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Anun]uri
OFERTE SERVICIU

NOTIFICåRI

Persoan` fizic` angajeaz` sp`l`tor vitrine [i
geamuri. Interviuri 05.12.2014. Informa]ii:
0724.041.041
Firma Angelly Star International Srl cu sediul
în Ploie[ti, CUI 13568631 [i J29/567/13.06.2001
angajeaz` agent cump`r`ri, cod COR 333104.
Tel. 0727.422.281.
Proto Technology are ca principal domeniu de
activitate fabricarea de prototipuri, machete
[i matri]e, numai în lemn, argil`, r`[ini sau
materiale compozite, cu prec`dere în industria auto. C`ut`m persoan`, femeie/b`rbat,
care are cuno[tin]e în matri]are, machetare [i
prototipare, desen tehnic [i lucrul cu unelte
manuale. Pentru mai multe informa]ii, v`
rug`m s` ne scrie]i pe adresa contact@prototechnology.ro.
Direc]ia Regional` de Statistic` a Municipiului Bucure[ti organizeaz` concurs pentru ocuparea urm`toarelor func]ii publice de
execu]ie vacante: -3 posturi de inspector
debutant. Desf`[urarea concursului va avea
loc la sediul Direc]iei Regionale de Statistic` a
Municipiului Bucure[ti, în data de 08.01.2015
orele 10.00, proba scris`. Dosarele de înscriere
se vor depune în termen de 20 zile de la data
public`rii în Monitorul Oficial, la sediul
Direc]iei Regionale de Statistic` a Municipiului Bucure[ti. Dosarul de înscriere la examen
trebuie s` con]in` în mod obligatoriu documentele prev`zute în H.G. nr.611/2008.
Condi]iile de participare la concurs [i bibliografia se afi[eaz` la sediul [i pe site-ul
D.R.S.M.B. www.bucuresti.insse.ro. Rela]ii suplimentare se pot ob]ine la sediul Direc]iei Regionale de Statistic` a Municipiului Bucure[ti
[i la num`rul de telefon 0213.13.20.81.
Agen]ia Jude]ean` pentru Pl`]i [i Inspec]ie Social` Buz`u organizeaz` concurs pentru ocuparea unei func]ii publice de execu]ie
temporar vacante de inspector, clasa I, grad
profesional principal din cadrul Serviciului
Beneficii de Asisten]` Social`, Programe de
Servicii Sociale, Incluziune Social` [i Egalitate
de [anse. Concursul va consta în:- Proba scris`15.12.2014, ora 10.00 la sediul AJPIS Buz`u; -Interviul- 17.12.2014, ora 10.00 la sediul AJPIS
Buz`u. Condi]ii specifi ce: pentru func]ia public` de execu]ie temporar vacant` de inspector, clasa I, grad profesional principal se cer
studii universitare de licen]` absolvite cu
diplom`, respectiv studii superioare de lung`
durat`, absolvite cu diplom` de licen]` sau
echivalenta, în domeniul economic sau administrativ, cu vechime minim` în specialitatea studiilor necesare exercit`rii func]iei
publice de 5 ani. Bibliografia [i actele solicitate
se afi[eaz` la sediul [i pe site-ul institu]iei.
Dosarele se depun la secretariatul institu]iei
pân` la data de 09.12.2014.

Expert Am SPRL notific` deschiderea procedurii simplificate a insolven]ei împotriva debitoarei SC Lorestal SRL, C.U.I. 14986225, dosar
6800/121/2014, Tribunalul Gala]i – Sec]ia aIIa
Civil`.

