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OFERTE SERVICIU
Oradea - angaj`m 4 cus`toare industria
înc`l]`mintei sau muncitori care doresc calificare
de cus`tor, în somaj / f`r` loc de munc` de cel
pu]in 3 luni, 0728.237.852.

Societate transport intern [i interna]ional de
m`rfuri, angaj`m conduc`tori auto categoria CE,
cu experien]` minim 3 ani, pentru lucru în comu-
nitate. Rela]ii, de luni pân` vineri, între orele
08.00-16.00, la tel.: 0757.092212. CV-urile se vor
trimite pe fax: 0236.313.176.

SC Capgemini Services Romania SRL angajeaz`
Agent Servicii Client cu limba bulgar`. Cerin]e:
studii medii, cuno[tinte avansate de limba bul-
gar̀  [i limba englez`, cuno[tinte IT la nivel mediu.
Informa]ii suplimentare la
recruitment.iasi.ro@capgemini.com sau la tele-
fon: 0232.317.000.

Ministerul Agriculturii [i Dezvolt`rii Rurale, în
temeiul O.U.G  nr. 45/2008 [i H.G. nr. 611/2008,
anun]` scoaterea la concurs a unor func]ii pub-
lice: -Direc]ia General` Pescuit– AM POP, Serviciul
Declara]ii de Cheltuieli: 1 func]ie public` de
execu]ie de referent, clasa III, gradul profesional
superior. Condi]iile specifice: Studii liceale, respec-
tiv studii medii liceale, finalizate cu diplom` de
bacalaureat; Vechime în specialitatea studiilor-
minimum 9 ani. Concursul va avea loc la sediul
M.A.D.R. în data 23 martie 2015, orele 10.00 proba
scris`. -Direc]ia Management Resurse Umane,
Serviciul Eviden]` Personal [i Formare Profe-
sional`: 1 func]ie public` de execu]ie de consilier,
clasa I, gradul profesional superior. Condi]iile
specifice: Studii universitare de licen]` absolvite
cu diplom`, respectiv studii  superioare de lung`
durat` absolvite cu diplom` de licen]` sau echiva-
lent`; Vechime în specialitatea studiilor- mini-
mum 9 ani. Concursul va avea loc la sediul
M.A.D.R. în data 26 martie 2015, orele 10.00 proba
scris`.  Dosarele de înscriere se depun în opt zile
de la publicare. Bibliografia, condi]iile specifice de
participare precum [i actele solicitate candida]ilor
la înscriere vor fi  publicate pe pagina de web
www.madr.ro [i afi[ate la sediul institu]iei  din    B-
dul. Carol I nr.2-4, sector 3, Bucure[ti.

Institutul de Urgen]` pentru Boli Cardiovasculare
,,Prof.Dr.C.C.Iliescu” Bucure[ti organizeaz` concurs
pentru ocuparea unui post de referent I A –pe-
rioad` determinat` în cadrul Compartimentului
Tehnic conform H.G. 286/2011. Condi]ii de
desf`[urare a concursului: 1.Ultima zi pentru
depunerea dosarelor de înscriere este 17.03.2015,
ora 12.00. 2.Data [i ora organiz`rii probei scrise:
25.03.2015, ora 9.00. 3.Data [i ora interviului:
31.03.2015, ora 9.00. 4.Locul depunerii dosarelor [i
al organiz`rii probelor de concurs: sediul institu-
tului din {os.Fundeni, nr.258, Sectorul 2 –Serviciul
RUNOS. Condi]ii specifice de participare la con-
curs pentru postul de referent I A: -Studii: diplom`
de Bacalaureat; -Vechime în specialitate: 6 ani [i 6

luni. Anuntul de concurs, bibliografia [i tema tica
sunt afi[ate la avizier [i pe site-ul unit`]ii:
www.cardioiliescu.ro. -Sec]iunea Informa]ii –Con-
cursuri. Rela]ii suplimentare se ob]in la Serviciul
Resurse Umane, telefon: 0314.251.519.

