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OFERTE SERVICIU
Prim`ria comunei Filipe[tii de Tîrg, jude]ul Prahova anun]` demararea procedurii
de organizare a concursului pentru ocuparea a trei func]ii publice de execu]ie în
cadrul biroului contabilitate, astfel: - 2 posturi referent, clasa III, grad profesional
debutant - 1 post inspector, clasa III, grad profesional debutant. I. Condi]ii de
desf`[urare a concursului - data, ora [i locul organiz`rii fiec`rei probe de concurs:
a) selectarea dosarelor de înscriere 05 noiembrie 2014 la sediul Prim`riei comunei
Filipe[tii de Tîrg, jude]ul Prahova; b) proba scris` 17 noiembrie 2014, orele 10.00 -
la sediul Prim`riei comunei Filipe[tii de Tîrg, jude]ul Prahova; c) interviu 19 noiem-
brie 2014, orele 10,00 - la sediul Prim`riei comunei Filipe[tii de Tîrg, jude]ul Pra-
hova; - data pân` la care se pot depune dosarele de înscriere 03 noiembrie 2014,
orele 16.00; - institu]ia public` la care se pot depune dosarele - Prim`ria comunei
Filipe[tii de Tîrg, jude]ul Prahova. II. Condi]ii de participare la concurs: - conform
art. 54 din Legea nr. 188/1999 – Legea func]ionarului public modificat` [i comple-
tat`; III.A. condi]ii speciale (pentru posturile de referent, clasa III, grad profesional
debutant); - studii medii absolvite cu diplom` de bacalaureat; - cuno[tin]e oper-
are PC. III.B. condi]ii speciale (pentru postul de inspector, clasa III, grad profesional
debutant); - studii superioare economice absolvite cu diplom` de licen]`; -
cuno[tin]e operare PC. Rela]ii suplimentare se pot ob]ine la biroul resurse umane
din cadrul Prim`riei comunei Filipe[tii de Tîrg, jude]ul Prahova.

PRESTåRI SERVICII
}igl` metalic`, jgheaburi, repara]ii, tabl` zincat`, dulgherie, cur`]`m jghe-
aburi.0722.722.743.

}igl` ceramic`, tabl` zincat`, jgheaburi, burlane, reducere 40% 0724.716.882.

Acoperi[uri, ]igl` metalic`, repara]ii urgente lucram [i în provincie. 0753.709.391.

VÂNZåRI DIVERSE

Carte eficient` pentru predarea istoriei. Tel. 0733.940.772, 0761.674.276.

CITA}II
Pârâtul Aonofriesei Ionel- Costel este citat pentru termenul din data de
31.10.2014, la Judec`toria Boto[ani, în dosar nr. 2289/193/2014 în proces cu Du-
mitra[ Mihai [i Dumitra[ Olga, având ca obiect rezolu]iune contract.

DGASP Prahova, reclamnta \n dosarele nr. 6919/105/2014 [i nr. 6920/105/2014,
av~nd ca obiect plasament, citeaz` pe p~r~ta Zidar Maria, cu domiciliul \n
com. Salcia, sat Salcia nr. 17, jud. Prahova, la Tribunalul Prahova, la data de
20.10.2014, sala 1, parter, ora 12:00.

Mihu] Viorica, Mihu] Aurica [i Pop Ioan, sunt cita]i în dosarul 677/1752/2014,
al Judec`toriei Jibou, termen 05.11.2014, ora-09.00, în proces cu Cre]u Vasile,
domiciliat în N`pradea, nr. 307, jude]ul S`laj, având ca obiect: fond funciar,
anulare par]ial` T.P.

Oproiu Aristic` este citat în data de 30 octombrie 2014, la Judec`toria Tg-Jiu,
în dosarul 5171/318/2014, ora 09:00 în calitate de p~r~t în litigiul cu Olaru
Maria, în calitate de reclamant`, pentru ac]iunea de revocare dona]ie.

Ghali Cristina Mihaela citeaz` la Judec`toria Vaslui \n dosar nr 3672/333/2014
pentru data de 04.11.2014 ora 08.30, pentru divor], pe p~r~tul Ghali Omar cu
ultimul domiciliu \n sat Ratesu Cuzei, com Rebricea, jud. Vaslui.

Pârvan Felicia, cu domiciliul necunoscut, este citat` la Tribunalul Vâlcea, în
data de 24.11.2014, ora 8:30, dosar nr. 3844/90/2013 – partaj, în proces cu
Popescu Gheorghe.

Rusu L`cr`mioara Coleta, domiciliat` în satul Coste[ti, com R`chi]i, jud
Boto[ani este citat` s` se prezinte în 16.10.2014 la judec`toria Boto[ani în cal-
itate de pârât`, în dosarul nr. 3407/193/2013 având ca obiect partaj succesoral,
promovat de Axinie Emilia.

