG-154-1, complet, putere = 1471 kw, capa-
citate netă în abur (la 1 bar şi 100gradeC) = 
2349 kg/h, presiune proiectată = 10 bar, 
presiune de lucru = 7 bar, conţinut apa = 556 l 
plin şi 315 l în funcţiune, combustibil = gaze 
naturale şi motorină, dimensiuni = lungime 
2882 mm, lăţime 1950 mm, înălţime 2785 mm, 
greutate gol = 2950 kg, instalaţie apa deduri-
zată Clayton tip TWIN 65SE presiune apa = 
min 2 bar, max 6 bar, temperatura apa = max. 
40 grade C, debit maxim = 4,2 mc/h, capaci-
tatea între 2 regenerări= 254 mc HD, piese de 
schimb pentru 1 an de funcţionare. Preţul de 
pornire al licitaţiei este de 35.000 euro fără 
TVA. Licitaţiile se vor organiza la sediul admi-
nistratorului judiciar în dată de 14.12.2015 ora 
14:00, iar în cazul în care bunurile nu vor fi 
valorificate, aceasta este reprogramată pentru 
dată de 18.12.2015, 11.01.2016, 15,01.2016, 
18.01.2016, 22.01.2016, 25.01.2016, 29.01.2016, 
01.02.2016, 05.02.2016, 08.02.2016, 12.02.2016, 
15.02.2016, 19.02.2016, 22.02.2016, 26.02.2016, 
29.02.2016, 04.03.2016, 07.02.2016, 11.03.2016. 
Cererile de înscriere la licitaţie se depun în 
original la sediul administratorului judiciar 
însoţite de toate documentele prevăzute în 
regulamentul de vânzare. Atât regulamentul 
de vânzare cât şi garanţia de participare la 
licitaţie se va achita numai în contul nr. 
RO51RZBR0000060002436697, deschis la 
Raiffeisen Bank SA Ploieşti, beneficiar Icerp 
S.A. societate în reorganizare. Înscrierea la 
licitaţie se poate efectua cu 48 de ore înaintea 
datei tinerii licitaţiei, mai multe relaţii precum 
şi achiziţionarea regulamentului de vânzare se 
pot obţine de la admnistratorului judiciar, la 
adresă mai sus menţionată, la numerele de 
telefon 0723357858/0244597808, email: 
office@andreiioan.ro sau pe site-ul www.
andreiioan.ro.

PRICEWATERHOUSECOOPERS Business 
Recovery Services IPURL, în calitate de lichi-
dator judiciar al debitoarei Banca Columna 
S.A. (bancă în faliment), anunţă vânzarea în 
bloc prin licitaţie publică, deschisă, cu strigare, 
ascendentă, a 1. Drepturilor litigioase asupra 
Construcţiei- Spaţiu comercial situat la 
parterul imobilului din Drobeta Turnu- 
Severin, Str. Aurelian nr.44, Judeţul Mehedinţi, 
în suprafaţă construită de 294,725 mp; 2. 
Bunurilor mobile ataşate construcţiei, 
respectiv: 1 aparat climatizare (nr. inv. 
300001), 1 centrală telefonică (nr. inv. 300002), 
1 sistem de securitate (nr. inv. 800001), 1 scară 
0043 (nr. inv. 700119); 3. Bunurilor mobile 
descrise în Anexa 1 la Regulamentul de 
vânzare. Preţul de pornire al Licitaţiei pentru 
drepturile litigioase asupra imobilului- spaţiu 
comercial situat în Drobeta Turnu-Severin, Str. 
Aurelian nr.44, Judeţul Mehedinţi, precum şi a 
bunurilor mobile aflate în patrimoniul Debi-
toarei S.C. Banca Columna S.A. (bancă în 
faliment) este de 165.000 EUR, la care se 
adaugă TVA-ul, după caz. Licitaţia se organi-
zează la data de 22.12.2015, la orele 14.00, la 
sediul lichidatorului judiciar din Bucureşti, 
Lakeview Building, str. Barbu Văcărescu nr. 
301-311, etaj 8, sector 2. Regulamentul de 
vânzare poate fi achiziţionat la preţul de 500 
Ron, plus TVA. Pentru participarea la licitaţie, 
procurarea Regulamentului de vânzare este 
obligatorie, obţinându-se de la sediul lichidato-
rului judiciar, în zilele lucrătoare, între orele 

