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OFERTE SERVICIU
l Societate comercială din Bucureşti 
caută şofer categoria C, manipulant 
marfă şi paznic de noapte (pensi-
o n a r ) . Te l e f o n ;  0 2 1 4 3 0 0 2 6 5 ; 
0723294725; 0722368664.

l Eşti pasionat şi dornic să lucrezi în 
domeniul frizerie/ coafor într-un salon 
în Anglia? Trimiteti un mail la artene-
valy@clipperscholsey.co.uk cu un CV 
sau sunați pentru mai multe infor-
m a ț i i  l a :  0 7 3 1 / 3 6 9 7 9 4 ; 
+447747033383. Salariu atractiv (de 
la 2000 Euro) pentru angajatul 
potrivit.

l UM 02214 Bucureşti, din Minis-
terul Apărării Naționale, organizează 
concursuri de ocupare pe perioadă 
nedeterminată a unui post de 
personal civil contractual economist 
grupa II, studii superioare cu diplomă 
de licență în domeniul financiar-con-
tabil şi vechime de minim 3 ani şi 6 
luni în specialitatea studiilor. Concur-
surile vor avea loc astfel: -11.10.2018 
(proba scrisă); -17.10.2018 (proba 
practică); -23.10.2018 (interviul), la 
sediul UM 02214 Bucureşti, strada 
Antiaeriană, nr.6-8, Sector 5, Bucu-
reşti. Data-limită de depunere a dosa-
relor la sediul UM 02214 Bucureşti 
este 03.10.2018, ora 15.30. Date de 
contact: tel. 021.410.01.50, interior: 
0358, persoană de contact: Mihai 
Baciu, secretar.

l Colegiul Național „Sfântul Sava”, 
cu sediul în localitatea Bucureşti, 
strada G-ral Berthelot, nr.23, sector 1, 
cod 010168, organizează concurs 
pentru ocuparea funcţiei contractuale 
vacante de: tehnician (laborator 
chimie), 1 (un) post, conform HG 
nr.286/23.03.2011. Concursul se va 
desfăşura astfel: -Proba scrisă în data 
de 24.10.2018, ora 10.00; -Proba prac-
tică în data de 24.10.2018, ora 14.00. 
Pentru participarea la concurs candi-
daţii trebuie să îndeplinească urmă-
toarele condiţii: -studii: studii medii, 
diplomă de bacalaureat filiera teore-
tică -profil real sau filiera tehnologică 
-profil tehnic, cunoştințe teoretice şi 
practice de chimie la nivel minim de 
liceu; -vechime: 5 (cinci) ani. Candi-
daţii vor depune dosarele de partici-
pare la concurs în termen de 10 zile 
lucrătoare de la publicarea anunţului 
în Monitorul Oficial al României, 
Partea a III-a, la sediul Colegiului 
Național „Sfântul Sava” Bucureşti, 
strada G-ral Berthelot, nr.23, sector 1, 
cod 010168. Relaţii suplimentare la 
sediul Colegiului Național „Sfântul 
Sava” Bucureşti, sector 1, strada 
G-ral Berthelot, nr.23, persoană de 
contact: Stoica Pompilia, secretar şef, 
t e l e fon :  021 .314 .92 .94 ,  fax : 
021.312.68.21, e-mail: secretariatsf-
sava@gmail.com.

l Primăria Comunei Voineşti, judeţul 
Iaşi (tel./fax: 0232.294.755, site: www.

primariavoinesti-iasi.ro) organizează 
concurs, în data de 24.10.2018, pentru 
ocuparea, pe perioadă nedeterminată, 
a unor funcţii contractuale de 
execuţie vacante din aparatul de 
specialitate al primarului: 1.agent 
agricol debutant -Compartimentul 
Cadastru, Agricol şi Fond Funciar; 
2.psihopedagog în cadrul Centrului 
de zi Ioanid Romanescu Voineşti. 
1.Probele stabilite pentru concurs: 
-selecţia dosarelor de înscriere, probă 
scrisă, interviu. 2.Condiţiile de desfă-
şurare a concursului: -Data, ora şi 
locul şi locația desfăşurării probei 
scrise: -24.10.2018, ora 10.00, la sediul 
Primăriei Comunei Voineşti -Sala de 
şedinţă, et.I; -Data şi ora interviului 
vor fi comunicate ulterior; -Perioada 
de depunere a dosarelor: 03.10.2018-
16.10.2018. 3.Condiţiile de participare 
la concurs: 3.1.Condiţii generale 
menţ ionate  la  art .3  d in  HG 
nr.286/2011, actualizată. 3.2. Condiţii 
specifice prevăzute în fişa postului 
aferente funcţiei contractuale 
vacante: 1.agent agricol debutant 
-Compartimentul Cadastru, Agricol şi 
Fond Funciar: -Studii medii absolvite 
cu diplomă de bacalaureat; -Cunoş-
tinţe operare pe calculator; -Vechime 
în specialitatea studiilor necesare 
exercitării funcţiei contractuale: nu 
necesită vechime. 2.psihopedagog în 
cadrul Centrului de zi Ioanid Roma-
nescu Voineşti: -Studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă în domeniul psihologiei; 
-Vechime: nu e cazul; -Atestat de 
liberă practică. Dosarele de concurs se 
depun la sediul Primăriei Comunei 
Voineşti, judeţul Iaşi, Comparti-
mentul Registratură, în termen de 10 
zile lucrătoare de la data publicării 
anunţului în Monitorul Oficial al 
României, Partea a III-a (perioada 
03.10.2018-16.10.2018, inclusiv, ora 
16.00). Relaţii suplimentare se pot 
obţine de la d-ul Timofte Liviu- secre-
t a r u l  c o m i s i e i ,  t e l e f o n / f a x : 
0232.294.755 şi e-mail: primariavoi-
nesti@yahoo.com.