Ichim Dumitru Gelu cu ultimul domiciliu Bra[ov, str. Lanurilor nr. 5, ap. 6 este
citat pentru data de 05.11.2014 ora 9.00 la Judec`toria Bra[ov în proces de
divor], dosar 31594/197/2013.

Intreprinderea Individuala Zaharia Oktavian, cu sediul \n Municipiul Ia[i, Str.
Mihai Sturza, Nr. 24, Parter, Ap. 2, Jude] Ia[i, este chemat` \n judecat` de E.On
Energie Romania SA, \n calitate de reclamant, la Judec`toria Iasi, Sec]ia Civil`
cu sediul \n Ia[i, Str. Anastasie Panu, nr. 25, jud Ia[i, complet C 23 F, Sala 6 –
Camera de Consiliu, \n data de 10.11.2014, ora 8.30 a.m., \n dosarul nr.
22893/245/2014, av~nd ca obiect cerere de valoare redus`, \n calitate de p~r~t. 

Direc]ia General` Regional` a Finan]elor Publice Ia[i. Administra]ia Jude]ean`
a Finan]elor Publice Suceava. Cita]ie. Puscasu Vasilica, cu ultimul domiciliu
cunoscut în Suceava, Bdul. George Enescu, nr. 16D, este chemat la Judec`toria
Suceava, str. [tefan cel Mare, nr. 62, sala 306, com c4, în ziua de 12.11.2014, ora
8:30, în calitate de pârât în dosarul nr. 2892/314/2012, în proces cu Direc]ia
General` Regional` a Finan]elor Publice Ia[i - Administra]ia Jude]ean` a
Finan]elor Publice Suceava, str. Vasile Bumbac, nr. 7, în calitate de reclamant
pentru partaj judiciar.

Numi]ii Plopeanu George [i Plopeanu Oana, cu ultima adres` de domiciliu în
Bucure[ti, str. Valea Buz`ului nr. 8, Bl. G31, sc. A, ap. 4, sector 1, sunt convoca]i
în data de 04.11.2014, orele 10,00-10,30, la sediul Prim`riei Teiu, jud. Arge[, pen-
tru efectuarea fazei de teren a expertizei tehnice judiciare din Dosarul civil nr.
2016/828/2012 al Judec`toriei Topoloveni, jud. Arge[. Rog s` se confirme
prezen]a la tel. 0749169532 – expert Dinu Diana Viorela.

Pârâta Aconstantinesei Mihaela este citat` pentru termenul de judecat` din
data de 31.10.2014, la Judec`toria Boto[ani, în dosar nr. 2108/193/2014 în pro-
ces cu Aconstantinesei Ionu], având ca obiect divor].

Pârâta Nechifor Mihaela- Claudina este citat` pentru termenul de judecat`
din data de 31.10.2014, la Judec`toria Boto[ani, în dosar nr. 21755/193/2013 în
proces cu Nechifor Costel- Mugurel, având ca obiect divor] cu copii.

DIVERSE
Dosar nr.1097/207/2012. Admite ac]iunea formulat` de reclamanta Ancu]a
Virgil, domiciliat în Caracal, Str. A.Caracalla, nr.66, jud.Olt, împotriva pârâtei
Ancu]a Emilia Florentina, cu ultim domiciliu la aceea[i adres`. Desface
c`s`toria încheiat` între so]i la data de 16.06.1990 [i înregistrat` la Prim`ria
Mun.Craiova, jud. Dolj, sub nr. 955/1990, din vina pârâtei. Urmeaz` ca pârâta
s`-[i p`streze numele dobândit prin c`s`torie, acela de “Ancu]a”. Se ia act de
renun]area reclamantului la judecarea cap`tului de cerere ce are ca obiect
obligarea pârâtei la plata unei pensii compensatorii, în favoarea sa, sub forma
unei rente viagere, precum [i de faptul c` reclamantul nu se solicit` cheltuieli
de judecat` c`tre reclamant. Cu apel în termen de 30 zile de la pronun]are.
Pronun]at` azi, 26.06.2012 în sedin]` public` la Judec`toria Caracal, jud.Olt.

