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OFERTE SERVICIU
l SC Alpha Ferro Steel SRL, 
având CUI:39574300, cu sediul în 
Sighetu Marmației, Str.Bogdan 
Vodă, nr. 139D, Jud. Maramureș, 
angajează: sudor, cod COR 
721208- 4 posturi. Cerințe: studii 
medii, cunoștințe de limba 
engleză, cunoștințe în domeniul 
construcțiilor. Selecția are loc în 
data de 08.05.2020, ora 11.00, la 
sediul societății.

l SC Orient Aromas SRL, cu 
sediul în București, sector 6, Bule-
vardul Timișoara nr.85, bloc M42, 
sc.1, etj. 10, ap.63, angajează 
lucrător comercial pentru punctul 
de lucru din București, Bulevardul 
I.C. Brătianu nr. 44, parter sector 
3, cu studii medii. Relaţii la 
telefon 0722.227.793.

l Oficiul de Cadastru și Publici-
tate Imobiliară Dolj, cu sediul în 
Craiova, str.C.S. Nicolaescu 
Plopșor, nr.4, jud. Dolj, organi-
zează concurs pentru ocuparea 
unui post vacant contractual pe 
perioada nedeterminată, astfel: 1 
post consilier gr.I-  Biroul 
Economic. Condiții generale de 
participare la concurs: -studii 
superioare de lungă durată absol-
vite cu diplomă sau studii univer-
sitare cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă ȋn specializarea 
(programul de studii)/domeniul: 
economic, finanţe, comerţ și 
marketing, economie generală, 
administrarea afacerilor, relaţii 
economice internaţionale, contabi-
litate și informatică de gestiune; 
vechimea ȋn specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcției- 
minim 3 ani și 6 luni. Concursul se 
va desfășura astfel: Proba scrisă în 
data de 29.05.2020, ora 10.00, 
proba interviu în data de 
04.06.2020, ora 10.00. Candidaţii 
vor depune dosarele de participare 
la concurs până la data de 
21.05.2020 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 Centrul de Pregătire pentru 
Personalul din Industrie (CPPI) 
Bușteni, județul Prahova, organi-
zează, în conformitate cu prevede-
rile HG nr.286/23.03.2011, cu 
modificările și completările ulteri-
oare, concurs pentru următorul 

post vacant contractual de 
execuție: -muncitor calificat I 
(bucătar-șef) -1 post, vacant 
contractual de execuție, pe peri-
oadă nedeterminată. Condiții 
specifice de participare la concurs: 
-nivelul studiilor: studii medii; 
-vechime în specialitate: minimum 
3 ani; -curs de calificare în meseria 
bucătar. Concursul se va desfă-
șura conform calendarului 
următor: -termenul limită pentru 
depunerea dosarelor: 21.05.2020, 
ora 16.00; -proba scrisă -în data de 
29.05.2020, ora 9.00; -proba prac-
tică -în data de 29.05.2020, ora 
12.00; -interviu -în data de 
29.05.2020, ora 15.00. Relații 
suplimentare se pot obține la 
sediul CPPI din Bușteni, str.Palti-
nului, nr.16, județul Prahova, 
telefon 0244.321.034, Comparti-
mentul Resurse Umane, persoană 
de contact -Aroiu Mihaela și pe 
site-ul www.cppibusteni.weebly.
com, secțiunea Carieră.

l Primăria Orașului Panciu, cu 
sediul în Panciu, str.Titu Maio-
rescu, nr.15, județul Vrancea, 
organizează concurs, pentru 
ocuparea următorului post 
contractual, aprobat prin HG 
nr.286/2011, modificată și comple-
tată de HG nr.1027/2014. -Denu-
mirea postului -arhivar, treaptă 
profesională I, post vacant 
contractual, pe perioadă nedeter-
minată. Condiţii specifice de 
participare la concurs: -nivelul 
studiilor -medii liceale finalizate 
cu diplomă de bacalaureat; 
-vechime în specialitatea studiilor 
necesare ocupării  postului 
-minimum 3 ani. Data, ora și locul 
de desfășurare a concursului: 
-proba scrisă  în data de 29 mai 
2020, ora 10.00, la sediul institu-
ției; -proba interviu în data de 3 
iunie 2020, ora 12.00, la sediul 
instituției. Data limită până la 
care candidaţii vor depune actele 
pentru dosarul de concurs este de 
10 zile lucrătoare de la afișare, la 
sediul instituției. Date contact: 
secretariat -telefon 0237.275.811, 
int.27.