l Şcoala Gimnazială Nr.1, cu sediul 
în localitatea Suceava, str.Tudor 
Vladimirescu, nr.1, județul Suceava, 
organizează concurs pentru ocuparea 
funcției contractuale vacante de: 
-bibliotecar, 1 post, conform HG 
286/23.03.2011. Concursul se va 
desfăşura astfel: -Proba scrisă în data 
de 24 octombrie 2018, ora 12.00; 
-Proba interviu în data de 24 octom-
brie 2018, ora 14.00. Pentru partici-
parea la concurs candidații trebuie să 
îndeplinească următoarele condiții: 
-are cetățenie română sau a altor state 
membre UE; -cunoaşte limba română 
scris şi citit; -studii superioare; -absol-
virea cu examen de diplomă a unei 
instituții de învățământ, secția biblio-
teconomie sau a altor instituții de 
învățământ ai căror absolvenți au 
studiat în timpul şcolarizării disci-

pline de profil în domeniul biblioteco-
nomiei; pot ocupa funcția de 
bibliotecar şi alți absolvenți ai învăță-
mântului superior dacă au urmat un 
curs de inițiere în domeniu, conform 
art.250 din Legea Educației Națio-
nale; -vechimea în domeniu nu este 
obligatorie; -vârsta minimă reglemen-
tată de prevederile legale (minim 18 
ani împliniți); -are o stare de sănătate 
corespunzătoare postului pentru care 
candidează, atestată pe baza adeve-
rinței medicale eliberată de medicul 
de familie sau de unități sanitare 
abilitate; -nu a fost condamnat defi-
nitiv pentru săvârşirea unei infrac-
țiuni 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 săvârşite cu intenție; 
-are competențe de operare pe calcu-
lator. Candidații vor depune dosarele 
de participare la concurs în termen de 
10 zile lucrătoare de la publicarea 
anunțului în Monitorul Oficial, Partea 
a III-a, la sediul Şcolii Gimnaziale 
Nr.1 Suceava, respectiv în perioada 
03-16 octombrie 2018. Relații supli-
mentare la sediul Şcolii Gimnaziale 
Nr.1 Suceava, persoană de contact: 
Grig Beatrice Corina, telefon: 
0230.522.497, fax: 0230.522.497, 
e-mail: scoala1suceava@yahoo.com.

l Grădinița cu Program Prelungit 
Nr.8, cu sediul în localitatea Bârlad, 
strada  Dragoş-Vodă, nr.26, judeţul 
Vaslui, organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiei contractuale 
vacante de: numele funcţiei: muncitor, 
studii medii, număr posturi: 1, 
conform HG nr.286/23.03.2011. 
Concursul se va desfăşura astfel: 
-Proba practică în data de 2.11.2018, 
ora 09.00; -Proba interviu în data de 
6.11.2018, ora 09.00. Pentru partici-
parea la concurs candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele condiţii: 
-studii: 1.Absolvirea liceului urmat de 
curs de calificare în domeniu sau alte 
forme de specializare; 2.Absolvirea 
unei şcoli profesionale în domeniu, 
opțional urmată de studii liceale; 3. 
Cel puțin una dintre calificările: 
tâmplar, lăcatuş, zugrav-vopsitor, 
instalator, electrician; -vechime: 
Vechimea în specialitate constituie un 
avantaj. Candidaţii vor depune dosa-
rele de participare la concurs în 
termen de 10 zile lucrătoare de la 
publicarea anunţului în Monitorul 
Oficial al României, Partea a III-a, la 
sediul Grădiniței cu PP Nr.8 Bârlad. 
Relaţii suplimentare la sediul: 
Grădinița cu PP Nr.8 Bârlad, 
persoană de contact: Radu Geanina- 
director, telefon: 0745.110.152, fax: 
0235.417.833, e-mail: radugeanina.
barlad@gmail.com.

l Grădinița cu Program Prelungit 
Nr.8 Bârlad, cu sediul în localitatea 
Bârlad, strada Dragoş-Vodă, nr.26, 
judeţul Vaslui, organizează concurs 

pentru ocuparea funcţiei contractuale 
vacante de: numele funcţiei: adminis-
trator patrimoniu, număr posturi: 1, 
conform HG nr.286/23.03.2011. 
Concursul se va desfăşura astfel: 
-Proba scrisă în data de 3.11.2018, ora 
9.00; -Proba interviu în data de 
5.11.2018, ora 9.00. Pentru partici-
parea la concurs candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele condiţii: 
-studii superioare: îndeplinirea condi-
țiilor prevăzute de legislația în vigoare 
pentru funcția de inginer/subinginer, 
economist (conform Legii nr.1/2011); 
-vechime: cu o vechime în speciali-
tatea studiilor de minimum 3 ani; 
-abilități foarte bune de operare pe 
calculator în limbaje specifice (ex.
gestiune). Candidaţii vor depune 
dosarele de participare la concurs în 
termen de 10 zile lucrătoare de la 
publicarea anunţului în Monitorul 
Oficial al României, Partea a III-a, la 
sediul Grădiniței cu PP Nr.8 Bârlad. 
Relaţii suplimentare la sediul Grădi-
niței cu PP Nr.8 Bârlad, persoană de 
contact: Radu Geanina, telefon: 
0745.110.152, fax: 0235.417.833, 
e-mail: radugeanina.barlad@gmail.
com.

l Institutul Național de Endocrino-
logie „C.I.Parhon”, cu sediul în Bucu-
reşti, b-dul Aviatorilor, nr.34-38, sector 
1, organizează concurs pentru 
ocuparea următoarelor funcții 
contractuale vacante, perioadă nede-
terminată, în conformitate cu preve-
derile HG nr.286/2011, cu modificările 
şi completările ulterioare: -2 (două) 
posturi asistent medical principal 
generalist, nivel studii PL, vechime 5 
ani ca asistent medical; -2 (două) 
posturi asistent medical generalist, 
nivel studii PL, vechime 6 luni în 
specialitate; -1 (un) post asistent 
medical debutant generalist, nivel 
studii PL, fără vechime; -3 (trei) 
posturi infirmieră debutantă, fără 
vechime, nivel studii G; -1 (un) post 
îngrijitoare, fără vechime, nivel studii 
G. Concursul se va desfăşura la sediul 
unității din b-dul Aviatorilor, nr.34-38, 
conform calendarului următor: -18 
octombrie 2018- selecția dosarelor; -23 
octombrie 2018, ora 12.00- proba 
scrisă; -26 octombrie 2018, ora 12.00- 
proba practică. Data-limită pentru 
depunerea dosarelor la concurs: 17 
octombrie 2018, ora 14.00. Relații 
suplimentare: Serviciul RUNOS, 
tel.021.317.20.41, int.258.