Subscrisa Evrika Insolvency IPURL reprezentat` prin asociat coordonator Lis-
can Aurel, în calitate de lichidator judiciar al SC Astor Safe Grup SRL desemnat
prin sentin]a civil` din data de 10.10.2014, pronun]at` de Tribunalul Bucure[ti,
Sec]ia a VII-a Civil` în Dosar nr. 33171/3/2013, notific` deschiderea falimentu-
lui prin procedura simplificat` prev`zut` de Legea nr.85/2006 împotriva SC
Astor Safe Grup SRL, cu sediul în Bucure[ti Bucure[ti, Str. Herta, Nr. 6, Bloc
64B, Scar` 2, Etaj 2, Ap. 109, Sectorul 2, CUI 16149581, nr. de ordine în registrul
comer]ului J40/2326/2004. Persoanele fizice [i juridice care înregistreaz` un
drept de crean]` n`scut dup` data deschiderii procedurii insolven]ei îm-
potriva SC Astor Safe Grup SRL vor formul` declara]ie de crean]` care va fi în-
registrat` la grefa Tribunalului Bucure[ti - sec]ia a VII-a civil`, cu referire la
dosarul nr. 33171/3/2013, în urm`toarele condi]ii: a) termenul limit` pentru
înregistrarea cererii de admitere a crean]elor în tabelul suplimentar al
crean]elor 07.11.2014; b) termenul limit` pentru verificarea crean]elor, în-
tocmirea, afi[area [i comunicarea tabelului suplimentar al crean]elor
19.11.2014; c) termenul pentru depunerea contesta]iilor la tabelul suplimentar
03.12.2014; d) termen pentru întocmirea [i afi[area tabelului definitiv consol-
idat 12.12.2014.

Subscrisa Evrika Insolvency IPURL reprezentat` prin asociat coordonator Lis-
can Aurel, în calitate de lichidator judiciar al SC Break Moment SRL desemnat
prin Sentin]a civil` din data de 09.10.2014, pronun]at` de Tribunalul Bucure[ti,
Sec]ia a VII-a Civil` în Dosar nr. 18785/3/2013, notificã deschiderea falimentu-
lui prin procedura simplificat` prev`zut` de Legea nr.85/2006 împotriva SC
Break Moment SRL, cu sediul în Bucure[ti Sectorul 1, Str. Academiei, Nr. 35-37,
Scar` B, Etaj 2, Ap. 30, CUI 16342140, nr. de ordine în registrul comer]ului
J40/6232/2004. Persoanele fizice [i juridice care înregistreaz` un drept de
crean]` împotriva SC Break Moment SRL vor formul` declara]ie de crean]`
care va fi înregistrat` la gref` Tribunalului Bucure[ti - sec]ia a VII-a civil`, cu
referire la dosarul nr. 18785/3/2013, în urm`toarele condi]ii: a) termenul limit`
pentru înregistrarea cererii de admitere a crean]elor în tabelul crean]elor
24.11.2014; b) termenul limita pentru verificarea crean]elor, întocmirea,
afi[area [i comunicarea tabelului preliminar al crean]elor 05.12.2014; c) ter-
menul limita pentru definitivarea tabelului crean]elor la 22.12.2014; d) dat`
primei [edin]e a adun`rii generale a creditorilor 10.12.2014, ora 14.00 ; e)
adunarea general` a asocia]ilor SC Break Moment SRL la dat` de 28.10.2014,
ora 14.00 la sediul lichidatorului judiciar` din Bucure[ti, b-dul Unirii nr.78, bl.J2,
sc.2, et.3, ap.39, sector 3.

Anun] de Inten]ie privind Stabilirea unui Parteneriat pentru Implementarea
unui Proiect Finan]at din Instrumente Structurale. În conformitate cu
O.U.G.64/2009, privind gestionarea financiar` a instrumentelor structurale
[i utilizarea acestora pentru obiectivul convergen]`, cu modific`rile [i com-
plet`rile ulterioare, Comuna Ciurila î[i face public` inten]ia de a stabili un
parteneriat cu entit`]i private în vederea elabor`rii [i implement`rii unui
proiect finan]at în cadrul Cererii de Propuneri de proiecte de tip Strategic
nr.173, „Dezvoltarea economiei sociale”, Axa Prioritar` 6 „Promovarea incluz-
iunii sociale”, Domeniul Major de Interven]ie 6.1 „Dezvoltarea economiei so-
ciale”. Condi]iile  minime pe care trebuie s` le îndeplineasc` partenerii: -S`
se încadreze în Categoriile de parteneri eligibili din cadrul acestei cereri de
propuneri de proiecte, stabilite în Ghidul Solicitantului -Condi]ii Specifice; -S`
îndeplineasc` criteriile de eligibilitate prev`zute în Ghidul Solicitantului -

Condi]ii Generale [i Ghidul Solicitantului -Condi]ii Specifice. V` rug`m s`
depune]i la sediul Prim`riei noastre din Comuna Ciurila, str.Principal`, nr.5,
Jud.Cluj ,telefon: 0364.806.500, o  scrisoare de inten]ie pân` în data de
17.10.2014, ora 15.00.