DIVERSE
l ANAF intenţionează să închi-
rieze spaţii de depozitare și servicii 
conexe. Detaliile complete pot fi 
găsite pe site-ul www.anaf.ro, 
sectiunea “Anunţuri” - “Anunţuri 
de achiziţie de bunuri și servicii”.

l Anunţ public pentru solicitare 
autorizaţie de mediu. Denumire 
comerciant  SC Elmaco Gias SRL 
cu sediul în  Bucuresti, Sector 4, 
B-dul Metalurgiei nr. 618, Bl. 1, et. 
5, ap. 63  mobil: 0786 - 451.006; 
0731 - 346.564, e-mail: office.
ideeaconstruct@gmail.com; titular 
al activităţii “ ‘Statie mobila de 
sortare balast”, ce se desfășoară în 
comuna Adunatii - Copaceni, 
judetul Giurgiu, anunţă publicul 
interesat asupra depunerii solici-
tării de obţinere a autorizaţiei de 
mediu. Informaţiile/observaţiile 
privind potenţialul impact asupra 
mediului al activităţii desfășurate, 
pot fi consultate/depuse zilnic, 
timp de 10 zile lucrătoare de la 
data publicării anunţului, la sediul 
A.P.M. Giurgiu, șos. București, 
bl.111, sc.A+B, et.1, de luni până 
joi între orele 9:00-14:00 și vineri 
între orele 9:00-12:00.

l OMV Petrom SA, titular al 
proiectului “lucrari de suprafata, 
foraj, echipare de suprafata si 
conducta de amestec sonda 703 
Oprisenesti”, anunta publicul 
interesat asupra luarii deciziei 
etapei de incadrare de catre 
Agentia pentru Protectia Mediului 
Braila, in cadrul procedurii de 
evaluare a impactului asupra 
mediului pentru proiectul “lucrari 
de suprafata, foraj, echipare de 
suprafata si conducta de amestec 
sonda 703 Oprisenesti”, propus a 
fi amplasat judetul Braila, extra-
vilan U.A.T. Ianca, T 180, P 1586, 
1591, 1616 se va supune evaluarii 
impactului asupra mediului si 
necesita parcurgerea celorlalte 
etape ale procedurilor de evaluare 
a impactului asupra mediului. 
Proiectul deciziei de incadrare si 
motivele care o fundamenteaza 
pot fi consultate la sediul APM 
Braila din municipiul Braila, 
B-dul Independentei, nr. 16, Bl. B5 
in zilele lucratoare intre orele 9.00 
- 13.00, precum si la urmatoarea 
adresa de internet www.apmbr.
anpm.ro - sectiunea Reglementari 
/Acordul de mediu /Drafturi acte 
reglementare. Publicul interesat 
poate inainta comentarii /obser-
vatii la proiectul deciziei de inca-
drare in termen de 10 zile de la 
data publicarii anuntului pe 
pagina de internet a autoritatii 
competente pentru protectia 
mediului. Publicul interesat poate 
depune propuneri in ceea ce 
priveste continutul raportului 
privind impactul asupra mediului 

la sediul, autoritatii competente 
pentru protectia mediului APM 
Braila in termen de 10 zile de la 
data publicarii anuntului pe 
pagina de internet a autoritatii 
competente pentru protectia 
mediului.

l SC Sinclea Facility Manage-
ment SRL, cu sediul în Str.Biharia, 
nr.66-77, Sector 1, înregistrată la 
ONRC- ORCTB, cu CUI nr.
RO28594337, informează pe cei 
interesați că s-a depus solicitarea 
pentru emiterea autorizaţiei de 
mediu pentru activitatea de Fabri-
carea săpunurilor, detergenților și 
a produselor de întreținere, desfă-
șurată în București, Str.Biharia, 
nr.66-77, corp B3, parter, Sector 1. 
Informaţiile la sediul Agenției 
pentru Protecția Mediului Bucu-
rești din sector 6, Aleea Lacul 
Morii, nr.1 (Barajul Lacul Morii- 
în spatele benzinăriei Lukoil), 
între orele 9.00-12.00, de luni până 
vineri. Propuneri sau contestații se 
pot depune la sediul APM Bucu-
rești în termen de 10 zile de la 
data publicării prezentului anunț.