l Primăria Comunei Domneşti, 
Judeţ Ilfov organizează concurs de 
recrutare în vederea ocupării pe peri-
oadă nedeterminată a următoarei 
funcţii contractuale de execuţie 
vacante de: -1 post Îngrijitor –
Compartimentul Monitorizare Unități 
de Învățământ. Concursul se organi-
zează la sediul Primăriei Comunei 
Domneşti din Şos. Al. I. Cuza nr. 
25-27, Comuna Domneşti, județul 
Ilfov, în data de 24 Octombrie 2018 
ora 11:00, proba scrisă.  Interviul va 

avea loc în 26 Octombrie 2018. Candi-
daţii trebuie să îndeplinească condi-
ţiile prevăzute la art. 3 Hotărârea nr. 
286/2011  (*actualizată*), cu modifi-
cările şi completările ulterioare la care 
se adaugă:  -Studii medii absolvite cu 
diplomă de Bacalaureat. Dosarele de 
înscriere se depun în termen de 10 de 
zile de la data publicării în Monitorul 
Oficial al României, Partea a III-a, 
respectiv de la data de 02.10.2018 
până la data de 15.10.2018, la Regis-
tratura Primăriei Comunei Domneşti 
din Şos. Al. I. Cuza nr. 25-27, Comuna 
Domneşti, Judeţul Ilfov. Dosarul  
trebuie să conţină în mod obligatoriu 
documentele prevăzute la art. 6 din 
Hotărârea nr. 286 / 2011 (*actuali-
zată*), iar documentele vor fi prezen-
tate şi în original în vederea verificării 
şi certificării. Condiţiile de participare 
la concurs şi bibliografia se afişează la 
sediul instituţiei şi pe site-ul Primăriei 
Comunei Domneşti. Relaţii suplimen-
tare se pot obţine la sediul  instituţiei 
şi la numărul de telefon 021/351.52.56.

l Primăria comunei Domneşti –județ 
Ilfov organizează concurs de recru-
tare pentru ocuparea pe perioadă 
nedeterminată a funcţiei publice de 
conducere vacante de:  -1 post Şef 
Birou –Birou Impunere şi Încasare 
Taxe şi Impozite Locale. Concursul va 
avea loc pe data de 01.11.2018, ora 
11:00 la sediul Primăriei comunei 
Domneşti din Şos. Alexandru Ioan 
Cuza, Nr. 25-27, Comuna Domneşti, 
Jud. Ilfov –proba scrisă, iar interviul 
va avea loc în maxim 5 zile lucrătoare 
de la afişarea rezultatelor la proba 
scrisă. Candidaţii trebuie să îndepli-
nească condiţiile prevăzute de art. 54 
din Legea nr. 188/1999, Statutul Func-
ţionarilor Publici  r2 cu modificările şi 
completările ulterioare, la care se 
adaugă:  Condiţiile de participare 
sunt: -studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, absolvite 
cu diplomă de licenţă sau echivalentă; 
-studii de masterat sau postuniversi-
tare absolvite în domeniul administra-
ţiei publice, management ori în 
specialitatea studiilor necesare exerci-
tării funcţiei publice, în condiţiile 
legii; -vechime în specialitatea studi-
ilor necesare exercitării funcţiei 
publice: minimum 5 ani. Dosarele de 
înscriere se depun în termen de 20 zile 
de la data publicării în Monitorul 
Oficial al României, Partea a III-a, 
respectiv de la data de 02.10.2018 
până la data de 22.10.2018, iar docu-
mentele de participare sunt cele 
prevăzute de art. 49 alin. (1) din Hotă-
rârea Guvernului nr. 611/2008. 
Persoana de contact este doamna 
Calotă Ana Maria –Inspector Prin-
cipal Primăria Domneşti, telefon  
021.351.52.56.

CITAȚII  
l Pârâtul Lazăr Vasile este citat 
pentru data de 01.11.2018 la Judecă-
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toria Iași în dosar nr. 21.841/245/2017 
la completul C2, etaj 2, sala 6, ora 
8.30, în proces cu reclamanta Lazăr 
Lala-Elena, pentru divorț.

l Se citează Musteata Gabriel, cu 
ultim domiciliu cunoscut în Iași, str. 
Gheorghe Doja nr.5, bl.842. sc.B, et. 1, 
ap. 5, jud. Iași, să se prezinte la Jude-
cătoria Iași la data de 17.10.2018, ora 
8.30, complet C25M, în calitate de 
pârât, în proces cu relamanta 
Musteata Cristina Giorgiana în 
dosarul nr. 35796/245/2017 având ca 
obiect divorț cu minori, exercitare 
autoritate părintească, stabilire domi-
ciliu minor.

l Dumitru Mitica, domiciliat în 
municipiul Brăila, Calea Galaţi, nr. 
65, bloc Petrol, sc. 1, etaj 2, ap. 47, 
este citat la Judecătoria Brăila din 
judeţul Brăila la data de 7 noiembrie 
2018, în calitate de pârat în dosarul 
3295/113/2017, în contradictoriu cu 
Poliţia Locală Brăila, având ca obiect 
pretenţii.

l Se citează pârâţii Horming, Stei-
berg, în data de 18.10.2018, ora 9:00, 
sala J2, la Judecătoria Brașov, dosar 
nr. 17213/197/2015*, în proces cu 
Balacianu Alina pentru partaj judi-
ciar.

l Teleșpan Liliana, cu domiciliu în 
orașul Drăgășani, str. T. Vladimi-
rescu, nr 400, Bl. R1, sc C, ap 17, este 
citată, în calitate de pârâtă, în 
17.10.2018, la Judecătoria Drăgășani, 
în dosar nr. 166/223/2018, obiect 
divorț.

l Se citează numiții Balazsan 
Grigore, Pop Ioana și Dragotă Ianos 
la Judecătoria Năsăud, în calitate de 
pârâți, în dosarul civil 1065/265/2018, 
cu termen la 23.10.2018.

l Subsemnata, Găman Dumitra, în 
calitate de reclamant, în contradic-
toriu cu pârâtul Găman Ştefan, în 
cadrul dosarului nr.19455/215/2016, 
având ca obiect declararea judecăto-
rească a morţii, cu termen la data de 
19.10.2018, la completul Civil 8 (fost 
C18), invităm orice persoană să 
comunice date pe care le cunoaște în 
legătură cu persoana dispărută, 
Găman Ştefan.

SOMAȚII  
l România. Judecătoria Deta, 
judeţul Timiș, dosar nr.974/220/2018 
din 13 sept.2018. OP 5271. Somaţie. 
Având în vedere acţiunea civilă 
formulată de către petenta Bălan 
Andreea-Ionela, cu domiciliul în 
Liebling, nr.614, jud.Timiș, înregis-
trată pe rolul acestei instanţe sub 
dosar nr.974/220/2018, prin care soli-
cită constatarea dreptului de proprie-
tate, prin uzucapiune, asupra cotei de 
1/1 de sub A 1.1 (casa) și 1210/1460 de 
sub B1 din imobilul înscris în CF 
nr.403765 Liebling, top.578, în supra-
faţă de 1460mp, proprietatea tabulară 
a numiţilor Suciu Ioan și Suciu 
Valeria, cu termen de judecată stabilit 
pentru data de 07.11.2018. Orice 
persoană interesată poate formula 
opoziţie la prezenta acţiune, începând 
cu data afișării (publicării) acestui 
anunţ și până la împlinirea terme-
nului de 1 (una) lună, care se vor 
comunica în scris, la această instanţă, 
urmând a se menţiona numărul de 
dosar indicat mai sus. În cazul în care 
nu se va formula opoziţie în termen 
de 1 (una) lună de la data afișării 
(publicării), instanţa va soluţiona 
cererea pe baza actelor aflate la dosar. 
Președinte: Alina Paraschiva Moisa. 
Grefier: Irina Szabo.