Anun] de Inten]ie privind Stabilirea unui Parteneriat pentru Implementarea
unui Proiect Finan]at din Instrumente Structurale. În conformitate cu
O.U.G.64/2009, privind gestionarea financiar` a instrumentelor structurale
[i utilizarea acestora pentru obiectivul convergen]`, cu modific`rile [i com-
plet`rile ulterioare, Comuna Sancraiu î[i face public` inten]ia de a stabili un
parteneriat cu entit`]i private în vederea elabor`rii [i implement`rii unui
proiect finan]at în cadrul Cererii de Propuneri de proiecte de tip Strategic
nr.173, „Dezvoltarea economiei sociale”, Axa Prioritar` 6 „Promovarea incluz-
iunii sociale”, Domeniul Major de Interven]ie 6.1  „Dezvoltarea economiei so-
ciale”. Condi]iile minime pe care trebuie s` le îndeplineasc` partenerii: -S` se
încadreze în Categoriile de parteneri eligibili din cadrul acestei cereri de prop-
uneri de proiecte, stabilite în Ghidul Solicitantului -Condi]ii Specifice; -S` în-
deplineasc` criteriile de eligibilitate prev`zute în Ghidul Solicitantului -Condi]ii
Generale [i Ghidul Solicitantului -Condi]ii Specifice. V` rug`m s` depune]i la
sediul Prim`riei noastre din Comuna Sancraiu, str. Principal`, nr.340, Jud.Cluj,
telefon 0264.257.588, o scrisoare de inten]ie pân` în data de 17.10.2014, ora
15.00.

Anun] de Inten]ie Privind Stabilirea Unui Parteneriat pentru Implementarea
unui Proiect Finan]at din Instrumente Structurale. În conformitate cu
O.U.G.64/2009, privind gestionarea financiar` a instrumentelor structurale
[i utilizarea acestora pentru obiectivul convergen]`, cu modific`rile [i com-
plet`rile ulterioare, Comuna Spermezeu î[i face public` inten]ia de a stabili un
parteneriat cu entit`]i private în vederea elabor`rii [i implement`rii unui
proiect finan]at în cadrul Cererii de Propuneri de proiecte de tip Strategic
nr.173, „Dezvoltarea economiei sociale”, Axa Prioritar` 6 „Promovarea incluz-
iunii sociale”, Domeniul Major De Interven]ie 6.1 „Dezvoltarea economiei so-
ciale”. Condi]iile minime pe care trebuie s` le îndeplineasc` partenerii: -S` se
încadreze în Categoriile de parteneri eligibili din cadrul acestei cereri de prop-
uneri de proiecte, stabilite în Ghidul Solicitantului -Condi]ii Specifice; -S` în-
deplineasc` criteriile de eligibilitate prev`zute în Ghidul Solicitantului -Condi]ii
Generale [i Ghidul Solicitantului -Condi]ii Specifice. V` rug`m s` depune]i la
sediul Prim`riei noastre din Comuna Spermezeu, str.Principal`, nr.292,
Jud.Bistrita-N`s`ud, telefon 0263.346-516, o scrisoare de inten]ie pân` în data
de 17.10.2014, ora 16.00.

SOMA}II
Rom~nia. Judec`toria V`lenii De Munte Jude]ul Prahova. Dosar Nr.
1317/331/2014 DATA 06.10.2014, OP 5041. Fa]` de dispozi]iile \ncheierii de
sentin]` din 01.10.2014 din dosarul nr. 1317/331/2014, prin care se invoc` de
c`tre reclaman]ii Serghie Soare, Serghie Niculina, domicilia]i \n Arice[tii
Zeletin, str. Principal`, nr. 38, jud. Prahova, dob~ndirea dreptului de propri-
etate ca urmare a efectului prescrip]iei achizitive de lung` durat` pentru imo-
bilul teren \n suprafa]` de 872mp, situat \n comuna Arice[tii Zeletin, str.
Principal`, nr.39, jud. Prahova, av~nd ca vecini: str. Principal`, Stoicescu Dom-
nica, Gheorghe Ion [i Ditu Florin precum [i la construc]iile edificate pe teren
respectiv cas` compus` din trei camere [i buc`t`rie, acoperit` cu ]igl` [i grajd
compus din dou` \nc`peri, se emite: Soma]ie: Prin care to]i cei interesa]i pot
face opozi]ie \n termen de 6 luni de la emiterea celei din urm` publica]ii, \n
lipsa opozi]iei formulat` \n termen procedural, se va trece la judecarea cererii.
Men]ion`m ca imobilul este de]inut de c`tre reclaman]ii Serghie Soare,
Serghie Niculina, ambii cu domiciliul \n comuna Arice[tii Zeletin, str. Princi-
pal`, nr. 38, jud. Prahova.