VÅNZåRI DIVERSE

Inamicul trebuie ]inut afar`. Greu îl dai afar`. Tel.
0761.674.276, 0733.940.772.

CITA}II
Numita Iqbal L`cr`mioara Mihaela (Ciochina), cu
domiciliul \n sat Maicane[ti, com. Maicane[ti, jud.
Vrancea este citat` la Tribunalul Gala]i la data de
06.04.2015, \n dosarul civil nr. 2260/121/2014, sala
3, ora 12,00 \n proces cu D.G.A.S.P.C. Gala]i, av~nd
ca obiect plasament.

Ministerul Finan]elor Publice. Agen]ia
Na]ional` de Administrare Fiscal`. Direc]ia Gen-
eral` Regional` a Finan]elor Publice Ia[i. Cita]ie.
SC Aitmatov SRL, cu sediul social în com.
Tome[ti, jude]ul Ia[i, înmatriculat` la Oficiul
Registrului Comer]ului Ia[i sub nr. J22/755/2010,
C.U.I. 26979477 prin administrator statutar
Balan Ana Maria este citat` la Tribunalul Ia[i,
camera S.II.- etaj II, Complet com S4 faliment,
cu sediul în Ia[i, str. Elena Doamna nr. 1A, în
dosarul nr. 8709/99/2014, în calitate de debitor,
pentru termenul de judecat` din data de
12.05.2014, ora 09.00, în contradictoriu cu
Direc]ia General` Regional` a Finan]elor Pub-
lice Ia[i, în calitate de creditor, privind cererea
de deschidere a procedurii insolven]ei conf Lg.
85/2014. 

Se citeaz` Bogdan Sandu Alin, cu domiciliul în
ora[ Mioveni, str. Soldat Constantin Moga, Bl. A
bis, jude]ul Arge[, pentru a se prezenta la Tri-
bunalul Arge[, Camera de Consiliu, ca parte în
dosarul civil nr. 289/109/2015, la termenul din
data de 23.03.2015, ora 10.30, ce are ca obiect DPA.

Pârâtul Banciu Adrian cu ultimul domiciliu cunos-
cut în comuna }inte[ti, sat Pogonele, jud. Buz`u

este citat la Judec`toria Buz`u în dosarul de divor]
nr. 431/200/2015, cu termen la 17.04.2015, recla-
mant` fiind Banciu Loredana-Liliana.

Subsemnatul Cocris Florin, domiciliat în Baia
Mare, Bd. Bucure[ti, nr.35A/60, jud. Maramure[,
în calitate de recurent în dosar nr. 8438/182/2012,
aflat pe rolul Tribunalului Maramure[, citez în
aceast` instan]` pe numitul Petcas Vasile (cu ul-
timul domiciliu cunoscut în Baia Sprie, str. Gutin-
ului, nr.15/18, jud. Maramure[), pentru termenul
de judecat` de la data de 01.04.2015.

Pârâtele Luchian M`rioara [i Anichitoaie Elena,
domiciliate în satul [i comuna Vii[oara, jud.
Boto[ani, sunt citate la Judec`toria Darabani, jud.
Boto[ani, în data de 18.03.2015, ora 09.30, recla-
mant SC Eco Moldova SRL, obiect partaj judiciar,
dosar 610/217/2014.

Pârâ]ii G`inariu Ecaterina, domiciliat` în 11 Jhon
Fawkner Dr., Endeavour Hills, Victoria 3802, Mel-
bourne, Australia, G`inariu Petric` [i Sîrbu Iulia,
ambii domicilia]i în 41 Shon Hunter Dr., Endeav-
our Hills, Melbourne Victoria, Australia [i G`inariu
Eugen, domiciliat în mun. Timi[oara, str. Bruxelles,
nr. 13, jud. Timi[, sunt cita]i la Judec`toria S`veni,
jud. Boto[ani, în data de 23.04.2015, ora 08.30,

reclamant G`inariu Ana, obiect partaj judiciar,
dosar 1412/ 297/ 2014.