DIVERSE  
l Eu, Florea Cosmin, n.26.04.1980, 
prezint scuze d-lui Suciu Ovidiu 
Marian.

l Subscrisa SP Evrika Insolvency 
IPURL reprezentata prin asociat 
coordonator Liscan Aurel, in calitate 
de lichidator judiciar al Nafi Trans 
Com SRL desemnat prin hotararea 
nr.5027 din data de 24.09.2018, 
pronuntata de Tribunalul Bucuresti, 
Sectia a VII-a Civila in dosar nr. 
39865/3/2017, notificã deschiderea 
falimentului prin procedura simplifi-
cata prevazuta de Legea nr.85/2014 
împotriva Nafi Trans Com SRL, cu 
sediul in București Sectorul 3, B-dul 
Nicolae Grigorescu, Nr. 19, Bloc V 18, 
Scara 6, Etaj P, Ap. 102, CUI  
16036841, nr. de ordine in registrul 
comertului J40/249/2004. Persoanele 
fizice si juridice care inregistreaza un 
drept de creanta nascut dupa data 

deschiderii procedurii insolventei 
impotriva Nafi Trans Com SRL vor 
formula declaratie de creanta care va 
fi inregistrata la grefa Tribunalului 
București - Secţia a VII-a Civila, cu 
referire la dosarul nr. 39865/3/2017, in 
urmatoarele conditii: a) termenul 
limita pentru inregistrarea cererii de 
admitere a creantelor in tabelul supli-
mentar al creantelor 29.10.2018; b) 
termenul limita pentru verificarea 
creantelor, intocmirea, afisarea si 
comunicarea tabelului suplimentar al 
creantelor 19.11.2018; c) termenul 
pentru depunerea contestatiilor la 
tabelul suplimentar va fi de 7 zile de 
la publicarea in BPI a tabelului supli-
mentar; d) termen pentru intocmirea 
si afisarea tabelului definitiv conso-
lidat 10.12.2018.

l S.C. GN Instal Construct Produc-
tion S.R.L., cu sediul social în Aleea 
Bradisului Nr.2, Bloc N25, Scara 5, 
Etaj 2, Ap.68, Sector 6, București si 
punct de lucru în B-dul Iuliu Maniu, 
Nr.562, Sector 6, București, Cod Unic 
de Inregistrare 38925721, nr.de ordine 
î n   R e g i s t r u l  C o m e r ţ u l u i 
J40/2704/2018, reprezentată prin 
Domnul Grecu -Zinca Niculae - 
Administrator, informeaza pe cei 
interesati ca s-a depus solicitarea 
pentru emiterea autorizatiei de mediu 
pentru activitățile: cod CAEN rev.1 
-2523 corespunzător cod CAEN rev.2 
-2223 -“Fabricarea articolelor din 
material plastic pentru construcții”;  
cod CAEN rev.1 -2811 corespunzător 
cod CAEN rev.2 -2511 -“Fabricarea 
de construcții metalice și părți 
componente ale structurilor meta-
lice”; cod CAEN rev.1 -3612 cores-
punzător cod CAEN rev.2 -3101 
-“Fabricarea mobilierului pentru 
birou și magazine”; cod CAEN rev.1 
-3614 corespunzător cod CAEN rev.2 
-3109 -“Fabricarea de mobilă n.c.a.”; 
cod CAEN rev.1 -6024 corespunzător 
cod CAEN rev.2 -4941 -“Transporturi 
rutiere de mărfuri”; cod CAEN rev.1 
-2030 corespunzător cod CAEN rev.2 
-4332 -“Lucrări de tâmplărie și 
dulgherie” desfășurate in B-dul Iuliu 
Maniu, Nr.562, Sector 6, București. 
Informatii se pot solicita la sediul 
Agentiei Pentru Protectia Mediului 
București din sectorul 6, Aleea Lacul 
Morii nr.1 (Barajul Lacul Morii -in 
spatele benzinariei Lukoil), intre orele  

09.00-12.00, de luni pana vineri. 
Propuneri sau contestatii se pot 
depune la sediul A.P.M. București in 
termen de 10 zile de la data publicarii 
prezentului anunt.

LICITAȚII  
l Lichidator judiciar CII Cismaru 
Elena vinde prin licitatie publica 
terasa (constructie fara teren neinta-
bulata) in suprafata de 432 mp 
situata in Bucuresti, Str. Constantin 
Ghercu nr. 16, 18, 20, 22 proprietatea 
debitoarei S.C Printesa Mea Impex 
SRL, la pretul de 36.990 EUR, pret 
redus cu 10% fata de valoarea de 
evaluare. Licitatia va avea loc in zilele 
de 4, 8 si 12 octombrie 2018, orele 15 
la sediul lichidatorului judiciar din 
Ploiesti, str. Plaiesilor nr. 47, jud. 
Prahova. Regulamentul de vanzare si 
caietul de sarcini se pot obtine de la 
sediul lichidatorului judiciar. Relatii 
suplimentare la tel. 0728.878298.

l Lichidatorul judiciar al SC Tamara 
Design SRL anunt deschiderea proce-
durii simplificate a falimentului 
prevazuta de Legea nr. 85/2014 in 
dosarul nr. 30751/3/2018 aflat pe rolul 
Tribunalului Bucuresti – Sectia 
a-VII-a Civila. Termenul limita 
pentru depunerea declaratiilor de 
creanta 09.11.2018. Termen de verifi-
care a creantelor, intocmire, afisare si 
comunicare a tabelului preliminar al 
creantelor la 19.11.2018. Termen de 
intocmire si afisare a tabelului defi-
nitiv 14.12.2018. Sedinta adunarii 
generale a creditorilor la data de 
26.11.2018.