l  Anunț.  S .C.  Bricostore 
Romania S.A. cu sediul social în 
București, Calea Giulești, nr. 1–3, 
et.2, sector 6, anunţă public solici-
tarea de obţinere a autorizaţiei de 
m e d i u  p e n t r u  o b i e c t i v u l 
„MAGAZIN BRICO DEPOT” 
din Botoșani, Calea Națională, 
nr.24F, județul Botoșani. Persoa-
nele fizice sau juridice interesate, 
pot depune eventualele contestații 
sau sugestii, la sediul Agenţiei 
pentru Protecţia Mediului Boto-
șani, Bd. Mihai Eminescu, nr.44, 
j u d e ț u l  B o t o ș a n i ,  t e l : 
0231.584.135; fax: 0231.584.139, 
e-mail:  office@apmbt.anpm.ro în 
zilele de luni–joi, între orele 8.00–
16.30, vineri 8.00–14.00.

ADUNĂRI GENERALE
l Administrator unic, Cremene 
Francesca, al SC ARVA SA, cu 
sediul în Craiova, Str. Calea Seve-
rinului, Nr. 54, Jud. Dolj, înmatri-
culată la Registrul Comerțului sub 
Nr.J16/95/1991, Cod Fiscal 
RO3440529, convoacă Adunarea 
Generală Ordinară la data de 
09.06.2020, ora 11.00, la sediul 
societății pentru toți acționarii 
care figurează în Registrul Acțio-
narilor la data de 15.05.2020 (data 
de referință). În cazul neîntrunirii 
cvorumului statutar și legal, 

ședința se va ține la data de 
10.06.2020, cu aceeași ordine de zi, 
în același loc și la aceeași oră. 
Adunarea Generală Ordinară va 
avea următoarea ordine de zi: 1. 
Prezentarea și aprobarea rapor-
tului de activitate al administrato-
rului unic pentru anul 2019; 2. 
Prezentarea și aprobarea rapor-
tului de activitate al comisiei de 
cenzori pe anul 2019; 3. Prezen-
tarea și aprobarea bilanțului 
contabil și a contului de profit și 
pierdere pe anul 2019; 4. Apro-
barea bugetului de venituri și 
cheltuieli pe anul 2020; 5.Descăr-
carea de gestiune a administrato-
rului unic, a comisiei de cenzori și 
cenzori supleanți pe anul 2019; 6.
Aprobarea și repartizarea profi-
tului impozabil realizat, pe anul 
2019; 7. Împuternicirea, de către 
Adunarea Generală Ordinară, a 
persoanelor care se vor ocupa de 
redactarea hotărârilor aprobate în 
Adunarea Generală Ordinară, 
depunerea în termen la Oficiul 
Registrul Comerțului și publicarea 
lor în Monitorul Oficial, partea 
a-IV-a al României. 8.Diverse.

LICITAŢII
l Bej Mihalcea Benone vinde la 
licitație publică în data de 
12.05.2020, ora 10.00, la sediul din 
Negrilești Oaș, Aleea Trandafi-
rilor, bl.10/1, un număr de 
1.562.641 acțiuni nominative în 
valoare de 1.7778 Lei /acțiune, 
deținute la SC REPCON SA, 
CUI: 4755150, din Oradea, str. 
Atelierelor, nr.14, proprietatea 
debitorului Nistreanu Mircea. 
Prețul de începere al licitației este 
de 2.778.063 Lei. Relații suplimen-
tare la telefon: 0261.855.101.

l Calco Prod SRL prin lichidator 
judiciar VIA INSOLV SPRL 
scoate la vânzare incepand cu 
data de 13.05.2020, ora 12.00 prin 
licitaţie publică malaxor spirala 
pornind de la valoarea de 5.000 lei 
TVA inclus. Persoanele interesate 
vor cumpăra caietul de prezentare 
de la lichidatorul judiciar și vor 
depune documentele de partici-
pare la licitaţie cu o zi înainte de 
data licitaţiei. In cazul in care se 
vor prezenta mai multi partici-
panti, pasul de licitatie este de 5 % 
din valoare fără TVA până când 
unul dintre licitanţi oferă preţul 
majorat și nici un alt licitant nu 
oferă un preţ mai mare. In cazul 
neadjudecării vânzarile vor fi 
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reluate în zilele de 20.05.2020 si 
27.05.2020 la aceleasi ore la sediul 
lichidatorului judiciar din Ploiesti, 
str. Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, 
ap. 3, jud. Prahova, tel/fax 0244 
519800.