Pârâtul S`bouanu Cristian, domiciliat în satul [i
comuna Butea, jud. Ia[i, este citat la Judec`toria
Pa[cani, jud. Ia[i, în data de 13.03.2015, ora 9.00,
reclamant S`bouanu Andrei, obiect succesiune,
dosar 4116/ 866/ 2013.

Pârâ]ii Mih`il` Gheorghe [i Mih`il` Vasia sunt
cita]i în dosarul nr. 8791/278/2011, la Judec`toria
Petro[ani, în data de 25.03.2015, de c`tre recla-
man]ii B`l`noiu Petre, B`l`noiu Maria, Paraschiv
Nicolae, Paraschiv Susana, Balea Maria [i Balea
Viorel, obiect sistare indiviziune.

DIVERSE
Joi, 5 martie 2015, \n conf. cu Legea partidelor
politice nr. 14/2003, Comitetul de Initiativ` al Par-
tidului Fontului Demnit`]ii [i Identit`]ii Na]ionale
a depus dosarul cu toate actele necesare \nfiin]`rii
acestei forma]iuni politice la Tribunalul Bucure[ti.

Comunicare sentin]a civil` nr. 4713/2013,
pronun]at` de Judec`toria Ia[i, \n dosarul nr.
530/245/2012, \n data de 26.03.2013. Pentru aceste
motive, \n numele legii hot`r`[te: Admite cerera
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formulat` de reclamanta Caslariu Emilia cu domi-
ciliul \n Bucure[ti, str. Constantin Titel Petrescu nr.
9, bl. C 29, sc. A, et. 8, ap. 53, sector 6, \n contradic-
toriu cu p~r~ta Pavel Paraschiva cu utlimul domi-
ciliu cunoscut \n sat [i comuna Bivolari, jud. Ia[i
[i \n consecin]`: Declar` dispari]ia p~r~tei de la
domiciliu \ncep~nd cu data de 27.07.1995 – data
ultimei extern`ri din Institutul  Na]ional de Geron-
tologie [i Geritatrie “Ana Aslan” din Bucure[ti.
Dup` r`m~nerea irevocabil` a hot`r~rii se va
\nscrie \n registrul special al Judec`toriei Ia[i.  Cu
recurs \n 15 zile d ela comunicare. Pronun]at` \n
[edin[` public`, ast`zi, 26.03.2013.

SOMA}II
Soma]ie emis` în temeiul dispozi]iilor încheierii
din 27.11.2014 proun]ate în dosarul nr.
1459/740/2014. Prin prezenta se aduce la
cuno[tin]a celor interesa]i c` în baza dipozi]iilor
art. 1050 - 1051 Noul Cod de procedur` civil`,
reclaman]ii Dumitru Alexandrina, domicilit` în
Bucure[ti, sector 3, Calea Victoriei, nr. 2, sc. A,
et.1, ap. 64, Galateanu Ion [i Galateanu Du-
mitru, domicilia]i în Alexandria, str. 1907, nr. 141
bis, jude]ul Teleorman, a introdus la Judec`toria
Alexandria, jude]ul Teleorman, ac]iune care
face obiectul dosarului nr. 1459/740/2014 prin
care au solicitat instan]a s` constate c` a
dobândit prin uzucapiune dreptul de propri-
etate asupra: imobilului - construc]ie cu des-
tina]ia de locuin]` din c`r`mid` nears` [i din
piatr` natural` având pere]ii exteriori din lemn;
imobilul - construc]ie cu destina]ia de anex`
gospod`reasc` din c`r`mid` nears` [i din
piatr` natural` având pere]ii exteriori din
lemne, imobilele ocupând suprafa]a de 73 mp;
imobil teren în suprafa]` total` de 480 mp,
aferent construc]iilor, imobile situate în intrav-
ilanul municipiului Alexandria, jude]ul Teleor-
man. Orice person` interesat` este somat` ca,
în termen de 6 luni de la afi[area [i publicarea
prezentei soma]ii, s` formuleze opozi]ie la cer-
erea de uzucapiune a reclaman]ilor Dumitru
Alexandrina, Galateanu Ion [i Galateanu Du-
mitru la Judec`toria Alexandria. În caz contrar
se va proceda la judecarea cererii. Soma]ia face
parte integrat` din încheierea pronun]at` de
Judec`toria Alexandria la data de 27.11.2014.