VÂNZåRI DIVERSE

Carte pentru pomul de Cr`ciun. Tel.
0761.674.276, 0733.940.772

CITA}II
Se citeaz` pârâtul Prodana Robert Cristian la
Judec`toria Buz`u, pentru termenul din
14.01.2015, orele 9.00, dosar 18923/200/2012,
pentru divor].
Judec`toria
C~mpina
dosar
nr.
3872/204/2014, sentin]a civil` nr.
3225/27.10.2014. Admite cererea formulat` de
creditorarea SC Tole Const SRL. Oblig` debitoarea Zotescu Elena s` pl`teasc` creditoarei
suma de 3780 lei \n termen de 30 de zile de la
comunicare. Oblig` debitoarea s` pl`teasc`
creditoarei 1300 lei cheltuieli de judecat`. Cu
apel \n 30 de zile de la comunicare.
Rusu L`cr`mioara Coleta, domiciliat` în satul
Coste[ti, com R`chi]i, jud Boto[ani este citat`
s` se prezinte în 05.12.2014 la judec`toria
Boto[ani în calitate de pârât`, în dosarul nr.
3407/193/2013 având ca obiect partaj succesoral, promovat de Axinie Emilia.
Dosar nr. 16842/299/2009. România.
Judec`toria Sectorului 1 Bucure[ti. Sentin]a
Civil` nr.4589/2014. [edin]a public` de la
18.martie.2014. Instan]a constituit` din:
Pre[edinte Ioana Sandu, Grefier Ana Maria
Ilyes. Pentru aceste motive în numele legii
hot`r`[te: Admite ac]iunea precizat` [i completat` privind pe reclamanta Anghelu]`
Valentina Ana cu domiciliul în Bucure[ti, Str.
S`veni, nr. 61A, sector 1 [i pe pârât Bogdan
Xenia Felicia- prin afi[are la u[a instan]ei.
Constat` c` reclamanta a dobândit dreptul
de proprietate asupra imobilului teren în
suprafa]` de 200mp situat în Bucure[ti, Str.
S`veni nr.61A, sector 1, ca efect al uzucapiunii
[i dreptul de proprietate asupra construc]iei
din paiant` [i c`r`mid` compus` din 2camere, hol, dependin]e [i anexe ca efect al
accesiunii imobiliare. Omologheaz`
rapoartele de expertiz` în specialitatea construc]ii- diplomat inginer [tef`nescu Gheorghe, topo-expert tehnic judiciar Marian
Anca Viorica [i expert evaluator Dr`gan Patricia. Cu apel în 15 zile de la comunicare. Pronun]at` în [edin]` public` de la
18.martie.2014.