l Anunț de licitație privind închi-
rierea unui imobil aparținând 
domeniului privat al Comunei 
Mintiu Gherlii. 1. Informații gene-
rale privind autoritatea contrac-
tantă, în special denumirea, codul 
de identificare fiscală, adresa, 
numărul de telefon, fax și/sau 
adresa de e-mail, persoană de 
contact: Comuna Mintiu Gherlii, 
Mintiu Gherlii, nr. 184, Mintiu 
Gherlii, judeţul Cluj, telefon 
0264241767, fax 0264241767, 
email primariamintiu@gmail.
com. 2. Informații generale 
privind obiectul procedurii de 
licitație publică, în special descri-
erea și identificarea bunului care 
urmează să fie închiriat: Imobil 
“Magazie de cereale sat Salatiu,-
comuna Mintiu Gherlii”, aparți-
nând domeniului privat al 
comunei Mintiu Gherlii, situat în 
sat Salatiu, nr.55, comuna Mintiu 
Gherlii. Imobilul cu destinația de  
magazie de cereale poate avea 
multiple funcționalități, precum 
spațiu de depozitare, de producție, 
de comercializare, destinația 
finală urmând să fie stipulată în 
contractul de închiriere, dupa 
realizarea licitației publice și stabi-
lirea ofertei câștigătoare, în 
funcție de obiectul de activitate al 
locatarului. Licitația se organi-
zează în baza  H.C.L. Mintiu 
Gherlii nr. 22/ 2019, cu respec-
tarea Regulamentului de închi-
riere  aprobat prin HCL Mintiu 
Gherlii nr. 14/2018. 3. Informații 
privind documentația de atri-
buire: se regăsesc în caietul de 
sarcini. 3.1. Modalitatea sau 
modalitațile prin care persoanele 
interesate pot intra în posesia 
unui exemplar al documentației 
de atribuire:  Documentația se va 
putea obține începând cu data 
publicării prezentului anunț, pe 
bază de solicitare scrisă. 3.2. 
Denumirea și datele de contact ale 
serviciului/compartimentului din 
cadrul instituției de la care se 
poate obține un exemplar din 
documentația de atribuire: 
Secretar general UAT Comuna 
Mintiu Gherlii, Mintiu Gherlii, nr. 
184, telefon 0264241767, fax 
0264241767,  email  prima-

riamintiu@gmail.com. 3.3. Costul 
și condițiile de plată pentru obți-
nerea acestui exemplar: fără 
costuri. 3.4. Data-limită pentru 
so l i c i ta rea  c la r i f i căr i l o r : 
21/05/2020, ora 16.00. 4. Infor-
mații privind ofertele: conform 
caiet sarcini. 4.1. Data-limită de 
depunere a ofertelor: 28/05/2020, 
ora 10.00. 4.2. Adresa la care 
trebuie depuse ofertele: Primăria 
comunei Mintiu Gherlii, locali-
tatea Mintiu Gherlii, nr. 184, jud. 
Cluj, 4.3. Numărul de exemplare 
în care trebuie depusă fiecare 
ofertă: 1 exemplar. 5. Data și locul 
la care se va desfășura ședința 
publică de deschidere a ofertelor: 
28/05/2020, ora 11.00 la sediul 
Primăriei comunei Mintiu Gherlii, 
localitatea Mintiu Gherlii, nr. 184, 
jud. Cluj. 6. Denumirea, adresa, 
numărul de telefon și/sau adresa 
de e-mail ale instanței competente 
în soluționarea litigiilor apărute și 
termenele pentru sesizarea 
instanței: Tribunalul Cluj, cu 
sediul în Cluj-Napoca, Calea 
Dorobanților, nr. 2-4, cod poștal 
400117 ,  jud .  C lu j ,  emai l 
t r - c l u j - r e g @ j u s t . r o ,  t e l 
0264596111, 0264431057. 7. Data 
transmiterii anunțului de licitație 
către instituțiile abilitate, în 
vederea publicării: 06/05/2020.