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a 
Finanțelor Publice Dâmbovița. Nr. 141113/07.12.2015. Invitație de participare. 
Agenția Națională de Administrare Fiscală - Direcția Generală Regională a Finanțelor 
Publice Ploiești, prin Administrația Județeană a Finanțelor Publice Dâmbovița, invită 
practicienii în insolvență înscriși pe Lista practicienilor în insolvență agreați de 
Agenția Națională de Administrare Fiscală pentru regiunea Ploiești să depună, până 
cel târziu la data de 22.12.2015, ora 13.00, ofertă în vederea desemnării unui 
practician în insolvență în dosarele de insolvență privind pe debitorii: SC Esel Proiect 
SRL –Târgoviște, dosar nr. 2910/120/2015; SC Rocom Foto Roberta SRL - 
Târgoviște, dosar nr. 4727/120/2015; SC Protect Experience SRL – Sălcuța, dosar 
2534/120/2015; SC Lineus SRL – Bucșani, dosar nr. 4531/120/2015; SC Anca-Lori 
Trans SRL – Valea Mare, dosar nr. 840/120/2014**; SC Stad SA – Târgoviște, dosar 
nr. 5848/120/2011; SC Total Fab Distributie SRL – Târgoviște, dosar nr. 
2856/120/2013, dosare aflate pe rolul Tribunalului Dâmbovița, întocmită conform 
prevederilor art. 16 din Ordinul Președintelui Agenției Naționale de Administrare 
Fiscală nr. 1.451/2015 privind procedurile de agreare și selecție a practicienilor în 
insolvență de către Agenția Națională de Administrare Fiscală. Ofertele vor fi depuse 
la registratura Administrației Județene a Finanțelor Publice Dâmbovița din 
Târgoviște, Calea Domnească, nr. 166, în plic închis și sigilat prin aplicarea ștampilei 
ofertantului, pe care se va menționa “Ofertă pentru selectarea practicianului în 
insolvență în dosarul de insolvență al SC … SRL. A nu se deschide înainte de data de 
22.12.2015, orele 13.00”.
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09:00-17:00, pe baza actului de identitate şi/sau 
a unui document de reprezentare, precum şi a 
dovezii de plată a preţului Regulamentului. În 
vederea participării la licitaţie se va constitui o 
Garanţie de participare în cuantum de 10% 
din preţul de pornire, respectiv de 16.500 EUR 
(echivalent în RON la cursul RON/EUR afişat 
de BNR la data constituirii garanţiei), care se 
va depune împreună cu restul documentaţiei 
de participare, conform Regulamentului de 
vânzare, la sediul lichidatorului judiciar 
PricewaterhouseCoopers Business Recovery 
Services IPURL, până la data de 21.12.2015, 
orele 16.00. Pentru vizitarea bunurilor, achizi-
ţionarea Regulamentului de vânzare şi a even-
tualelor informaţii suplimentare vă rugăm să 
contactaţi lichidatorul judiciar la tel. 
021.225.30.00, fax: 021.225.36.50, persoane de 
contact: Octavia Aldea şi Cristian Răvăşilă, 
e-mail: cristian.ravasila@ro.pwc.com, octavia.
aldea@ro.pwc.com.