SOMA}II
Soma]ie - emis` în temeiul dispozi]iilor
încheierii din 04.09.2014, pronun]ate în
dosarul nr. 2401/740/2013. Prin prezenta se
aduce la cuno[tin]a celor interesa]i c` în baza
dispozi]iilor art. 1050 - 1051 Noul Cod de procedur` civil`, reclamantul Mitroi Cristea
Sandu, cu domiciliul în comuna Brânceni,
jude]ul Teleorman a formulat ac]iune care
face obiectul dosarului nr. 2401/740/2013,
prin care a solicitat ca instan]a s` constate c`
a dobândit prin uzucapiune dreptul de proprietate asupra terenului intravilan cu
suprafa]a de 1050 mp, situat în tarlaua 27,
având ca vecini: est - DN 51, S - Mitroi Iulian, N
- Matei Marin, iar la V - Catana Vasile. Orice
persoan` interesat` este somat` ca în termen de 6 luni de la afi[area [i publicarea
prezentei soma]ii, s` formuleze opozi]ie la
cererea de uzucapiune a reclamantului Mitroi
Cristea Sandu, la Judec`toria Alexandria. În
caz contrar, se va proceda la judecarea cererii.
Soma]ia face parte integrant` din încheierea
pronun]at` de Judec`toria Alexandria, la data
de 04.09.2014.
Soma]ie. Emis` în temeiul încheierii civile din
29.10.2014. Având în vedere cererea formulat`
de reclamantul Boiciuc Alexandru, domiciliat
în sat Mo[neni, comuna 23 August, jud. Constan]a, CNP 163020224163 [i Boiciuc Maria,
domiciliat` în sat Mo[neni, comuna 23 August, jud. Constan]a, CNP 2680101132813, cu
domiciliu ales la cabinet av. Oni]a-Iva[cu
Daniela, Sighet, str. Corneliu Coposu nr. 5/A,
având ca obiect constatarea dobândirii dreptului de proprietate prin uzucapiune asupra
imobilului reprezentând teren suprafa]` de
1.412 mp, situat în sat Co[tiui, înscris în cartea
funciar` nr. CF50373 Rona de Sus, someaz`
persoanele interesate care pot dovedi un
drept sau un interes legitim s` formuleze
opozi]ie în termen de [ase luni de la publicarea prezentei soma]ii. În cazul în care, în
termen de [ase luni de la emiterea publica]iei
prezentei soma]ii, nu s-a formulat opozi]ie,
instan]a va proceda la judecarea cererii formulate de reclaman]i. (Dosar nr.
2325/307/2014)
Soma]ie. |n temeiul \ncheierii de [edin]` din
data de 19 noiembrie 2014, a Judec`toriei Ia[i,
dat` \n dosarul av~nd ca obiect “uzucapiune
prin jonc]iunea posesiilor” nr. 26575/245/2014,
prin prezenta v` inform`m c`, prin cererea
\nregistrat` sub num`r de dosar anterior
men]ionat, reclamantul Curelaru Daniel
(domiciliat \n Ia[i, str. Petre Tu]ea nr. 8, bl. 836,
sc. A, et. 2, ap. 8, jude] Ia[i [i av~nd domiciliul
procesual ales la cabinet avocat Horga Alice
Roxana, Ia[i, str. Sf. Laz`r nr. 4, bloc Pene[ Curcanul, Aldo Office Center, biroul nr. 11, prin avocat), solicit` ca instan]a s` constate prin
hot`r~re judec`toreasc` c` acesta a dob~ndit
prin uzucapiune, dreptul de proprietate
asupra terenului \n suprafa]` de 655 mp (identificat` \n urma prezent`rii documenta]iei
tehnice), situat \n Municipiul Ia[i, [os. Ia[i –
Voine[ti nr. 22 (iar conform documenta]iei
tehnice ampalsat \n T 24, parcelele CC 834,
C834/1, C834/2, Ag 835), av~nd ca vecin`t`]i: la nord proprietate privat` - P\r]ac Mihai, - la
vest proprietate privat` - Cre]u Constantin, la sud drum de acces – {oseaua Ia[i – Voine[ti,
- la est terenuri cu numere cadastrale: 145615,
pe o linie de 24,16 m [i teren cu num`r cadastral 139243 pe o linie de 10,20 m, precum [i
asupra imobilului cas` de locuit, amplasat pe
acest teren la limita de vest, \nvecinat` cu proprietatea privat` Cre]u Constantin,
construc]ie \n suprafa]` de 71 mp (C1) [i anexe
\n suprafa]` de 8 mp(C2). Orice persoan` fizic`
sau juridic` interesat` este somat` ca \n termen de 6 luni de la afi[area prezentei soma]ii
s` formuleze opozi]ie, ce se va trimite
instan]ei, \n scris, cu referire la num`rul de
dosar indicat \n antet. |n caz contrar se va proceda la judecarea cererii.
România, Judec`toria Lugoj, Jude]ul Timi[,
Dosar Nr.1696/252/2014 emis` la 14.10.2014.
Soma]ie. "Prin cererea înregistrat` pe rolul
Judec`toriei Lugoj la data de 18.07.2014, sub
nr. 1696/252/2014, reclamanta Ciurescu Sofia,
cu domiciliul în comuna Bîrna nr. 19, jude]
Timi[, a solicitat constatarea dobândirii dreptului de proprietate pe calea uzucapiunii
asupra imobilului situat în comuna Bîrna nr.
19, jude] Timi[, înscris în CF nr.400407 Bîrna
(provenit din conversia de pe hârtie a CF vechi
55 Bîrna) nr. top 6l/b, compus din cas` [i
teren în suprafa]` de 2.518 mp [i asupra imobilului înscris în CF nr.400742 Bîrna (provenit
din conversia de pe hârtie a CF vechi 59 Bîrna)
nr.top 62, compus din cas` [i teren în
suprafa]` de 5.035mp. Orice persoan` interesat` poate s` formuleze preten]ii asupra
averii fo[tilor proprietari tabulari, constând
în imobilul mai sus men]ionat, s` înainteze
în termen de 6 luni de la afi[area prezentei
soma]ii opozi]ie care va fi depus` la
Judec`toria Lugoj, cu referire la dosarul nr.
1696/252/2014. Se pune în vedere celor interesa]i c`, în situa]ia în care în termenul prescris de lege, prev`zut de art.1051 alin.2 lit.e
Noul Cod de procedur` civil` - 6 luni de la
emiterea celei din urm` publica]ii- nu în]eleg
s` formuleze opozi]ie la aceast` soma]ie,
Judec`toria Lugoj va da eficien]` dispozi]iilor
art.1051 alin. 5 Noul Cod de procedur` civil`
[i va constata, ca îndeplinit`, uzucapiunea în
favoarea reclamantei Ciurescu Sofia, cu domiciliul în comuna Bîrna nr.19, jud. Timi[, dispunând înscrierea provizorie a dreptului ce a
uzucapat, astfel cum prevede art.1052 Noul
Cod de procedur` civil`. Prezenta soma]ie a
fost emis` de Judec`toria Lugoj, prin
încheierea din data de 14.octombrie.2014.
Pre[edinte, Ovidiu {tefan Sc`rl`tescu, Grefier,
Corina Munteanu.