l Consiliul Local  Deleni, judetul 
Iasi, telefon/fax: 0232.732070 închi-
riază următoarele bunuri: 1. Supra-
fața de 1050 m.p. teren în extravilan 
Deleni (zona Pîrcovaci) jud. Iași 
pentru depozitare temporară material 
lemnos (reluare procedură); 2. Spatiul 
in care functioneaza Dispensarul 
veterinar si a terenului aferent, situate 
in intravilan sat Deleni; Documenta-
ţiile de atribuire se pot achizitiona de 
la sediul Primariei Deleni, comparti-
mentul achizitii publice începînd cu 
data de 03.10.2018 ora 16.00 Persoana 
de  contact :  E lena  Ni ţă  te l : 
0730.708454. Data limita de primire a 
solicitărilor de clarificări: 10.10.2018 
ora 16.00. Data limita de depunere a 
ofertelor este 12.10.2018 ora 14.00 la 
Primaria Deleni. Ofertele se vor 
deschide la data de  15.10.2018  ora 
11.00 la sediul Primariei Deleni. 
Eventualele contestatii se vor depune 
in termen de 15 zile de la comuni-
carea actului atacat la Tribunalul Iasi, 
str. Atanasie Panu nr.25, telefon 
0232.260600, fax: 0232.260411. 
Anuntul a fost transmis spre publi-
care pentru data de 02.10.2018.

l Subscrisa Solvens SPRL, cu sediul 
în mun. Iași, str. Armeană, nr. 11, 
Jud. Iași, în calitate de lichidator 

judiciar al S.C. Transgyw Industry 
S.R.L. desemnat prin Sentința civilă 
nr. 1591/21.10.2015, anunţă vânzare 
prin licitaţie cu supraofertare în 
condiţiile art. 118  din Legea nr. 
85/2006 a bunurilor din patrimoniul 
debitorului  SC Transgyw Industry 
SRL, constând în: Nr. / Denumire bun 
/ Buc / Pretul oferit. 1.7Aspirator 
PECO (LAVOR) / 1 / --- 2. / Centrala 
termica electrica 28 kW / 2 / ---. 3. / 
Compresor 9 bar / 1 / ---. 4. / Curatitor 
profesionala apa rece 400v/5kW / 2 / 
---. 5. / Dispozitiv de spumare  / 2 / ---. 
6. / Pistol de spalat 3/8 - 1/4 250 bar / 1 
/ ---. 7. / Stingator transportabil SM50 
/ 2 / ---. 8. / TOTEM - panou publi-
citar / 11 mp / ---. 9. / Structura meta-
lica PECO (30ml x 7 ml = 210 mp) / 
210 mp / ---. 10. / Pompa DRESER 
w5 - 249805 / 001 - 2 pistoale / 1 / ---. 
11. / Pompa TATSUN 06217 / 08 - 2 
pistoale / 1 / ---. 12. / Pompa DRESER 
WAYNE 8621 / 96671 - 8 pistoale / 1 / 
---. 13. / Rezervor metalic 19.600 litri / 
1 / ---. 14. / Rezervor metalic 19.787 
litri / 1 / ---. 15. / Rezervor metalic 
9.488 litri / 1 / ---. 16. / Rezervor 
metalic 9.979 litri / 1 / ---. 17. / Aspi-
rator cuva - 78 litri / 1 / ---. 18. / Cura-
titora cu apa rece  / 1 / ---. 19. / Firma 
Luminoasa - Tomesti (spalatorie) / 5 
mp / ---. 20. / Generator de curent / 1 / 
---. 21. / Sistem de supraveghere video 
/ 3 / ---. TOTAL / 50.000 lei. Preţul de 
pornire pentru vânzarea prin licitaţie 
cu supraofertare a bunurilor de mai 
sus este de 50.000 lei, preţul nu 
conţine T.V.A., sumă oferită de către 
ofertantul SC Eurobuilding Internati-
onal SRL, conform ofertei înregis-
trată la lichidatorul judiciar sub nr. 
1099/07.06.2016, iar pasul de supra-
ofertare este de 10% din preţul de 
pornire al vânzării. Ofertantii vor 
depune supraofertele până la data de 
02.11.2018 ora 1200, la sediul lichida-
torului judiciar din mun. Iași, str. 
Armeană, nr. 11, jud. Iași, în care se 
vor consemna preţul oferit, care nu 
poate fi mai mic decât preţul de 
pornire al licitaţiei, plus un pas de 
supraofertare și termenul de plată. 
Ofertele vor fi însoţite de dovada 
achitării taxei de participare în 
procent de 5% din prețul de pornire al 
licitației respectiv suma de 2.500 lei, a 
garanţiei de participare în procent de 
20% din preţul de pornire al  licitaţiei 
respectiv suma de 10.000 lei, a caie-
tului de sarcini în valoare de 300 lei și 
dovada achitării pasului de supra-
ofertă în procent de 10% din prețul de 
pornire al licitației respectiv suma de 
5.000 lei, cât și documentele de înfiin-
ţare și împuternicirea dată persoanei 
fizice de către persoana juridică 
pentru participare la licitaţie, iar 
pentru persoanele fizice buletinul sau 
cartea de identitate. Licitaţia de oferte 
va avea loc în data de 02.11.2018, ora 
1200, la sediul lichidatorului judiciar 
de mai sus, iar sumele se vor consemna 
în contul de lichidare al debitoarei nr. 
RO72BRDE240SV64329892400 
deschis pe numele SC Transgyw 
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Industry SRL la BRD GSG – suc. Iași 
sau la casieria debitoarei de la sediul 
lichidatorului judiciar.  Neplata bunu-
rilor la termenul stabilit, duce la pier-
derea garanţiei de participare, cât și a 
celorlalte sume achitate în contul 
bunurilor, iar bunurile vor fi scoase 
din nou la vânzare în contul adjude-
catarului. Cei care pretind vreun 
drept asupra bunurilor scoase la 
vânzare, trebuie să înștiinţeze despre 
aceasta lichidatorul judiciar, înainte 
de data stabilită pentru vânzare. 
Informaţii suplimentare se pot obţine 
de la sediul lichidatorului judiciar din 
mun. Iași, str. Armeană, nr. 11, jud. 
Iași sau la telefoanele: 0232/433533, 
0724/335784 și 0744/609310.           