Anunţ privind organizarea licitaţiei de vânzare 
de masă lemnoasă pe picior. Primăria Comunei 
Fundu Moldovei, tel /fax: 0230/577.400, 
0230/577.356, e-mail: office_fm@yahoo.com, 
organizează licitaţia (principală) cu strigare 
privind vânzarea de masă lemnoasă pe picior, 
proprietate publică a comunei, în data de 
29.12.2015, ora 12.00, la sediul acesteia, Str.
Principală, nr.293, Judeţul Suceava. Licitaţia 
este organizată în conformitate cu HG 
nr.924/2015. Preselecţia va avea loc în data de 
17.12.2015, ora 12.00, la sediul Primăriei. 
Volumul total de masă lemnoasă pe picior 
oferit la licitaţie este de 2.138m3 compus din 
lemn răşinoase respectiv produse principale, 
tăieri rase, secundare şi rărituri. Caietul de 
sarcini poate fi procurat de la sediul organiza-
torului licitaţiei începând cu data de: 
08.12.2015. Pentru informaţii şi date suplimen-
tare vă puteţi adresa compartimentului achi-
zitii publice, persoană contact: Jr. Matei Mihai. 
Organizator, Primăria Comunei Fundu 
Moldovei. Primar, Tudor Ion Zdrob. Primăria 
Comunei Fundu Moldovei, CUI:4326760, 
Trezoreria Câmpulung Moldovenesc, Judeţul 
Suceava.

Spitalul General C.F. Ploieşti cu sediul în str. 
Domnişori, nr.93, organizează în data de 
21.12.2015, ora 09.00, licitaţie publică deschisă 
privind închirierea unor spaţii din clădirea 
Ambulatoriului de Specialitate al Spitalului cu 
destinaţia de: cabinete medicale, laborator 
tehnica dentară, spaţiu din curtea spitalului cu 
destinaţia de comercializare produse alimen-
tare, spaţiu pentru instalarea unui bancomat, 
două spaţii pentru instalare dozatoare de 
cafea. Perioada închirierii este de 3 ani. Caietul 
de sarcini şi instrucţiunile de organizare şi 
desfăşurare a procedurii se procura de la secre-
tariatul spitalului achitându-se o taxă de 50 lei. 
Primirea ofertelor se face până pe data de 
18.12.2015 ora 14.00 la sediul spitalului (secre-
tariat). Deschiderea ofertelor are loc la data de 
21.12.2015 ora 09.00, la sediul spitalului. 
Relaţii suplimentare: tel. 0244/552061, int. 109; 
0244/593233.

Debitorul SC Stami Cons SRL în lichidare, 
prin lichidator judiciar Dinu, Urse şi Asociații 
SPRL, scoate la vânzare următoarele bunuri: 
1.Obiecte de inventar în valoare de 15.505,41 
Lei exclusiv TVA. Prețul de pornire al licita-
ților pentru stocul de marfă şi obiectele de 
inventar, aparținând SC STAMI CONS 
SRL reprezintă 50% 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 judi-
ciar cu un telefon în prealabil la 021.318.74.25. 
Participarea la licitație este condiționată de: 
-consemnarea în contul  nr.  RO04BI-
TR003010062466RO01 deschis la VENETO 
BANCA S.P.C.A. -Ag. Ploieşti, până la orele 14 
am din preziua stabilită licitaţiei, a garanției de 
10% din prețul de pornire a licitației; Licitația 
se va organiza conform Regulamentului de 

licitație ce poate fi achiziționat de la reprezen-
tantul lichidatorului judiciar cu un telefon în 
prealabil la nr. de tel. 0753.999.028. Pentru 
obiectele de inventar, proprietatea SC STAMI 
CONS SRL prima şedință de licitație a fost 
fixată în data de 11.12.2015, ora 12.00, în cazul 
în care nu vor fi adjudecate la această dată, 
următoarele şedințe de licitații vor fi în data de 
18.12.2015;08.01.2016; 15.01.2016; 22.01.2016 
ora 12.00. Toate şedințele de licitații se vor 
desfăşura la sediul lichidatorului judiciar din 
Mun. Ploieşti, Str. Elena Doamna Nr. 44 A, 
Județ Prahova. Pentru relații suplimentare 
sunați la telefon: 021.318.74.25, email dinu.
urse@gmail.com. Pentru relații suplimentare 
cu un telefon în prealabil dl. Cristian Ciocan, 
0753.999.028. Anunțul poate fi vizualizat şi pe 
site www.dinu-urse.ro. 