România Judec`toria Lugoj, Jude]ul Timi[,
Dosar Nr.953/252/2014 emis` la 19.11.2014.
Soma]ie. „Prin cererea înregistrat` pe rolul
Judec`toriei Lugoj, la data de 25.04.2014, sub
nr.953/252/2014, reclamanta Dittrich Rodica,
cu domiciliul în sat Hitia[, nr.220, comuna
Racovi]a, jude]ul Timi[, a solicitat constatarea
dobândirii dreptului de proprietate pe calea
uzucapiunii asupra imobilului teren situat în
localitatea Hitia[, nr.170, înscris în CF nr.402703
(conversie a CF nr.108) Racovi]a, nr.top.411,412,
în suprafa]` de 910mp în urma unei posesii
care a fost util`, neviciat`, public` [i sub nume
de proprietar, unind posesia reclamantei cu
cea a antecesorilor s`i, Suba Cati]a (mam`) [i
Stanciu Ioan (tat`); s` se dispun` înscrierea
dreptului s`u de proprietate cu titlu de uzucapiune asupra imobilului mai sus descris,
concomitent cu radierea fo[tilor proprietari
tabulari; s` se dispun` radierea casei înscris`
în CF nr.402703 (conversie a CF nr.108)
Racovi]a, nr.top.411,412, întrucât aceasta nu
exist`. Orice persoan` interesat` poate s` formuleze preten]ii asupra averii fo[tilor proprietari tabulari constând în imobilul mai sus
men]ionat, s` înainteze în termen de 6 luni
de la afi[area prezentei soma]ii opozi]ie care
va fi depus` la Judec`toria Lugoj, cu referire la
dosarul nr.953/252/2014. Se pune în vedere
celor interesa]i c`, în situa]ia în care termenul
prescris de lege, prev`zut de art.1051 alin.2 lit.e
Noul Cod de procedur` civil` -6 luni de la
emiterea celei din urm` publica]ii- nu în]eleg
s` formuleze opozi]ie la aceast` soma]ie,
Judec`toria Lugoj va da eficien]` dispozi]iilor
art.1051 alin.5 Noul Cod de procedur` civil` [i
va constata, ca îndeplinit`, uzucapiunea în
favoarea reclamantei Dittrich Rodica, cu domiciliul în comuna Racovi]a sat Hitia[, nr.220, dispunând înscrierea provizorie a dreptului ce a
uzucapat, astfel cum prevede art.1052 Noul
Cod de procedur` civil`. Prezenta soma]ie a
fost emis` de Judec`toria Lugoj, prin
încheierea din data de 19.noiembrie.2014.”
Pre[edinte, Ovidiu [tefan Sc`rl`tescu; Grefier,
Petruescu Alina.

DIVERSE
Pârâtul Purghel Constantin-Daniel este încuno[tin]at c`, prin sent.civ. nr.409 din
13.10.2014, pronun]at` de Judec`toria B`lce[ti
în dosar nr.1030/185/2012, i-au fost atribuite
în lot urm`toarele terenuri: Arabil, 1.330mp,
“La Arici”; Arabil, 1.050mp, “Gr`di[te”; Arabil,
353mp, “Gr`di[te”; p`[une, 400mp,
“Omorâcea”; Arabil, 353mp, “Gr`di[te”; Arabil, 3.761mp, “Doze[ti”. Sentin]a poate fi atacat` cu apel în termen de 15 zile.
Lichidator judiciar Proximalex Consulting
IPURL notific` creditorii Amooz Climaver SRL
Ploie[ti CIF: 22562158, în faliment, dosar
3394/105/2014 Tribunalul Prahova. Termene:
depunere crean]e ulterioare procedurii:
15.12.2014; tabel suplimentar: 12.01.2015;
depunere contesta]ii: 30.01.2015; tabel consolidat: 12.02.2015; adunare creditori: 21.01.2015,
ora 09.30, Ploie[ti, Str. Daciei 3.
Activ Insolv SPRL Rm. Valcea, str. Ferdinand nr.
34, lichidator judiciar, notific` deschiderea procedurii simplificate a insolven]ei împotriva
debitoarei SC Dianeli Transport SRL, CIF
25429319, num`r ORC J38/255/2009 cu sediul
în comuna Popesti, jud. Vâlcea, prin
incheierea 444/C/19.11.2014 pronun]at` in
dosarul nr. 3963/90/2014 de Tribunalul Vâlcea. Termene: 23.12.2014 termenul pentru înregistrarea crean]elor; 30.12.2014 termenul de
intocmire, afisare si comunicare a tabelului
preliminar de crean]e; 14.01.2015 termenul
pentru afisarea tabelului definitiv de crean]e.
Prima adunare a creditorilor va avea loc \n
data de 05.01.2015 ora 14:00 la sediul lichidatorului judiciar si convoac` creditorii. Informa]ii suplimentare la tel. 0350-414.880,
0727.653.523, 0744.835.386.
Ministerul Finan]elor Publice. Agen]ia
Na]ional` de Administrare Fiscal`. Direc]ia
General` Regional` a Finan]elor Publice – Ia[i.
Administra]ia Jude]ean` a Finan]elor Publice
Neam]. Invita]ie de participare. Administra]ia
Jude]ean` a Finan]elor Publice Neam], cu
sediul în Piatra Neam], B-dul. Traian, nr. 19 bis,
invit` practicienii în insolven]` înscri[i pe Lista
practicienilor în insolven]` agrea]i de Agen]ia
Na]ional` de Administrare Fiscal` pentru zona
III, s` depun`, pân` cel târziu în data de
10.12.2014, ora 13.00, oferte în vederea desemn`rii practicienilor în insolven]` în
dosarele de insolven]` aflate pe rolul Tribunalului Comercial Neam], privind debitoarele: SC Apex Serv SRL, Piatra Neam], CUI
22112412; SC Anadel Travel SRL, Piatra Neam],
CUI 23138755; SC Interserv SRL, Roman, CUI
4757194; SC Multilemn SRL, Bicaz, CUI
14948680; SC Elondomob SRL, Izvoare, Dumbrava Ro[ie, CUI 25925029; SC Asa Speed SRL,
Roman, CUI 26726830; SC Tricomarion SRL, Piatra Neam], CUI 16942918; SC Douglas SRL,
Soci, Borca, CUI 15478101; SC DSL American Express SRL, Preluca, Pingarati, CUI 10379808.
Ofertele vor fi depuse în plic închis, pe care
vor fi men]ionate urm`toarele: Ofert` pentru
selectarea unui practician în dosarul de insolven]` al SC .............., a nu se deschide pân` la
data de 10.12.2014, ora 14.00, numele/ denumirea, precum [i adresa/ sediul social [i vor fi
întocmite conform prevederilor art. 14 din Ordinul Pre[edintelui Agen]iei Na]ionale de Administrare Fiscal` nr. 1.009/ 2007 privind
procedurile de selec]ie a practicienilor în insolven]` agrea]i de Agen]ia Na]ional` de Administrare Fiscal`. Preciz`m c` deschiderea
ofertelor va avea loc în data de 10.12.2014, ora
14.00 la sediul Administra]iei Jude]ene a
Finan]elor Publice Neam], Sala de sedin]e –
parter, data pentru care invit`m practicienii
în insolven]` care depun oferte în dosarele
pentru care va fi organizat` selec]ia, s` participe la deschiderea ofertelor.