l Anunt de licitatie privind inchiri-
erea unui teren in suprafata de 168 
mp – proprietatea domeniului public 
al comunei Bucsani, situat in comuna 
Bucsani, sat Ratoaia, Pct. Bufet, 
Amuzan, fara nr. str.  Zimbrariei, Nr. 
43, Nr. Cadastral  2076, Carte 
Funciara nr. 1458 destinat amplasarii 
unei structuri de vanzare tip modul 
alimentatie publica (BUFET). 1. 
Informatii generale privind locatorul 
. Consiliul Local Bucsani, cu sediul in 
sat Bucsani, comuna Bucsani, str 
Principală, nr. 1228, cod fiscal 
4344490, telefon 0245-235041, fax 
024-235041, E-mail http://www.
bucsani.ro, organizeaza licitatie 
publica pentru inchirierea unui  teren 
in suprafata de 168,0 mp - proprie-
tatea domeniului public al comunei 
Bucsani, situat in satul Ratoaia, 
comuna Bucsani, Pct. Bufet= 
Amuzan, str Zimbrariei (DCL 990/9), 
T6 P 55. 2. Informatii generale 
privind terenul care se inchiriaza: 
2.1.Teren in suprafata de 168,0 mp, 
situat in satul Ratoaia, comuna 
Bucsani, Pct. Bufet= Amuzan, str 
Zimbrariei, nr. 43. 3. Informatii 

privind documentatia de atribuire: 
3.1.Modalitatea sau modalitatile prin 
care persoanele interesate pot intra in 
posesia unui exemplar al documenta-
tiei de atribuire: prin solicitare, de la 
sediul Primariei comunei Bucsani, 
județul Dâmbovița.  3.2.Valoarea 
garantiei de participare:  este de 200 
lei  si se achita in numerar la casieria  
Primariei comunei Bucsani. 3.3. 
TAXA de participare la licitatia 
publica deschisa este de 200 lei si se 
achita in numerar la casieria  prima-
riei comunei Bucsani. 3.4. Data - 
limita pentru solicitarea clarificarilor: 
ziua 19.10 ora 10.00. Raspunsul la 
clarificarile solicitate va fi formulat 
intr-o perioada care nu trebuie sa 
depaseasca 2 zile lucratoare de la 
primirea acestora. 4. Informatii 
privind ofertele: 4.1. Data - limita de 
depunere a ofertelor:  ziua 25.10 ora 
10.00. 4.2. Adresa la care trebuie 
depuse ofertele: Registratura prima-
riei Comunei Bucsani. 4.3. Numarul 
de exemplare in care trebuie depusa 
fiecare oferta:  2 exemplare (origi-
nal+copie). 5. Data - ora si locul la 
care se va desfasura sedinta publica 
de deschidere a ofertelor:  ziua 25.10 
ora 11.00  la Primaria comunei 
Bucsani sat Bucsani, str Principală, 
nr. 1228. 6. Denumirea, adresa, 
numarul de telefon, fax ale instantei 
competente in solutionarea litigiilor 
aparute:  Tribunalul Dambovita, 
Calea Bucuresti, nr.1 telefon 0245 / 
012334, fax 0245/216622. 7. Data 
transmiterii anuntului de licitatie in 
vederea publicarii in ziare la nivel 
national si local si pe site-ul Consi-
liului local Bucsani E-mail http://
www.bucsani.ro Ziua 02.10.2018. 8. 
Informatii suplimentare se pot obtine 
la telefon 0245 235041. 

l Anunt de licitatie privind inchiri-
erea unei proprietati imobiliare 

compusa din cladire in suprafata de 
101 mp( Ac) si 211 mp teren , propri-
etatea domeniului public al  comunei 
Bucsani, situat in comuna Bucsani, 
sat Ratoaia,  Pct. Dispensar, str.  
Zimbrariei, nr. 42, județul Dâmbovița 
Nr. Cadastral  2076, Carte Funciara 
nr. 1458 destinat amenajarii / utilizarii 
ca spatiu depozitare materiale de 
constructii. 1.Informatii generale 
privind locatorul . Consiliul Local 
Bucsani, cu sediul in sat Bucsani, 
comuna Bucsani, str Principală , nr. 
1228, cod fiscal 4344490, telefon 
0245-235041, fax 024-235041, E-mail 
http://www.bucsani.ro, organizeaza 
licitatie publica pentru inchirierea 
unui  teren in suprafata de 211,0 mp 
și construcție de 101,00 mp – proprie-
tatea domeniului public al comunei 
Bucsani, situat in satul Ratoaia, 
comuna Bucsani, Pct. Dispensar, str 
Zimbrariei, nr. 42, județul Dâmbovița. 
2. Informatii generale privind 
imobilul care se inchiriaza: 2.1.Teren 
in suprafata de 211,0 mp si cladire 
(fost dispensar), in suprafata 
construita de 101,0 mp situat in satul 
Ratoaia, comuna Bucsani, Pct. 
Dispensar, str Zimbrariei, nr. 42, 
județul Dâmbovița. 3. Informatii 
privind documentatia de atribuire: 
3.1. Modalitatea sau modalitatile prin 
care persoanele interesate pot intra in 
posesia unui exemplar al documenta-
tiei de atribuire: prin solicitare, de la 
sediul Primariei comunei Bucsani, 
județul Dâmbovița. 3.2. Valoarea 
garantiei de participare:  este de 300 
lei  si se achita in numerar la casieria  
Primariei comunei Bucsani. 3.3. 
TAXA de participare la licitatia 
publica deschisa este de 250 lei si se 
achita in numerar la casieria  prima-
riei comunei Bucsani, reprezentând 
costul documentației de atribuire. 3.4. 
Data - limita pentru solicitarea clarifi-
carilor:  ziua 19.10 ora 10.00 
Raspunsul la clarificarile solicitate va 
fi formulat intr-o perioada care nu 
trebuie sa depaseasca 2 zile lucratoare 
de la primirea acestora. 4. Informatii 
privind ofertele: 4.1. Data - limita de 
depunere a ofertelor: ziua 25.10.2018 
ora 10.00. 4.2. Adresa la care trebuie 
depuse ofertele: Registratura prima-
riei Comunei Bucsani. 4.3. Numarul 
de exemplare in care trebuie depusa 
fiecare oferta:  2 exemplare (original + 
copie). 5. Data - ora si locul la care se 
va desfasura sedinta publica de 
deschidere a ofertelor: ziua 25.10 ora 
11.00  la Primaria comunei Bucsani 
sat Bucsani, str Principală, nr. 1228 
județul Dâmbovița. 6. Denumirea, 
adresa, numarul de telefon, fax ale 
instantei competente in solutionarea 
litigiilor aparute:  Tribunalul Dambo-
vita, Calea Bucuresti, nr.1 telefon 
0245 / 012334, fax 0245/216622. 7. 
Data transmiterii anuntului de lici-
tatie in vederea publicarii in ziare la 
nivel national si local si pe site-ul 
Consiliului local Bucsani E-mail 
h t t p : / / w w w. b u c ș a n i . r o  Z i u a 
02.10.2018. 8. Informatii suplimen-

tare se pot obtine la telefon 0245 
235041.  