Debitorul SC Altinis Const SRL societate în 
faliment, prin lichidator judiciar Dinu, Urse şi 
Asociații SPRL, scoate la vânzare: 1.Autotu-
rism M1, Ford Transit, an fabricație 2005, preț 
pornire licitație -3.000,00 Euro exclusiv TVA; 
2.Autoturism M1, Ford Transit, an fabricație 
2007, preț pornire licitație -3.750,00 Euro 
exclusiv TVA; 3.Autoturism Volvo XC 90, an 
fabricație 2007, preț pornire licitație -9.750,00 
Euro exclusiv TVA; 4.Autoturism Volvo XC 90 
(benzină), an fabricație 2008, preț pornire lici-
tație -7.275,00 Euro exclusiv TVA; 5.Mijloace 
fixe şi obiecte de inventar, aparținând SC 
ALTINIS CONST SRL în valoare de 66.595,58 
Lei exclusiv TVA; 6.Imobil “teren intravilan“ 
în suprafață de 403 mp, situat în Comuna 
Ciorani, Sat Ciorani, T 24, P 725, Județ 
Prahova, preț pornire licitație -3.324,78 Euro 
exclusiv TVA. Prețul Regulamentului de lici-
tație pentru autovehiculele aflate în patrimo-
niul debitoarei SC ALTINIS CONST SRL este 
de 500,00 Lei exclusiv TVA. Prețul Caietului 
de sarcini pentru imobil “teren intravilan“ 
aflat în patrimoniul debitoarei SC ALTINIS 
CONST SRL este de 1.000,00 Lei exclusiv 
TVA. Prețul de pornire al licitaților pentru 
imobil, autovehicule, mijloace fixe şi obiecte de 
inventar aparținând SC ALTINIS CONST 
SRL reprezintă 75% 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 judi-
ciar cu un telefon în prealabil la 021.318.74.25. 
Participarea la licitație este condiționată de: 
-consemnarea în contul nr. RO95UG-
BI0000802004024RON deschis la Garanti 
Bank SA Ag. Ploieşti până la orele 14 am din 
preziua stabilită licitaţiei, a garanției de 10% 
din prețul de pornire a licitației; -achizițio-
narea până la aceeaşi dată a Caietului de 
sarcini şi Regulamentului de participare la 
licitație pentru bunurile din patrimoniul debi-
toarei, de la sediul lichidatorului judiciar. 
Pentru imobil, autovehicule, mijloace fixe şi 
obiecte de inventar prima şedință de licitație a 
fost fixată în data de 15.01.2016, ora 14.00, iar 
dacă bunurile nu se adjudecă la această dată, 
următoarele şedințe de licitații vor fi în data 
de, 22.01.2016, 29.01.2016, 05.02.2016, ora 
14.00. Toate şedințele de licitații se vor desfă-
şura la sediul ales al lichidatorului 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 
vizionare apelați tel.: 0753.999.028, dl. Cristian 
Ciocan. Anunțul poate fi vizualizat şi pe site 
www.dinu-urse.ro.

Anunţ privind organizarea licitaţiei pentru 
vânzarea de masa lemnoasa fasonata. Organi-
zatorul licitaţiei: Directia Silvica Iasi, cu sediul 
in Iasi, str. Gh. Asachi nr. 2, tel: 0232244680, 
fax: 0232244631, e-mail: office@iasi.rosilva.ro. 
Data şi ora desfăşurării licitaţiei: 17.12.2015 
ora 11:00. Locul desfăşurării licitaţiei: sediul 
Directiei Silvice Iasi, Iasi, str. Gh. Asachi nr. 2. 
Tipul licitaţiei: licitaţie publică cu strigare.
Licitaţia este organizată şi se va desfăşura 
conform prevederilor Regulamentului de valo-