ADUNåRI GENERALE
Subscrisul Cabinet Individual de Insolven]`
Vonica Lucian, Cod de identificare fiscal`
25049727, sediu social: Bucure[ti, str. Popa

Soare nr. 37, sector 2, sediu ales: Bucure[ti,
str. Henri Coand` nr.27, sector 1, num`r de înscriere în tabloul practicienilor în insolven]`:
RFO I –2329/18.12.2008, Tel. 021.315.17.73- 74,
fax 021.315.17.77, prin reprezentant Vonica Lucian, în calitate de administrator judiciar al
debitorului societatea Marcatin SA, conform
Sentin]ei civile nr. 9342 din 05.11.2014, pronun]at` de Tribunalul Bucure[ti, Sec]ia a VIIa Civil`, în dosarul nr. 28085/3/2014, cu
sediul în str. Abrud nr.114, sector 1, Bucure[ti,
înregistrat` la Oficiul Registrului Comer]ului
de pe lâng` Tribunalul Bucure[ti sub nr.
J40/2291/1996, având C.U.I. 8277431, în
temeiul art. 53 alin.(1) din Legea nr. 85/2014
privind procedurile de prevenire a
insolven]ei [i de insolven]` coroborat cu
prevederile Legii societ`]ilor nr. 31/1990 republicat`, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare [i ale Actului Constitutiv al
societ`]ii, convoc Adunarea General` Extraordinar` a Ac]ionarilor societ`]ii Marcatin SA
la data de 07.01.2015, orele 14.00, la sediul societ`]ii din Bucure[ti, str. Abrud nr. 114, sector 1, cu urm`toarea ordine de zi: 1.
desemnarea administratorului special al societ`]ii Marcatin SA. În cazul în care la data
stabilit` pentru Adunarea General` Extraordinar` a Ac]ionarilor nu se întrune[te cvorumul necesar privind desf`[urarea acesteia,
potrivit dispozi]iilor Legii societ`]ilor nr.
31/1990 republicat`, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare, se convoac` [i se fixeaz`,
urm`toarea Adunarea General` Extraordinar` a Ac]ionarilor societ`]ii Marcatin SA la
data de 09.01.2015, orele 14.00, la acela[i
sediu, cu aceea[i ordine de zi. Ac]ionarii se
pot prezenta personal identificându-se cu
Buletinul/ Carte de Identitate, sau pot fi
reprezenta]i de alte persoane în baza unor
procuri speciale. Materialul necesar Adun`rii
Generale Extraordinar` a Ac]ionarilor societ`]ii Marcatin SA va fi pus la dispozi]ia
ac]ionarilor la sediul societ`]ii de la data convoc`rii adun`rii generale.