Judec`toria N`s`ud. Dosar nr. 2311/265/2014.
Soma]ie de uzucapiune. Prin ac]iunea civil` ce
face obiectul dosarului nr. 2311/265/2014, recla-
mantul Anisie Ioan (domiciliat în Sîngeorz-B`i,
str. Verbului, nr. 41) a solicitat constatarea
dobândirii dreptului de proprietate prin uzucapi-
une de c`tre pârâtul Pop Iosif (domiciliat în Sîn-
georz-B`i, str. Privighetorii, nr. 11) asupra
suprafe]ei de 11 ari înscris` în CF nr. 28107, Sînge-
orz-B`i, nr. top. 5203, CF nr. 28106, nr. top. 524,
precum [i de c`tre defunc]ii Anisie Ioan [i Ioana
asupra suprafe]ei de 51 ari, înscris` în CF nr.
28108, Sîngeorz-B`i, nr. top. 5202, CF nr. 28107,
Sîngeorz-B`i, nr. top. 5203 [i în CF nr. 28106, Sîn-
georz-B`i, nr. top. 5204. Terenurile mai sus
men]ionate sunt de natur` arabil, în extravilanul
localit`]ii Sîngeorz-B`i, între vecinii: Varvari Sili-
van [i Joja Anton. Potrivit sus]inerilor reclaman-
tului, cele dou` loturi de teren au fost folosite
începând din vremea celui de-al doilea r`zboi
mondial de c`tre antecesorii pârâtului Pop Iosif,
respectiv p`rin]ii numi]ilor Anisie Ioan [i Ioana,
care le-au transmis fiilor, cu titlu de zestre (temei
de drept – art. 1452 [i urm. Cod civil austriac). În
prezent, reclamantul folose[te o parte din aceste
terenuri cu titlu de succesiune dup` defunc]ii
s`i p`rin]i [i în urma încheierii unui antecontract
de vânzare-cump`rare cu pârâtul Pop Iosif, în
anul 1997, cu privire la lotul de 11 ari. Toate per-
soanele interesate au dreptul de a face opozi]ie
[i de a o înainta Judec`toriei N`s`ud, în caz con-
trar, în termen de 6 luni de la publicarea prezen-
tei, instan]a va trece la judecarea cauzei.
Judec`tor Corl`]eanu Simina.

Judec`toria N`s`ud. Dosar nr. 1658/265/2014.
Soma]ie de uzucapiune – emis` la 26.02.2015.
Prin ac]iunea civil` ce face obiectul dosarului nr.
1658/265/2014, reclaman]ii Mure[an Iano[ [i
Mure[an Nastasia domicilia]i în N`s`ud, str. G.
Co[buc, nr. 46, jud. Bistri]a-N`s`ud au solicitat
constatarea dobândirii dreptului de proprietate
prin uzucapiune asupra terenului înscris în CF
28502 N`s`ud, nr. top. 747 [i 750. Aducem la
cuno[tin]a tuturor persoanelor interesate fap-
tul c` au posibilitatea de a formula opozi]ie în
cauz`, în termen de 6 luni de emiterea celei din
urm` publica]ii, în caz contrar, instan]a urmând
a trece la judecarea cererii de uzucapiune.
Pre[edinte Gurlui Claudiu Marius. Grefier Gagea
Gabriela Paraschiva