rificare a masei lemnoase din fondul forestier 
proprietate publica, aprobat prin Hotararea 
Guvernului nr. 924 din 2015. Data şi ora orga-
nizării preselecţiei: 14.12.2015 ora 14:00. Data 
şi ora limită până la care poate fi depusă 
documentaţia pentru preselecţie şi înscrierea 
la licitaţie: 14.12.2015 ora 14.00. Lista lotu-
rilor/pieselor care se licitează, preţul de 
pornire a licitaţiei şi pasul de licitare pentru 
fiecare lot/piesă sunt afişate la sediul organiza-
torului şi pe site-ul www.rosilva.ro. Volumul 
total de masă lemnoasă fasonată oferit la lici-
taţie: 5728 m3, din care pe sortimente: - lemn 
pentru furnire estetice: 15 m3; - lemn pentru 
furnire tehnice: 179 m3; - lemn pentru 
cherestea: 4419 m3; - lemn pentru PAL şi PFL: 
329 m3; - lemn rotund de foioase şi răşinoase 
pentru construcţii: 756 m3; - lemn de foc: 0 
m3; - cherestea: 30 m3. şi respectiv pe specii şi 
grupe de specii: - răşinoase: 70 m3; - fag: 779 
m3; - stejar, gorun: 1509 m3; - salcam: 75 m3; 
- cireş: 21 m3; - paltin: 87 m3; - frasin: 723 m3; 
- tei: 1246 m3; - plop: 90 m3; - diverse specii 
tari: 1004 m3; - diverse specii moi: 124 m3. 
Masa lemnoasă fasonata oferită spre vânzare 
nu provine din fondul forestier proprietate 
publică a statului certificat în sistemul Forest 
Stewardship Council (FSC). Masa lemnoasă 
fasonata rămasă neadjudecată după înche-
ierea licitaţiei se poate adjudeca prin nego-
ciere, în aceeaşi zi, în condiţiile prevăzute de 
prezentul regulament si de alte reglementările 
în vigoare. Caietul de sarcini poate fi procurat 
de la sediul organizatorului licitaţiei începând 
cu data de: 07.12.2015. Alte informaţii privind 
organizarea şi desfăşurarea licitaţiei: lista 
loturilor/pieselor ofertate se depune pana la 
data de 16.12.2015 ora 14.00; tariful de parti-
cipare si garantia de contractare se achita in 
cont sau in numerar la Directia Silvica Iasi 
pana la data de 17.12.2015 ora 09:00. Pentru 
informaţii şi date suplimentare vă puteţi 

adresa organizatorului licitaţiei. Persoana de 
contact: ing. Efrosa Adrian, tel: 0730653751, 
e-mail: productie@iasi.rosilva.ro.

PIERDERI
C.I.I. Tudor Cătălin George, în calitate de 
lichidator judiciar a debitoarei SC L.G. Style 
SRL cu sediul în municipiul Arad, str. Vasile 
Milea nr. 33-35,  judeţul Arad, J02/1558/2005, 
CUI 17903470, declară certificatul de înmatri-
culare şi statutul/ anexele pierdute/ nule.

TUBA 02 TEXTIL SRL, din Com. Tunari, sat 
Tunari, str. Avram Iancu, nr. 9, camera 2, jud.
Ilfov, CUI: 34459343, J23/1509/2015, declara 
pierdut si nul Certificat de Inregistrare al soci-
etatii.

Declar pierdută (nulă) legitimație de serviciu 
inspecție fiscală nr. 359 inspector debutant, 
emisă de ANAF D.G.A.M.C., pe numele 
Mergeani Cătălin.

S.C. Day Spa S.R.L. cu sediul str. Sergent Nutu 
Ion, nr.33, sector 5, Bucureşti, J40/16908/2008, 
RO 24559736, declar pierdut registrul special 
casa de marcat Datecs, model DP-50.

 Declar pierderea contractului de vânzare 
cumpărare auto Ford Fiesta JBS serie şasiu 
WF0BXXGAJBTT77957 înmatriculată în 
Hamburg RFG cu nr. HH-DM689 pe numele 
Mayer Holger.           

Declar nule parafă medic Dr. Helen Drăghici 
medic primar MF, Comp. Urg. Prespitaliceşti 
cod 844967, ştampila rotundă cu nr. 3 a cabinet 
medical individual Dr. Ștefănescu Daniela, 
Medic de Familie, Chitila, Ilfov, şi dispozitiv 
criptografic e token Aladdin, deținut de medic 
Dr. Drăghici Helen- Daniela. Le declar nule.