LICITA}II
Lichidator judiciar, organizeaz` licita]ie public` pentru Hummer (avariat, util pt fier vechi,
1995, negru, varianta 5.7, benzin`) -2.092 lei
cu TVA inclus. Licita]ia va avea loc la data de
08.12.2014, ora 13:00, \n Ploie[ti, P-]a Victoriei,
nr.7, bl.A Est, ap.51, jud Prahova. |n cazul \n
care bunul nu se vinde, licita]ia va fi reluat`
\n datele de 10.12.2014 [i 12.12.2014 orele
13:00. Informa]ii suplimentare la tel:
0744.920.534 [i www.tempoinsolv.ro.
Lichidator judiciar, organizeaz` licita]ie public` pentru Escavator-|nc`rc`tor Frontal Venieri (incomplet, 2007, putere 60KW)-10.160
lei cu TVA inclus. Licita]ia va avea loc la data
de 08/12/2014, ora 13:00, \n Ploie[ti, P-]a Victoriei, nr.7, bl.A Est, ap.51, jud Prahova. |n cazul
\n care bunul nu se vinde, licita]ia va fi reluat`
\n datele de 10.12.2014 [i 12.12.2014 orele
13:00. Informa]ii suplimentare la tel:
0744.920.534 [i www.tempoinsolv.ro.
Private Liquidation Group IPURL numit
lichidator în dosarul nr. 5588/111/2013 aflat pe
rolul Tribunalului Bihor, privind pe debitoarea
SC Bonfruct SRL, J05/2189/2005, CUI:
RO18073552 scoate la vânzare prin licita]ie
public` urm`torul imobil: Cas` De Locuit [i
Teren Aferent, situat în sat Bucium nr. 10,
com. Ceica, jud. Bihor la un pre] de pornire de
63.000,00 Lei. Licita]ia va avea loc în
11.12.2014 ora 11:00 la sediul lichidatorului din
Oradea str. Avram Iancu nr. 2 ap. 11. Regulamentul de vânzare se poate ob]ine de la
lichidator. Participan]ii vor depune 10%
garan]ie din valoarea bunurilor licitate. Ofertele se pot depune prin fax: 0359463662. În
cazul în care bunurile nu se vor vinde licita]ia
se reia la data de 29.12.2014.
Activ Insolv SPRL, lichidator al SC Doua Flori
SRL, anun]` vânzarea prin licitatie public`, în
condi]iile art. 116 alin. 2 din Legea nr.
85/2006, a bunurilor imobile proprietatea
debitoarei: 1. Imobil situat \n intravilanul localit`]ii Vladesti, punctul „Tarina”, jud. V~lcea,
format din teren cur]i construc]ii \n suprafa]`
de 388 mp [i cl`dire cu regim de \n`l]ime
P+M \n suprafa]` desf`[urat` de 222 mp, la
pre]ul de pornire de 204.978 lei; 2. Imobil situat \n intravilanul localit`]ii Vl`de[ti, punctul
„Tarina”, jud. V~lcea, format din teren cur]i
construc]ii \n suprafa]` de 340 mp [i cl`dire
cu regim de \n`l]ime P+M \n suprafa]`
desf`[urat` de 134 mp, la pre]ul de pornire
de 141.379 lei; 3. Imobil situat \n intravilanul
localit`]ii Vladesti, punctul „Tarina”, jud.Valcea, format din teren curti constructii in
suprafata de 529 mp si cladire cu regim de inaltime P+M in suprafata desfasurata de 134
mp, la pretul de pornire de 153.978 lei; 4. Imobil situat \n intravilanul localitatii Vladesti,
punctul „Tarina”, jud.Valcea, format din teren
cur]i construc]ii \n suprafa]` de 471 mp [i
cl`dire cu regim de inaltime P+M in suprafata
desfasurata de 132 mp, la pretul de pornire de
147.973lei; 5. Imobil situat in intravilanul localitatii Vladesti, punctul „Tarina”, jud.Valcea,
format din teren curti construc]ii in suprafata
de 400 mp si cladire cu regim de inaltime
P+M in suprafata desfasurata de 132 mp, la
pretul de pornire de 143.824 lei; {edin]ele de
licita]ie public` se organizeaz` la sediul
lichidatorului din Rm. Vâlcea, str. Ferdinand,
nr. 34, bl. CPL, sc. A, parter, în zilele de
16.12.2014, 23.12.2014, 30.12.2014, 06.01.2015,
13.01.2015 si 20.01.2015, 27.01.2015, 03.02.2015,
10.02.2015, 17.02.2015, ora 14:00. Rela]ii suplimentare privind imobilele scoase la vânzare,
caietul de sarcini si condi]iile de participare
la licita]ie se pot ob]ine la sediul lichidatorului sau la telefon/ fax 0350-4148.80;
0744.835.386; 0727.653.523.
Activ Insolv SPRL, lichidator al SC Elisabeta
Turist SRL, anun]` vânzarea prin licitatie public`, în condi]iile art. 116 alin. 2 din Legea nr.
85/2006, a bunurilor imobile proprietatea
debitoarei: 1. imobil situat \n intravilanul
ora[ului B`ile Ol`ne[ti, str. Bailor nr. 30 (fost
nr.27), jud. V~lcea, av~nd nr. cadastral 479,