l Debitorul Anconi Construct 
SRL societate in faliment, prin 
lichidator judiciar Dinu, Urse Si 
Asociatii SPRL, scoate la vanzare: 
1.Skoda Octavia, nr. inmatriculare 
B-04-POU, an fabricatie 2008, 
pret pornire licitatie - 2.160,00 
Euro exclusiv TVA; 2.Skoda 
Octavia,  nr.  inmatriculare 
B-06-POU, an fabricatie 2008, 
pret pornire licitatie - 2.100,00 
Euro exclusiv TVA; 3.Dacia 
Logan ,  nr.  inmatr i cu lare  
B-98-ANC, an fabricatie 2014, 
pret pornire licitatie - 3.060,00 
Euro exclusiv TVA; 4.Dacia 
Logan ,  nr.  inmatr i cu lare 
B-05-POU, an fabricatie 2005, 
pret pornire licitatie - 900,00 Euro 
exclusiv TVA; 5. Toyota Aygo, nr. 
inmatriculare  B-84-YXZ, an 
fabricatie 2007, pret pornire lici-
tatie - 1.260,00 Euro exclusiv 
TVA; 6.Puegeot 107, nr. inmatri-
culare B-99-POU, an fabricatie 
2007,  pret pornire licitatie - 
1.020,00 Euro exclusiv TVA; 7. 
Fiat Punto, nr. inmatriculare 
B-74-BMK, an fabricatie 2007,  
pret pornire licitatie - 960,00 Euro 

exclusiv TVA; Autovehiculele se 
vand in mod individual. 8.Bunuri 
mobile de tip mijloce fixe aparti-
nand Anconi Construct SRL in 
valoare de 7.849,8 Euro  exclusiv 
TVA. Bunuri mobile de tip mijloce 
fixe se vand in bloc sau individual. 
-Pretul de pornire al licitatilor 
pentru autoturisme si pentru 
bunurile mobile de tip mijloace 
fixe  apartinand Anconi Construct 
SRL reprezinta 60% din valoarea 
de piata exclusiv TVA, aratata in 
Raportul de Evaluare, listele cu 
aceste bunuri pot fi obtinute de la 
lichidatorul judiciar cu un telefon 
in prealabil la 021.318.74.25. 
-Pretul Caietului de sarcini pentru 
autoturisme si pentru bunurile 
mobile de tip mijloace este fixe de 
500,00 Lei exclusiv TVA. Partici-
parea la licitatie este conditionata 
de:  -consemnarea in contul nr. 
RO02 BUCU 1081 2159 5197 
1RON deschis la Alpha Bank 
Romania, cel mai  tarziu cu o zi 
inainte de data si ora stabilita 
pentru licitatie, a garantiei de 10% 
din pretul de pornire al licitatiei 
pentru bunurile pentru care se 
liciteaza; -achizitionarea cel mai 
tarziu cu o zi inainte de data si ora 
stabilita pentru licitatie a Caie-
tului de sarcini, ce poate fi achitat 
in contul lichidatorului judiciar nr. 
RO43 INGB 5514 9999 0051 3726  
deschis la ING BANK - Sucursala 
Dorobanti sau in numerar la 
sediul acestuia din Bucuresti str. 
Buzesti nr.71, et.5, cam. 502-505, 
sector 1. Pentru autovehicule si 
pentru bunurile mobile de tip 
mijloace fixe, prima sedinta de 
licitatie a fost fixata in data de 
11.05.2020, ora 15:00, iar daca 
bunurile nu se adjudeca la aceasta 
data, urmatoarele sedinte de lici-
tatii vor fi in data de 18.05.2020; 
25.05.2020; 01.06.2020; ora 14:00. 
Toate sedintele de licitatie se vor 
desfasura la sediul lichidatorului 
judiciar din Bucuresti, Str. Buzesti 
nr.71, et.5, cam. 502-505, sector 1. 
Pentru relatii suplimentare sunati 
la 021.318.74.25, email dinu.
urse@gmail.com.

l Debitorul Tehnofarm Valle-
riana SRL societate in faliment, 
prin lichidator judiciar Dinu, 
Urse Si Asociatii SPRL, scoate 
la vanzare: 1.Opel Corsa, nr. 
inmatriculare DB-08-SOD, an 
fabricatie 2008, pret pornire 
licitatie - 1.140,00 Euro exclusiv 
TVA; 2.Renault Clio, nr. inma-