l Debitorul SC Drum Design 
Consult S.R.L. societate în faliment, 
prin lichidator judiciar Dinu, Urse și 
Asociații SPRL, scoate la vânzare: 1. 
Ipad 2 Apple; 2. Ipad 2 Apple; 3. 
Laptop Acer; 4. Telefon Iphone 4. 
Prețul caietului de sarcini pentru 
bunurile mobile aflate în proprietatea 
SC Drum Design Consult SRL este 
de 200 lei exclusiv TVA. Valoarea 
totală de piață a bunurilor supuse 
evaluării aparținând SC Drum Design 
Consult SRL este de 2.209 RON. Parti-
ciparea la licitație este condiționată de: 
- consemnarea  în  contu l  nr. 
RO54BREL0002001156560100 
deschis la Libra Internet Bank, până 
la data și ora stabilite pentru ședința 
de licitație, a garanției de 10% din 
prețul de pornire al licitației; -achiziți-
onarea până la data și ora stabilite 
pentru ședința de licitație a caietului 
de sarcini ce se achită prin op în 
contul nr. RO43 INGB 5514 9999 
0051 3726 deschis la Ing Bank 
-Sucursala Dorobanți, pe seama lichi-
datorului judiciar Dinu Urse și Asoci-
ații SPRL sau în numerar la sediul 
lichidatorului judiciar din București, 
Str. Buzești, Nr.71 Et.5, cam. 502-505, 
sector 1. Lichidatorul judiciar a 
procedat la organizarea de licitații 
publice cu strigare, după cum 
urmează: Prima ședință de licitație a 
fost fixată la data de 15.10.2018, ora 
14.00 iar dacă bunurile nu se adju-
decă la această dată, următoarele 
ședințe de licitații au fost fixate în 
data de 22.10.2018, 29.10.2018, 
05.11.2018, 12.11.2018, ora 14.00. 
Toate ședințele de licitații se vor 
desfășura la sediul lichidatorului 
judiciar din București, Str. Buzești, 
Nr.71, et.5, cam. 502-505, sector 1. 
Pentru relații sunați la telefon: 
021.318.74.25, email dinu.urse@
gmail.com. Anunțul poate fi vizua-
lizat și pe site www.dinu-urse.ro.      

l Spitalul Orășenesc Sfântul Ştefan 
Rovinari, cu sediul în Rovinari str.
Jiului, nr.1., judeţul Gorj, închiriază 
prin licitaţie publică, în conformitate 
cu HCL Rovinari nr.194/13.08.2018, 
următoarele bunuri: imobil C9, în 
suprafaţă de 60mp, cu destinaţie 
RMN, și imobil C1, în suprafaţă de 
33mp, cu destinaţie de CT. Preţul de 
pornire al licitaţiei este de 1.100Lei/
lună, pt.spaţiu RMN, respectiv 
600Lei/lună, pt.spaţiu CT. Caietul de 
sarcini al licitaţiei poate fi procurat, 
contra cost, de la sediul spitalului, în 
zilele lucrătoare, începând cu data de 
25.09.2018, între orele 07.30-16.00. 
Preţul caietului de sarcini este de 
50Lei și se va achita la casieria insti-
tuţiei. Taxa de participare la licitaţie 
este de 100Lei. Pentru participarea la 
licitaţie, ofertanţii vor depune la 
sediul instituţiei, până în data de 
4.10.2018, ora 09.55, o cerere de 
participare însoţită de documentele 

prevăzute de caietul de sarcini. Lici-
taţia se va desfășura pe data de 
5.10.2018, ora 10.00, la sediul spita-
lului. Deschiderea plicurilor cu 
documentele de participare la lici-
taţie se va face în prezenţa ofertan-
ţilor prezenţi. Alte relaţii referitoare 
la licitaţie se pot obţine la telefon: 
0763.678.956, persoană de contact 
fiind d-na Adina Filipescu.

l Direcţia Judeţeană de Adminis-
trare a Domeniului Public și Privat 
al Judeţului Călărași, cu sediul în 
Călărași, str.1 Decembrie 1918, 
nr.1A, bl.A24 (Flora), tronson 3, 
judeţul Călărași, organizează licitaţie 
publică cu strigare pentru vânzarea 
unui imobil, reprezentând fostul 
spital Gurbănești, aflat în proprie-
tatea privată a judeţului Călărași, 
conform Hotărârii Consiliului Jude-
ţean Călărași nr.186/20.09.2018, 
privind aprobarea vânzării, prin lici-
taţie publică cu strigare, a unui 
imobil aflat în domeniul privat al 
judeţului Călărași. Imobilul scos la 
vânzare prin licitaţie publică cu stri-
gare este compus din 12 construcţii, 
cu suprafaţa construită totală de 
1.608,105mp și teren în suprafaţa 
măsurată totală de 23.380,61mp și 
23.352,11mp suprafaţa din acte și 
reprezintă fostul spilal Gurbănești. 
Imobilul are numărul cadastral 286, 
înscris în Cartea Funciară nr.20999 a 
localilăţii Gurbănești. Preţul de 
pornire a licitaţiei publice cu strigare 
este de 362.448Lei. Pasul de licitare 
este de 18.122Lei. Dosarul de licitaţie 
poate fi procurat zilnic de la sediul 
Direcţiei Judeţene de Administrare a 
Domeniului Public și Privat al Jude-
ţului Călărași, din municipiul Călă-
rași, str.1 Decembrie 1918, nr.1A, 
bloc A24 (Flora), tronson 3, judeţul 
Călărași, începând cu data de 
05.10.2018, ora 9.00, până pe data de 
12.10.2018, ora 16.00, la preţul de 
300Lei. Garanţia de participare la 
licitaţie esle de 7.249Lei. Documen-
tele de participare la licitaţie sunt 
cele menţionate în Instrucţiunile 
constituite  ca anexă la HCJ 
nr.186/20.09.2018 și vor fi depuse în 
plicuri sigilate la sediul Direcţiei 
Judeţene de Administrare a Dome-
niului Public și Privat al Judeţului 
Călărași, cu sediul în municipiul 
Călărași, str.1 Decembrie 1918, 
nr.1A, bloc 24 (Flora), tronson 3, 
judeţul Călărași, până pe data de 
19.10.2018, ora 10.00. Deschiderea 
plicurilor va avea loc la sediul Direc-
ţiei Judeţene de Administrare a 
Domeniului Public și Privat al Jude-
ţului Călărași în data de 22.10.2018, 
ora 12.00, în prezenţa tuturor ofer-
tanţilor, urmând ca afișarea listei cu 
ofertanţii calificaţi la licitaţia publică 
cu strigare să aibă loc pe data de 
22.10.2018, ora 15.30, la sediul 
Direcţiei Judeţene de Administrare a 
Domeniului Public și Privat al Jude-
ţului Călărași. Licitaţia va avea loc în 
sala de ședinţe a Direcţiei Judeţene de 
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Administrare a Domeniului şi Privat 
al Judeţului Călăraşi pe data de 
25.10.2018, ora 14.00. Pentru relaţii 
suplimentare vă puteţi adresa d-nei/
d- lui  Enciu Dorina,  te lefon: 
0342.405.912.