\nscris \n C.F. nr. 35085 provenit` din conversia de pe h~rtie a C.F. NR.337, format din teren
cur]i construc]ii \n suprafa]` de 499,01 mp [i
temelie –funda]ie pentru locuin]`, \n
suprafa]` de 72 mp; 2. imobilul situat \n intravilanul ora[ului B`ile Ol`ne[ti, str. B`ilor
nr. 30 (fost nr.21A), jud. V~lcea, av~nd nr.
Cadastral 823, \nscris \n C.F. nr. 35016
provenit` din conversia de pe h~rtie a C.F. nr.
66, \n suprafa]` de 1.059 mp, format din hotel
av~nd regim de \n`l]ime D+P+3E+M, \n
suprafa]` construit` la sol de 179,28 mp, \n
suprafa]` desf`[urat` de 847,01 mp si in
suprafata utila de 724,98 mp; Bunurile se
vand numai impreuna, pretul de pornire al
licitatiei fiind de 387.902 Euro, fara TVA, platibil in lei la cursul BNR din ziua licitatiei.
{edin]ele de licita]ie public` se organizeaz`
la sediul lichidatorului din Rm. Vâlcea, str. Ferdinand, nr. 34, bl. CPL, sc. A, parter, în zilele de
09.12.2014, 23.12.2014 si 06.01.2015 ora 14:00.
Rela]ii suplimentare privind imobilele scoase
la vânzare, caietul de sarcini [i condi]iile de
participare la licita]ie se pot ob]ine la sediul
lichidatorului sau la telefon/ fax 0350414880;
0744835386; 0727653523.
1. Vânz`torul: Consiliul Local Cocor`[tii
Col]/Prim`ria comunei Cocor`[tii Col] cu
sediul în Cocor`[tii Col], nr.221, jude]ul Prahova, telefon 0244-484.100, Cod de identificare
fiscal`
16346516,
e-mail
cocorastiicolt@europrahova.eu, persoan` de
contact Pascale Mihaela; 2. Procedura de
atribuire a contractului de vânzare: licita]ie; 3.
Denumire contract: ?Vânzare teren în
suprafa]` de 678 mp în vedrea realiz`rii unei
construc]ii cu destina]ia alimenta]ie public`(patiserie, cofet`rie, restaurant ,bar), conform cerin]elor concedentului"; 4.Tipul
contractului: de vânzare cump`rare; 5.Descriere succint` a contractului: Consilul Local
Cocor`[tii Col]/Prim`ria comunei Cocor`[tii
Col] vinde un teren în suprafa]` de 678 mp
,apar]inând domeniului privat al comunei
Cocor`[tii Col] în vederea realizatii unui
spa]iu cu destina]ie alimenta]ie public`(patiserie, cofet`rie, restaurant ,bar). 6.
Ofertan]ii interesa]i pot depune o solicitare,
în vederea ob]inerii documenta]iei de
atribuire, la sediul prim`riei comunei
Cocor`[tii Col], Compartiment Achizi]ii publice [i Urbanism. 7. Termenul limit` pentru
depunerea solicit`rilor de clarific`ri:
19.12.2014 ora 15.00. 8. Termenul limit` de
r`spuns la solicit`ri de clarific`ri: 24.12.2014. 9.
a) Costul documenta]iei de atribuire: 50 lei,
achita]i numerar la casieria autorit`]ii contractante. b)Taxa de participare la licita]ie :
200 lei , achita]i numerar la casieria
autorit`]ii contractante. 10. Termen limit`
pentru depunerea ofertelor: 29.12.2014 ora:
09.00. Adresa la care se depun ofertele
:sediul vânz`torului; limba de redactare a
ofertei: limba român`. Ofertele se vor
depune în dou` exemplare. Nu se admit
oferte alternative. 11. Se constituie garan]ia
de participare la licita]ie în cuantum de 275
lei, sub form` de scrisoare de garan]ie bancar` în favoarea vânz`torului sau orice
modalitate agreat` de legisla]ia în vigoare.
12.Data, ora [i locul deschiderii ofertelor:
29.12.2004 ora 10:00, la sediul vânz`torului.
13. Criterii de atribuire a contractului de vânzare: cel mai mare pre]. 14. Organismul competent pentru depunere contesta]ii: sediul
autorit`]ii contractante, Tribunalul PrahovaSec]ia comercial` [i Contencios Administrativ. 15. Perioada minim` de valabilitate a
ofertei: 90 de zile de la termenul limit` de
primire a ofertelor. Dat` public`rii anun]ului
de licita]ie: 04.12.2014 16. Informa]ii suplimentare: Sediul prim`riei comunei Cocor`[tii
Col], nr.221, jud.Prahova, tel/ fax 0244484100,
persoan` de contact Pascale Mihaela.
SCPEJ Matei & Asocia]ii, cu sediul \n
Timi[oara, P-]a }epe[ Vod` nr. 1, a 7, jud. Timi[,
anun]` licita]ie public` \n dosar nr. 239