Soma]ie de uzucapiune emis` \n baza \ncheierii pronun]at` la 01.10.2014. Prin
ac]iunea civil` ce face obiectul dosarului nr. 3625/265/2013, reclaman]ii Lari
Ioan George, domiciliat \n loc. Bistri]a, Aleea Zambilelor, nr.3, sc.b, ap.14, jud.B-
N [i Todor George dom. \n loc. Co[buc, nr. 162, jud. B-N au solicitat instan]ei
constatarea dob~ndirii dreptului de proprietate prin uzucapiune de catre
paratii Todor Victoria si Todor Leon, asupra terenurilor din CF 85, top 2040,
CF 42, top 2047, 2048, CF 25322, top 2046, CF 25100, top 2007/2, 2008/2,
2036/2, CF 1389 top 2044, 2045, CF 25323, top 2038, 2039, CF 12,top 2014,2015
in Cosbuc, in suprafata de 3,7449 ha, situate intre vecinii Lari Teodor, padure
comunala UP VI, UA 62, Pavelea Vasile, Zegrean Ioan [i Cozmi George, Cozmi
Aurelia [i Cozmi Ioan. Aducem la cuno[tin]a tuturor persoanlor interesate
dreptul de a face opozi]ie [i de a o \nainta Judec`toriei N`s`ud, \n caz contrar,
\n termen de 6 luni de la publicarea prezentei instan]a urm~nd a trece la jude-
carea cauzei. Pre[edinte Corlateanu Simina. Grefier Rus Mariana.