Judec`toria N`s`ud. Dosar nr. 1790/265/2014.
Soma]ie de uzucapiune. Prin ac]iunea civil` ce
face obiectul dosarului nr. 1790/265/2014, recla-
man]ii Ciocan Vasile [i so]ia Georgeta-Ionela
(domicilia]i în Sîngeorz-B`i, str. Valea Borcutului,
nr. 133), precum [i S`r`cu] Cornel [i so]ia Viorica
(domicilia]i în Sacalz, nr. 307, jud. Timi[) au solici-
tat constatarea dobândirii dreptului de propri-
etate prin uzucapiune de c`tre pârâ]ii Lenhardt
Beniamin [i so]ia Viorica (domicilia]i în Sîngeorz-
B`i, str. Prim`verii, nr. 4) asupra suprafe]ei de
10031 mp înscris` în CF nr. 27951, Sîngeorz-B`i, nr.
top. 5854, CF nr. 27953, Sîngeorz-B`i, nr. top. 7492/1
[i în CF nr. 27954, Sîngeorz-B`i, nr. top. 7492/2.
Terenul este de natur` neproductiv, situat în in-
travilanul [i în extravilanul localit`]ii Sîngeorz-B`i,
între vecinii: pârâul Valea Borcutului (S), Ciocan
Alexandru (E), str. Valea Borcutului (N) [i Hîru]a
Alexandru (V). Potrivit sus]inerilor reclaman]ilor,
terenul mai sus descris a fost folosit începând din
vremea celui de-al doilea r`zboi mondial de
p`rin]ii pârâ]ilor Lenhardt Beniamin [i so]ia Vior-
ica care l-au transmis pârâ]ilor cu titlu de zestre
(temei de drept – art. 1452 [i urm. Cod civil aus-
triac). În prezent, reclaman]ii Ciocan Vasile [i so]ia
Georgeta-Ionela folosesc un lot de 11 ari din acest
teren, în urma încheierii cu pârâ]ii a unui antecon-
tract de vânzare-cump`rare în anul 2007, iar recla-
man]ii S`r`cu] Cornel [i so]ia Viorica folosesc au
cump`rat în anul 2008 un lot de 6 ari din acest
teren. Toate persoanele interesate au dreptul de a
face opozi]ie [i de a o înainta Judec`toriei N`s`ud,
în caz contrar, în termen de 6 luni de la publicarea
prezentei, instan]a va trece la judecarea cauzei.
Judec`tor Corl`]eanu Simina.

ADUNåRI GENERALE
Consiliul de Administra]ie al SC Dîmbovi]a SA Bu-
cure[ti, în conformitate cu prevederile Legii
31/1990, republicat`, convoac` Adunarea Gen-
eral` Ordinar` a Ac]ionarilor, la data de 27.04.2015,
ora 10, la sediul societ`]ii din Bucure[ti, Spl. Unirii
nr.96, sector 4, cu urm`toarea ordine de zi:
Prezentarea, dezbaterea [i aprobarea
urm`toarelor documente: 1. Raportul Consiliului
de Administra]ie, pentru exerci]iul financiar 2014;
2. Bilan]ul contabil pe anul 2014; 3. Raportul
Comisiei de Cenzori; 4. Bugetul de venituri [i chel-
tuieli pe anul 2015; 5. Împuternicirea Consiliului
de Administra]ie, pentru contractarea de credite
de orice fel, în scopul asigur`rii desf`[ur`rii ac-
tivit`]ii; 6. Aprobarea vânz`rii de active [i dele-
garea C.A. pentru închirierea de active; 7.
Aprobarea datei de înregistrare de 18.05.2015, pen-
tru identificarea ac]ionarilor asupra c`rora se
r`sfrâng efectele hot`rârilor A.G.O.A.; 8.
Desc`rcarea de gestiune a administratorilor pen-
tru anul 2014; 9. Diverse. La A.G.O.A. pot participa
ac]ionarii înregistra]i în Registrul Consolidat al
Ac]ionarilor la data de 31.03.2015. Data începând
cu care documentele, materialele informative [i
procurile speciale vizând problemele înscrise în
ordinea de zi, pot fi puse la dispozi]ia ac]ionarilor
la sediul societ`]ii spre a fi consultate sau procu-
rate contra cost, este 23.04.2015. Data limit` pân`
la care pot fi depuse procurile speciale pentru
reprezentare în A.G.O.A. este 24.04.2015, ora 13.00.
Prezen]a la A.G.O.A. este permis` numai pe baza