triculare DB-06-WEL, an fabri-
catie 2007, pret pornire licitatie 
- 1.500,00 Euro exclusiv TVA; 
3.Citroen C5 nr. inmatriculare  
DB-08-EKV, an fabricatie 2001,  
pret pornire licitatie - 660,00 
Euro exclusiv TVA; Autoturis-
mele se vand in mod individual. 
4.Bunuri mobile de tip mijloce 
apartinand Tehnofarm Valle-
riana in valoare de 4.340,55 
Euro exclusiv TVA; -Pretul de 
pornire al licitatilor pentru 
autoturisme si pentru bunurile 
mobile de tip mijloace aparti-
nand Tehnofarm Valleriana 
SRL reprezinta 60% din 
valoarea de piata exclusiv TVA, 
ara ta ta  in  Rapor tu l  de 
Evaluare, listele cu aceste 
bunuri pot fi obtinute de la lichi-
datorul judiciar cu un telefon in 
prealabil la 021.318.74.25. 
-Pretul Caietului de sarcini 
pentru autoturisme si pentru 
bunurile mobile de tip mijloace 
este de 500,00 Lei exclusiv TVA. 
Participarea la licitatie este 
conditionata de: -consemnarea 
i n  c o n t u l  n r . 
RO76BREL0002001680810100 
deschis la Libra Internet Bank, 
cel mai  tarziu cu o zi inainte de 
data si ora stabilita pentru lici-
tatie, a garantiei de 10% din 
pretul de pornire al licitatiei 
pentru bunurile pentru care se 
liciteaza; -achizitionarea cel mai 
tarziu cu o zi inainte de data si 
ora stabilita pentru licitatie a 
Caietului de sarcini, ce poate fi 
achitat in contul lichidatorului 
judiciar nr. RO43 INGB 5514 
9999 0051 3726  deschis la Ing 
Bank – Sucursala Dorobanti 
sau in numerar la sediul aces-
tuia din Bucuresti str. Buzesti 
nr.71, et.5, cam. 502-505, sector 
1.Pentru autovehicule si pentru 
bunurile mobile de tip mijloace, 
prima sedinta de licitatie a fost 
fixata in data de 18.05.2020, ora 
15:00, iar daca bunurile nu se 
adjudeca la aceasta data, urma-
toarele sedinte de licitatii vor fi 
i n  d a t a  d e  2 5 . 0 5 . 2 0 2 0 ;  
0 1 . 0 6 . 2 0 2 0 ;  0 8 . 0 6 . 2 0 2 0 ; 
15.06.2020 ora 15:00. Toate 
sedintele de licitatie se vor 
desfasura la sediul lichidato-
rului judiciar din Bucuresti, Str. 
Buzesti  nr.71, et.5,  cam. 
502-505, sector 1. Pentru relatii 
s u p l i m e n t a r e  s u n a t i  l a 
021.318.74.25, email dinu.urse@
gmail.com.

PIERDERI
l Pierdut certificat de înregistrare 
seria B nr. 3535856 emis la data de 
19.04.2018 aparţinând SC Taxi 
Rareș SRL Slobozia, CUI: 
39215374. Se declară nul.

l Pierdut certificat de absolvire 
seria D nr. 0004892, nr de înregis-
trare 2018 din data de 13.06.2011, 
pe numele Trîmbiţașu Marian, din 
com. Grindu. Se declară nul. 

l Pierdut Autorizaţie DSV nr. 
2975/13.08.2014, certificat de înre-
gistrare seria B nr. 2771884, certi-
f i c a t  c o n s t a t a t o r  n r . 
9963/08.07.2013 emis conf. Legii 
359/2004, aparţinând PFA Trîm-
biţașu Marian, com. Grindu; CUI: 
31983393. Se declară nule.                                                                                                                          

l Societatea DEMENE-PAR 
S.R.L., cu sediul in Bucuresti, 
Sectorul 1, Sos. Niculae-Titulescu, 
Nr. 56,Camera 3, Etaj 3, cu Nr. de 
ordine in Registrul Comertului 
J40/13450/2016 si CUI 36628074, 
anunta pierderea Certificatului 
Unic de Inregistrare seria B, 
nr.3379030, eliberat la data de 
23.03.2017 si a Certificatului 
Constatator de la infiintare.Socie-
tatea le declara nule.

l Declar pierdute documentele 
contabile ale Cabinetului Indivi-
dual de avocatură „Ion Zaha-
rescu” pentru perioada ianuarie 
2007-decembrie 2014. Le declar 
nule.

l Pierdut Certificate de trezo-
rerie emise de Trezoreria 
Sector 4: Seria D5 nr.382127; 
Seria D5 nr.382128, în valoare 
de 10.000RON fiecare. Le 
declar nule.

COMEMORĂRI
l De 32 de ani, LUCICĂ 
STRÂMBEANU nu mai este 
printre noi, fotbalist al Univ. 
Craiova al anilor 65-76 și 
victimă a unui accident neelu-
cidat între sportivi. O veșnică 
amintire pentru bunătatea, 
luciditatea și milostenia ta, 
maestru al sportului, campion 
European cu România studen-
țească în 1972, internațional A 
cu România, cetățean de 
onoare al Craiovei. Dumnezeu 
să-l ierte!