ADUNåRI GENERALE
Convocare: Consiliul de Administra]ie al Societ`]ii de Construc]ii în Transporturi
Bucure[ti SA, cu sediul în Bucure[ti, Str. Opanez nr.3A, sector 2, înregistrat` la
O.R.C. sub nr. J40/994/1991, C.U.I. RO 949 (denumit` în continuare “Societatea”),
În temeiul Legii privind societ`]ile nr.31/1990, republicat`, cu modific`rile [i com-
plet`rile ulterioare (“Legea nr.31/1990”), Legii nr.297/2004 privind pia]a de capi-
tal, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare (“Legea nr.297/2004”),
Regulamentului C.N.V.M. nr.6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale
ac]ionarilor în cadrul adun`rilor generale ale societ`]ilor, cu modific`rile [i com-
plet`rile ulterioare [i al Actului Constitutiv al Societ`]ii, Convoac` Adunarea Gen-
eral` Ordinar` a Ac]ionarilor Societ`]ii (A.G.O.A.) pentru data de 17.11.2014 ora
9,00 la Punctul de lucru al Societ`]ii din Ora[ul Voluntari, Jud. Ilfov, str. Pipera Tu-
nari nr.2/II, Cl`direa ‘’North Center’’, et.6. Dreptul a participa [i vota în cadrul
A.G.O.A., apar]ine tuturor ac]ionarilor înregistra]i în Registrul Ac]ionarilor So-
ciet`]ii ]inut de Depozitarul Central S.A. Bucure[ti, la sfâr[itul zilei de 10.11.2014,
considerat` data de referin]` pentru aceaste adun`ri („Data de Referin]`”). În
cazul în care la data men]ionat` mai sus nu se întrunesc condi]iile de validitate/
cvorumul de prezen]` prev`zute de Legea nr.31/1990 [i de Actul Constitutiv al
Societ`]ii, se convoac` [i se fixeaz` în temeiul art.118 din Legea nr.31/1990 cea de-
a doua A.G.O.A a Societ`]ii pentru data de 18.11.2014, la aceea[i or`, în acela[i loc,
cu aceea[i ordine de zi [i Dat` de Referin]`. Ordinea de zi a Adun`rii Generale Or-
dinare a Ac]ionarilor este urm`toarea: 1. Revocarea membrilor Consiliului de Ad-
ministra]ie. 2. Alegerea unor noi membri ai Consiliului de Administra]ie. 3.
Aprobarea ca Data de Înregistrare a zilei de 05.12.2014, conform art. 238 alin.(1) din
Legea nr. 297/2004, pentru identificarea ac]ionarilor asupra c`rora se r`sfrâng
hot`rârile adoptate în prezenta Adunare General` Ordinar` a ac]ionarilor. 4. De-
semnarea persoanei împuternicite de a încheia [i/sau semna în numele Societ`]ii
[i/sau al ac]ionarilor Societ`]ii hot`rârile prezentei Adun`ri Generale, precum [i
pentru a efectua toate formalit`]ile legale pentru înregistrarea, publicitatea, opoz-
abilitatea, executarea [i publicarea acestora. La Adunarea General` a Ac]ionar-
ilor sunt îndrept`]i]i s` participe [i î[i pot exercita dreptul de vot numai ac]ionarii
înregistra]i în Registrul Ac]ionarilor Societ`]ii la Data de Referin]` (10.11.2014), con-
form prevederilor legale [i ale Actului Constitutiv, personal (prin reprezentan]ii le-
gali) sau prin reprezentant (pe baz` de Procur` special`). Lista cuprinzând
informa]ii cu privire la numele, localitatea de domiciliu [i calificarea profesional`
ale persoanelor propuse pentru func]ia de administrator, va fi disponibil` la punc-
tul de lucru al societ`]ii începând cu data public`rii, putând fi consultat` de
ac]ionari. Accesul ac]ionarilor îndrept`]i]i s` participe la Adunarea General` a
Ac]ionarilor este permis` prin simpla prob` a identit`]ii acestora f`cut`, în cazul
ac]ionarilor persoane fizice, cu actul de identitate (buletin de identitate/ carte de
identitate pentru cet`]enii români sau, dup` caz, pa[aport/ legitima]ie de [edere
pentru cet`]enii str`ini) [i, în cazul persoanelor juridice, cu actul de identitate al
reprezentantului legal (buletin de identitate/carte de identitate pentru cet`]enii
români sau, dup` caz, pa[aport/ legi]imatie de [edere pentru cet`]enii str`ini).
Calitatea de reprezentant legal se dovede[te cu un certificat constatator eliberat
de registrul comer]ului sau orice alt document emis de c`tre o autoritate compe-
tent` din statul în care ac]ionarul este înmatriculat legal, care atest` calitatea de
reprezentant legal, prezentat în original sau copie conform` cu originalul. Docu-
mentele care atest` calitatea de reprezentant legal al ac]ionarului persoan` ju-
ridic` vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data public`rii convocatorului
Adun`rii Generale ale Ac]ionarilor. Reprezentan]ii persoanelor fizice vor fi iden-
tifica]i pe baza actului de identitate (buletin de identitate/ carte de identitate
pentru cet`]enii români sau, dup` caz, pa[aport/ legitima]ie de [edere pentru
cet`]enii str`ini), înso]it de Procur` special` semnat` de c`tre ac]ionarul per-
soan` fizic`. Reprezentan]ii ac]ionarilor persoane juridice î[i vor dovedi calitatea
pe baza actului de identitate (buletin de identitate/ carte de identitate pentru
cet`]enii români sau, dup` caz, pa[aport/ legitima]ie de [edere pentru cet`]enii
str`ini), înso]it de Procura special` semnat` de reprezentantul legal al persoanei
juridice respective. Reprezentan]ii ac]ionarilor persoane juridice vor prezenta [i
un document oficial care atest` calitatea de reprezentant legal al semnatarului
procurii speciale (dovada emis` de o autoritate competent`, în original sau copie
conform` cu originalul, nu mai veche de 3 luni înainte de data public`rii convo-
catorului Adun`rii Generale ale Ac]ionarilor). Documentele prezentate într-o
limb` str`in`, alta decât limba englez` (cu excep]ia actelor de identitate valabile
pe teritoriul României) vor fi înso]ite de traducerea realizat` de un traduc`tor au-
torizat, în limba român` sau în limba englez`. Începând cu data public`rii, pot fi
ob]inute, la cerere, în fiecare zi lucr`toare, între orele 08.00-16.00, de la punctul
de lucru al societ`]ii din Ora[ul Voluntari, Jud. Ilfov, str. Pipera– Tunari nr.2/II,
Cl`direa “North Center”, et.6, prin fax sau po[t`, Formularele de Procuri speciale
pentru reprezentarea ac]ionarilor în Adunarea General` a Ac]ionarilor, proiectele
de hot`râri, documentele [i materialele informative referitoare la problemele/ as-
pectele incluse pe ordinea de zi. Dup` completarea [i semnarea Procurilor spe-
ciale pentru reprezentarea ac]ionarilor în Adunarea General` a Ac]ionarilor, care
vor fi puse la dispozi]ie de Societate, un exemplar original al Procurii speciale se
va depune/ expedia la punctul de lucru al societ`]ii din Ora[ul Voluntari, Jud.
Ilfov, str. Pipera– Tunari nr.2/II, Cl`direa “North Center”, et.6 pân` la data de
14.11.2014 ora 16,00. Ac]ionarii vor transmite Societ`]ii [i copia certificat` a actu-
lui de identitate al ac]ionarului persoan` fizic` (BI/CI / Pa[aport/ Legitima]ie de
[edere). În cazul persoanelor juridice, se va prezenta [i un document oficial emis
de o autoritate competent` privind identitatea reprezentantului legal al
ac]ionarului persoan` juridic`, în original sau copie conform` cu originalul, nu
mai vechi de 3 luni înainte de data public`rii convocatorului Adun`rii Generale a
Ac]ionarilor. Institu]iile de credit care presteaz` servicii de custodie pentru
ac]ionarii Societ`]ii pot semna [i transmite Procurile speciale în numele clien]ilor
acestora, în baza drepturilor conferite acestora prin contractele de custodie [i a
instruc]iunilor punctuale de vot primite de la clien]i pentru aceste Adun`ri Gen-
erale ale Ac]ionarilor. În acest caz, Procurile speciale vor fi înso]ite de o declara]ie
pe proprie r`spundere dat` de institu]ia de credit care a primit împuternicirea de
reprezentare prin Procura special`, din care s` reias` c`: -institu]ia de credit
presteaz` servicii de custodie pentru respectivul ac]ionar; -instruc]iunile din
Procura special` sunt identice cu instruc]iunile din cadrul mesajului SWIFT primit
de institu]ia de credit pentru a vota în numele respectivului ac]ionar; -procura
special` este semnat` de c`tre ac]ionar. Procurile speciale [i declara]ia pe pro-
prie r`spundere data de institu]ia de credit care a primit împuternicirea de
reprezentare prin Procura special`, trebuie depuse la sediul Societ`]ii în original,
semnate [i, dup` caz, [tampilate, f`r` îndeplinirea altor formalit`]i în leg`tur`
cu forma acestor documente, în termenele men]ionate mai sus. Ac]ionarii
reprezentând individual sau împreun` mai mult de 5% din capitalul social al So-
ciet`]ii au dreptul, în condi]iile legii, s` introduc` noi puncte pe ordinea de zi [i
s` fac` propuneri de hot`râre pentru punctele incluse sau astfel introduse pe or-
dinea de zi, în termen de cel mult 15 zile de la data public`rii convoc`rii în Moni-
torul Oficial al României, Partea a IV-a. Solicit`rile vor fi transmise în scris, la sediul
social din Bucure[ti, str. Opanez nr.3A, sector 2 sau la punctul de lucru al societ`]ii
din Ora[ul Voluntari, Jud. Ilfov, str. Pipera– Tunari nr.2/II, Cl`direa “North Center”,
cu men]iunea „Pentru Adunarea General` Ordinar` a ac]ionarilor din data de
17/18.11.2014”. Orice ac]ionar interesat are dreptul de a adresa Consiliului de Ad-
ministra]ie întreb`ri referitoare la punctele de pe ordinea de zi în termen de cel
mult 15 zile de la data public`rii convoc`rii în Monitorul Oficial al României, Partea
a IV-a, iar r`spunsurile vor fi disponibile la Punctul de lucru al Societ`]ii începând
cu data de 10.11.2014, ora 8,00. Pentru exerci]iul drepturilor mai sus men]ionate,
ac]ionarii vor transmite Societ`]ii [i copia certificat` a actului de identitate al
ac]ionarului persoan` fizic` (BI/CI/ Pa[aport/ Legitima]ie de [edere). În cazul
persoanelor juridice, se va prezenta [i un document oficial emis de o autoritate
competent` privind identitatea reprezentantului legal al ac]ionarului persoan`
juridic`, în original sau copie conform` cu originalul, nu mai vechi de 3 luni înainte
de data public`rii convocatorului Adun`rii Generale a Ac]ionarilor. Formularele