documentului de identitate. În cazul în care
condi]iile necesare desf`[ur`rii A.G.O.A. nu sunt
îndeplinite, aceasta se reconvoac` pentru data de
28.04.2015, în acela[i loc, la aceea[i or` [i cu
aceea[i ordine de zi. Rela]ii suplimentare se pot
ob]ine la tel. 021/318.19.00 sau la sediul societ`]ii.

LICITA}II
Anun] concesionare. Prim`ria Comunei Grin]ie[,
jude]ul Neam], telefon 0233265172, fax
0233265172, email primaria@comunagrinties.ro
anun]` licita]ie public` în vederea concesiunii
p`[unilor comunele ale comunei Grin]ie[
apar]inând domeniului public - Lot 2 (38,30 ha),
lot 3 (40,68 ha), lot 10 (40,67 ha), lot 12 (lot 31,31
ha), lot 13 (27,94 ha). Documenta]ia de atribuire
se va procura de la sediul prim`riei comunei
Grin]ie[, jude]ul Neam], direct sau electronic, în
urma unei solicit`ri scrise, cu plata sumei de 75
lei. Data limit` pentru solicitarea clarific`rilor:
30/03/2015, Orele 12.00. Ofertele trebuie depuse
într-un singur exemplar. Data limit` de depunere
a ofertelor: 31.03.2015, orele 10.00 la sediul
prim`riei Grin]ie[, jude]ul Neam]. [edin]a pub-
lic` de deschidere a ofertelor: 31/03/2015, Orele
10.30. Instan]a competent` în solu]ionarea litigi-
ilor ap`rute: Tribunalul Neam], b-dul Republicii nr.
16, Piatra Neam], jude]ul Neam], tel. 0233212294,
e-mail: tr-neamt-scomerciala@just.ro. Informa]ii
suplimentare la telefon 0233265410 sau mail  HY-
PERLINK "mailto:primaria@comunagrinties.ro"
primaria@comunagrinties.ro.
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Prim`ria Municipiului Alexandria, cu sediul în str.
Dun`rii nr.139, cod fiscal 4652660, organizeaz`
licita]ie public` deschis` în scopul concesion`rii
unui  teren în suprafa]` de 156,00 mp., apar]inând
domeniului privat de interes local al municipiului
Alexandria, situat în strada Dun`rii, zona bl. I 13.
Perioada de concesionare este de 25 ani. Licita]ia
va avea loc la data de 31.03.2015, orele 11:00, la
sediul Prim`riei Municipiului Alexandria, iar ofer-
tele se primesc la registratura Prim`riei Municip-
iului Alexandria, pân` în preziua datei de licita]ie,
orele 16:00, într-un singur exemplar în limba
român`. Documenta]ia de atribuire poate fi stu-
diat` [i achizi]ionat`, contra cost, la sediul
Prim`riei Municipiului Alexandria, Serviciul Val-
orificare Patrimoniu, tel. 0247317732, int.132, fax.
0247317728. Împotriva licita]iei, pân` la momen-
tul adjudec`rii, se va putea face contesta]ie la
Judec`toria Alexandria (strada Independen]ei,
nr.22, Alexandria). Solu]ionarea litigiilor se real-
izeaz` la Tribunalul Teleorman-Sec]ia Contencios
Administrativ (strada Ion Creang`, nr.53, Alexan-
dria). Clarific`rile privind licita]ia se pot ob]ine
maxim pân` la data de 18.03.2015.