EX/2014 la data de 17.12.2014, orele 13:30, ce
va avea loc la sediul SCPEJ Matei& Asocia]ii,
\n vederea v~nz`rii cotei de 1/1 asupra A1.1
(reprezent~nd cas` cu etaj \n Timi[oara, Str.
Petre Ramneanutu nr. 11, jud. Timi[) [i cota de
857/1065 asupra A1 (reprezent~d 514,20/639
mp teren) din imobilul \nscris \n CF nr. 421213
Timi[oara, av~nd sub A1 Top: 9577 –
reprezent~nd teren intravilan \n suprafa]` de
639 mp din acte (observa]ii – construc]iile:
C2 \n CF 421213-C2 construc]ia C2 \n CF 421213C2 si sub A1.1 Cad: C1 Top: 9577- reprezent~nd
cas` cu etaj \n Timi[oara, Str. Petre Ramneantu nr. 11, jud. Timi[, cote-p`r]i aflate \n
proprietatea debitoarei DR. Freddy Wallnet
Cabinet Medical Individual Cabinet Stomatologic. Pre]ul a fost stabilit conform raport de
evaluare de 977.000 lei, pret stabilit conform
raportului de evaluare \ntocmit de expert
evaluator Radu Motiu, iar pre]ul de pornire
al licita]iei este de 977.000 lei. Pot participa la
licita]ia numai persoanele care vor \nregistra
cel t~rziu p~n` la data [i ora licita]iei, o
cau]iune reprezent~nd 10& din pre]ul de
\ncepere al licita]iei, \n contul de consemn`ri
RO54 BREL 0002 0006 1274 0101 deschis la
Libra Internet Bank SA Sucursala Timi[oara,
(beneficiar Libra Internet Bank SA Sucursala
Timi[oara, CUI 8119644) sau \n contul RO29
CECE TM 01 03RO N000 0001 deschis la CEC
Bank SA Sucursala Timi[oara (beneficiar CEC
Bank SA Sucursala Timi[oara, CUI 5728731)
sau la Trezoreria Statului sau l aorice
institu]ie bancar`, pe seama [i la dispozi]ia
SCPEJ Matei & asoacia]ii, CUI RO 14982690
pentru dosar 239 EX/2014, iar dovada consemn`rii \n original, \mpreuna cu oferta de
cump`rare scris`, va fi depus` la executorul
judec`toresc. |n cazul \n care cei care pretind
a avea vreun drept asupra imobilului, s`-l
anun]e executorului judec`toresc, \nainte de
data fixate pentru v~nzarea imobilului, sub
sanc]iunea de a nu li se mai lua \n considerare. Informa]ii la tel. 0256-438.668. Executor
Judec`toresc Damian Kleinsz Nicolae Vasile.

PIERDERI
SC Omniasig SA, CUI 14360018 pierdut poli]e
CASCO seria C nr. 1082186, 1082187, 1082188,
1082189. Le declar nule.
Ad.Com SRL declar` pierdere Certificat de
|nregistrare seria B nr.1264075. Se declar` nul.
Pierdut atestat profesional transport marf`
pe numele P`tra[cu Sorin Lauren]iu. |l declar
nul.
Pierdut proces verbal predare-primire locuin]`
nr. 8452/30.12.1970, pe numele Magdo Ion [i
Magdo Susana. Declar nul.
Pierdut
contract
construire
nr.
2202/7/6.01.1977, pe numele Nisipeanu Florica. Îl declar nul.
Pierdut proces verbal eliberat în 06.02.1979,
pe numele Florea Vasile [i Florea Ileana. Îl declar nul.
Pierdut adeverin]` achitare integral` locuin]`,
pe numele Frâncu Eduard. O declar nul`.
Pierdut adeverin]` achitare integral` contract
vânzare-cump`rare, pe numele Niculescu
Anton. Le declar nule.
Pierdut adeverin]` achitare integral`, pe numele Marinescu Dan Viorel. O declar nul`.
Declar pierdut atestat de persoan` desemnat` taxi cu nr. AMPI 519, Dinu Marian David.
Declar nul (pierdut) Atestat ghid de turism
local cu nr.4805 emis de Autoritatea
Na]ional` de Turism, nume: Mogoreanu,
prenume: Loreta Gianina, cu CNP
2730117384182.
SC AL.MI.NA. Store 2013 SRL, C.I.F. RO
31076602, cu sediul în C`l`ra[i, declar pierdut
carnet chitan]ier completat, [tampilat, de la
nr. 151-200, emise între zilele 3 oct. 2014- 20
nov. 2014.
Publicitate