de Procuri speciale actualizate pot fi ob]inute, la cerere, în fiecare zi lucr`toare,
între orele 08.00-16.30, de la punctul de lucru al societ`]ii din Ora[ul Voluntari,
Jud. Ilfov, str. Pipera– Tunari nr.2/II, Cl`direa “North Center”, et.6, începând cu data
de 10.11.2014, ora 8:00. La data convoc`rii, capitalul social al Societ`]ii este de
19.627.217,50 lei [i este format din 7.850.887 ac]iuni ordinare, nominative, dema-
terializate, cu valoarea nominal` de 2,50 lei, fiecare ac]iune dând dreptul la un vot
în Adunarea General` a Ac]ionarilor. Informa]ii suplimentare se pot ob]ine de la
punctul de lucru al societ`]ii din Ora[ul Voluntari, Jud. Ilfov, str. Pipera– Tunari
nr.2/II, Cl`direa “North Center”, sau la nr. de telefon 021/210.60.25, int.128, între
orele 08:00–16:30. Pre[edinte C.A., Icleanu Virgil.

LICITA}II
Comuna Miroslava, jud. Ia[i, organizeaza licita]ie public` deschis` în data de
05.11.2014 pentru.: -Concesionare teren în suprafa]` de 1000 m.p. situat în loc.
Ciurbe[ti, com. Miroslava, jud. Ia[i., orele 10.00; -Închiriere spa]iu în suprafa]` de
6,96 m.p. situat în sediul  administrativ al Prim`riei comunei Miroslava, jud. Ia[i,
orele 11.00; Caietul de sarcini poate fi ob]inut de la biroul Achizi]ii Publice din
cadrul Prim`riei Comunei Miroslava, jud. Ia[i. Costul caietului de sarcini este de
50 lei. Data limit` pentru depunerea ofertelor 04.11.2014, orele 16.00.