Dva IPURL cu sediul în Baia Mare, Str.Victoriei,
nr.59A, ap.17-18, Jud.Maramure[, tel.
0362.422.980, fax: 0362.404.675, email: insol-
venta@dvamm.ro, în calitate de lichidator judi-
ciar în dosarul nr.3719/100/2014 al Tribunalului
Maramure[, pentru falimentul debitoarei Sc Vin-
ninvest SRL, cu sediul în Baia Mare, Str.Oituz,
nr.3A, în conformitate cu hot`rârea adun`rii
creditorilor din 19.12.2014, în temeiul art.837
NCPC, anun]` vânzarea prin licita]ie public` la
data de 13.03.2015, ora 10.00 a imobilului: Corp
unitar de proprietate situat în Baia Sprie, Pasul
Gutâi pe DN18, înscris în CF nr.51248 Baia Sprie,
compus din construc]ii caban`, garaj, magazie
1, magazie 2 [i teren aferent în suprafa]` de
1.836mp, având un pre] de pornire de 94.950 de

Lei, [i reprezint` 75% din valoarea stabilit` în ra-
portul de evaluare [i din pre]ul de pornire de
126.600 de Lei al primei licita]ii. Dac` nu se
ob]ine pre]ul de începere a licita]iei [i exist` cel
pu]in 2 licitatori, la acela[i termen, bunul va fi
vândut la cel mai mare pre] oferit, dar nu mai
pu]in de 30% din pre]ul de pornire al primei
licita]ii. Vânzarea se va putea face chiar dac` se
prezint` o singur` persoan` care ofer` pre]ul de
la care începe licita]ia. Orice persoan` care
pretinde vreun drept asupra bunurilor scoase la
vânzare este invitat` s` anun]e, în scris, lichida-
torul judiciar cel târziu cu 24 de ore înainte de
data licita]iei. Licita]ia are loc la sediul lichida-
torului judiciar Dva IPURL. Poten]ialii
cump`r`tori vor depune oferte de cump`rare [i
garan]ia de participare la licita]ie, în procent de
10% din pre]ul de pornire, în contul
nr.RO24BPOS25003073390ROL01 deschis la
Bancpost Sucursala Baia Mare, titular cont SC
Vinninvest SRL, pân` cel târziu la data [i ora
]inerii [edin]ei de licita]ie. Participan]ii au
obliga]ia s` aduc` la cuno[tin]a lichidatorului
judiciar cel târziu pân` la ora organiz`rii [edin]ei
de licita]ie dovada achit`rii garan]iei (prin copie
a ordinului de plat` vizat de banc`). Pasul de
supraofertare la licita]ie va fi de 5% din pre]ul
de pornire al fiec`rei licita]ii.

Subscrisa Via Insolv SPRL scoate la vânzare
\ncep~nd cu data de 13.03.2015 prin licita]ie pub-
lic`: in bloc bunurile mobile (aparate salon \nfru-
muse]are) la pre]ul de evaluare redus cu 30%
(25.800,6 lei f`r` TVA) apar]in~nd SC Cleopatra
Body Spa SRL, ora 13.00; bunuri mobile (bijuterii
fantezie, curele, gen]i \nlocuitor, benti]e mate-
rial textil, articole p`r, diademe plastic, mese,
cle[ti[oare, cercei) la pre]ul de inventar redus cu
80% [i cu un discount pentru v~nzarea for]at`
de 20% (35.643,36 lei), apar]in~nd SC Staliola
Serv SRL, ora 13.30; bunuri mobile (Mitsubishi