l Direcţia Judeţeană de Adminis-
trare a Domeniului Public şi Privat al 
Judeţului Călăraşi, cu sediul în Călă-
raşi, str.1 Decembrie 1918, nr.1A, 
bl.A24 (Flora), tronson 3, judeţul 
Călăraşi, organizează licitaţie publică 
cu strigare pentru vânzarea unui 
imobil, reprezentând fostul spital 
Dor Mărunt, aflat în proprietatea 
privată a judeţului Călăraşi, conform 
Hotărârii Consiliului Judeţean Călă-
raşi nr.187/20.09.2018, privind apro-
barea vânzării, prin licitaţie publică 
cu strigare, a unui imobil aflat în 
domeniul privat al judeţului Călă-
raşi. Imobilul scos la vânzare prin 
licitaţie publică cu strigare este 
compus din 11 construcţii, cu supra-
faţa construită totală de 2.099mp şi 
teren în suprafaţa măsurată totală de 
23.406mp şi 23.402mp suprafaţa din 
acte şi reprezintă fostul spital Dor 

Mărunt. Imobilul are numărul cadas-
tral 22560 (nr.vechi 810), înscris în 
Curtea Funciară nr.22560 (nr.vecin 
547) a localităţii Dor Mărunt. Preţul 
de pornire a licitaţiei publice cu stri-
gare este de 456.534Lei. Pasul de 
licitare este de 22.827Lei. Dosarul de 
licitaţie poate fi procurat zilnic de la 
sediul Direcţiei Judeţene de Admi-
nistrare a Domeniului Public şi 
Privat al Judeţului Călăraşi, din 
municipiul Călăraşi, str.1 Decembrie 
1918, nr.1A, bloc A24 (Flora), 
tronson 3, judeţul Călăraşi, începând 
cu data de 05.10.2018, ora 9.00, până 
pe data de 12.10.2018, ora 16.00, la 
preţul de 300Lei. Garanţia de partici-
pare la licitaţie este de 9.131Lei. 
Documentele de participare la lici-
taţie sunt cele menţionate în Instruc-
ţiunile constituite ca anexă la HCJ 
nr.187/20.09.2018 şi vor fi depuse în 
plicuri sigilate la sediul Direcţiei 
Judeţene de Administrare a Dome-
niului Public şi Privat al Judeţului 
Călăraşi, cu sediul în municipiul 
Călăraşi, str.1 Decembrie 1918, 
nr.1A, Bloc 24 (Flora), tronson 3, 
judeţul Călăraşi, până pe data de 

19.10.2018, ora 10.00. Deschiderea 
plicurilor va avea loc la sediul Direc-
ţiei Judeţene de Administrare a 
Domeniului Public şi Privat al Jude-
ţului Călăraşi în data de 22.10.2018, 
ora 12.00, în prezenţa tuturor ofer-
tanţilor, urmând ca afişarea listei cu 
ofertanţii calificaţi la licitaţia publică 
cu strigare să aibă loc pe data de 
22.10.2018, ora 15.30, la sediul Direc-
ţiei Judeţene de Administrare a 
Domeniului Public şi Privat al Jude-
ţului Călăraşi. Licitaţia va avea loc în 
sala de şedinţe a Direcţiei Judeţene 
de Administrare a Domeniului 
Public şi Privat al Judeţului Călăraşi, 
pe data de 25.10.2018, ora 11.00. 
Pentru relaţii suplimentare vă puteţi 
adresa d-nei Enciu Dorina, telefon: 
0342.405.912.

PIERDERI  
l Șerban Cătălina, student-maste-
rand în cadrul Facultății de Litere, 
secția SAL, declar pierdută legiti-
mația de student.

l Declar pierdut şi nul Atestat de 

Taxi, seria CPTx, nr.0108161, eliberat 
pe numele Constantinescu Alexandru 
Mihai de către ARR Dolj.

l Societatea Roch Global Manage-
ment SRL, cu sediul social in Bucu-
resti, Bulevardul Unirii nr. 69, 
Tronson 1, Mezanin, Camera 8, Bloc 
G2B, sector 3, inmatriculata in Regis-
t r u l  C o m e r t u l u i  c u  n r . 
J40/14851/2016, CUI 36731630 
anunta pierderea Certificatului 
Constatator nr. 440658 din 09.11.2016 
pentru sediul social si a Certificatului 
Constatator nr. 440658 din 09.11.2016 
pentru terti. Le declaram nule.

l Pierdut chitanţier şi facturier, 
facturier nr. 2314, chitanşier nr. 1983 
pe SC Piro- Can Baclava SRL, 
J40/780/29.09.2018, CUI 38292352.

l Pierdut legitimaţie de transport 
gratuit de handicap pe numele Călin 
Virgil Mihai, eliberată de Comisia de 
evaluare a persoanelor cu handicap 
pentru adulţi.

l Pierdut certificat de înregistrare la 

ONRC Bucureşti seria B nr. 2433127 
al SC Copyright Control Consulting 
S R L ,  J 4 0 / 1 2 1 5 4 / 2 0 1 0 ,  C U I 
278803770.

l Pierdut certificat de înregistrare la 
ONRC Bucureşti seria B nr. 2440864, 
a l  S C  B i j o u x  F o o d i e  S R L , 
J40/2736/2011, CUI 28151992.

l Pierdut adeverinţă prin care se 
adevereşte că s-a plătit integral apar-
tamentul din oraş Bragadiru, şos. 
Alexandriei nr. 462, et. 2, bl. P28, sc. 1, 
pe numele Pitulice Silviu. O declar 
nulă.

l Pierdut certificat de înregistrare şi 
certificat constatator al SC Swaro-
vschi România SRL, seria B, nr. 
3022830 eliberat la data de 14.01.2015 
de Oficiul Naţional al Registrului 
Comerţului de pe lângă Tribunalul 
Bucureşti.

l Pierdut legitimaţie de serviciu şi 
insignă cu nr. matricol 912, emise de 
Poliţia Locală sector 3, pe numele 
Dragne Adriana.