Pajero Sport 2005 -16.134 lei, ATV Linhai 2008 -
2.980,5 lei, ATV Linhai 2007 -2.666,5 lei, Lincoln
Limousine 1999-25.321 lei, Mercedes Benz CL500-
15.237,5 lei) la pre]ul de evaluare redus cu 50% -
pre]urile nu includ TVA, apar]in~nd SC Dog
Protection SRL, ora 14.00; proprietate imobiliar`
situat` în Câmpina, str. I.H. R`dulescu, nr. 39,
jude] Prahova (Sp+P+E+M) + teren intravilan \n
suprafa]` de 773 mp la pre]ul de evaluare redus
cu 80%, respectiv 308.546,80 lei lei f`r` TVA,
apar]in~nd Apollo-Ela SRL, ora 14.30; proprietate
imobiliar` situat` in Ploie[ti, str. Carpenului, nr.
11, jud. Prahova (teren cu suprafa]a de 949 mp,
moara, spa]iu depozitare, anexa, cabina poarta)
la pre]ul de evaluare redus cu 10%, respectiv
601.557,30 lei fara TVA \n rate cu achitarea a min.
30-50% din valoare \n avans apar]in~nd SC Calco
Prod SRL, ora 15.30; bun imobil compus din teren
intravilan de 5.022 mp, C1-magazie, C2-magazie,
C3-atelier repara]ii [i C4-WC, situat în Urla]i, str.
Orzoaia de Jos, nr. 45, jud. Prahova la pre]ul de
evaluare redus cu 50% (94.760,00 lei f`r` TVA),
apar]in~nd Demeter Construct SRL, ora 12.30;
autoutilitar` N1 Fiat Doblo la pre]ul de evaluare
apar]in~nd SC Angu Autoserv SRL, ora 15.00. Per-
soanele interesate vor cump`ra caietele de
prezentare de la lichidatorul judiciar [i vor
depune documentele de participare la licita]ie
cu o zi înainte de data licita]iei. |n cazul nead-
judec`rii vânzarile vor fi reluate în zilele de
20.03.2015, 27.03.2015, 03.04.2015, respectiv
10.04.2015 la acelea[i ore la sediul lichidatorului
judiciar din Ploie[ti, str. Banatului, nr.1, bl. 37B,
sc. B, ap. 3, jud. Prahova, tel/fax 0244 519800.

PIERDERI
Pierdut atestat transport marf` seria
0178909000, pe numele Juganaru Sandu. Îl de-
clar nul.

Pierdut Atestat profesional transport marf`,
eliberat de A.R.R. Arge[, pe numele Floca Sorin
Florentin, din comuna Cet`]eni, jud. Arge[. Se
declar` nul. 

Declar pierdut carnet student pe numele Gheo-
rghe Marius- Adrian emis de Universitatea Bu-
cure[ti- Facultatea de Filosofie.

SC Romaqua Group SA cod fiscal RO 402911 de-
clar` pierderea avizelor de înso]ire numerele
14201010587, 14201023334, 14201023338,
14201023324, 14201023325, 14201002071. Le de-
clar nule.

Declar pierdute (nule): -Autoriza]ie de constru-
ire nr.199 din 25.05.2004 Brebeanu Constantin
domiciliu- Ilfov, Gruiu, sat Lipia, emis` de
Prim`ria Voluntari; -Proces Verbal de recep]ie la
terminarea lucr`rilor nr. 199 din 24.08.2005,
aferent autoriza]iei; -fi[a de calcul.

SC Construc]ii –Contract SRL, cu sediul în
Pope[ti- Leordeni, jude] Ilfov, [oseaua Olteni]ei
nr.18, nr. O.R.C. J23/2668/2002, C.U.I. RO 2060,
declar` nul Certificat de înregistrare seria B nr.
1752948.

COMEMORåRI

Au trecut 20 de ani grei,
durero[i de când amintirea

dragului fiu [i frate
VALENTIN MIHAI G|DEA 
ne înso]e[te gândurile.

Odihn` ve[nic`. 
Fam. Dinescu.
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