SC Transport C`l`tori Express SA Ploie[ti organizeaz` în data de 24.10.2014 proce-
dura de licita]ie în plic închis pentru atribuirea contractului de închiriere spa]iu
publicitar pentru: - 24 autobuze BMC - pre] minim de pornire: 450 lei/auto/lun`,
f`r` TVA, exclusiv geamurile [i luneta; - 21 autobuze MAN - pre] minim de
pornire: 500 lei/auto lun`, f`r` TVA, exclusiv geamurile [i luneta; - 14 troleibuze
Neoplan - pre] minim de pornire: 600 lei/troleibuz / lun`, f`r` TVA; Ofertele se
depun pentru unul sau mai multe mijloace de transport. Pentru participare, cei
interesa]i pot ob]ine documenta]iile de atribuire de la sediul SC T.C.E. SA Ploie[ti,
str. G`geni, nr. 88. Rela]ii: telefon 0244-543.751, interior 107.

SC Rota Cost General SRL, societate în faliment, prin lichidator, cu sediul în Ploie[ti,
Str. Gh. Doja, nr. 30, et. 10, ap. 31, scoate la vânzare prin licita]ie, Buldoexcavator
Kotasu WB 93 R, an fabrica]ie 1979, nefunc]ional, la pre]ul de 7.500 lei; Generator
trifazic, descompletat, la pre]ul de 2.000 lei; MAI Compactor, nefunc]ional, la
pre]ul de 2.500 lei; Ma[in` t`iat asfalt, descompletat`, la pre]ul de 1.900 lei.
Pre]urile nu includ TVA. Licita]ia se va ]ine în data de 17.10.2014 ora 14:30, la sediul
lichidatorului din Ploie[ti, Str. Gh. Doja, nr.30, et.10, ap.31, Jud. Prahova, iar în cazul
în care bunurile nu vor fi adjudicate, licita]ia se va ]ine în dat` de 21.10.2014,
24.10.2014, 28.10.2014, 31.10.2014, 04.11.2014, 07.11.2014, 11.11.2014, 14.11.2014,
18.11.2014, la aceea[i ora [i aceea[i adres`. Dosarul de prezentare [i condi]iile de
participare se pot ob]ine numai de la sediul lichidatorului. Telefon/fax:
0244597808; mobil: 0761132931/0723357858; www.andreiioan.ro. 

SC Grillmeister SRL, societate în faliment, prin lichidator, cu sediul în Ploie[ti, Str.
Gh. Doja, nr. 30, et. 10, ap. 31, scoate la vânzare prin licita]ie, autoutilitar` marca
Fiat Ducato, an fabrica]ie 2000, 190.000 Km, la pre]ul de 4.405 lei; Remorc` marca
Falkner, an fabrica]ie 1991, la pre]ul de 3.524 lei; Remorc` special` marca Heb-
mueller, an fabrica]ie 1991, la pre]ul de 3.876 lei. Pre]urile nu includ TVA. Licita]ia
se va ]ine în data de 17.10.2014 ora 14:00, la sediul lichidatorului din Ploie[ti, Str.
Gh. Doja, nr.30, et.10, ap.31, Jud. Prahova, iar în cazul în care bunurile nu vor fi ad-
judicate, licita]ia se va ]ine în data de 21.10.2014, 24.10.2014, 28.10.2014, 31.10.2014,
04.11.2014, 07.11.2014, 11.11.2014, 14.11.2014, 18.11.2014, la aceea[i or̀  [i aceea[i adres`.
Dosarul de prezentare [i condi]iile de participare se pot ob]ine numai de la sediul
lichidatorului. Telefon/fax: 0244597808; mobil: 0761132931/0723357858; www.an-
dreiioan.ro.

SC Drumuri [i Poduri Prahova SA societate aflat` în reorganizare judiciar` prin
administrator judiciar anun]` vânzarea la licita]ie public` a bunului imobil, ast-
fel cum este identificat [i evaluat în Planul de Reorganizare [i în raportul de eval-
uare a imobilului situat în com. Dr`g`ne[ti, jud. Prahova (Canton Dr`g`ne[ti)
compus din teren intravilan în suprafa]` de 4.613 mp, constând în mai multe con-
struc]ii (demolate), la pre]ul de 20.741,5 lei (plus TVA). Licita]ia public` are loc în
baza hot`rârii Adun`rii Creditorilor din 28.02.2013 [i 28.03.2013 a regulamentului
de participare la licita]ie pentru bunurile libere de sarcini. Pre]ul de pornire al
licita]iei este redus la 50% din pre]ul men]ionat în raportul de evaluare. [edin]ele
de licita]ii vor avea loc pe data de: 17.10.2014, 20.10.2014, 21.10.2014, 22.10.2014,
23.10.2014, 27.10.2014, 28.10.2014, 29.10.2014, 30.10.2014 [i 31.10.2014 orele 12.00, la
sediul administratorului judiciar din Ploie[ti, str. Ion Maiorescu, nr.12, bl.33S1, et.
5, cab 5E. Rela]ii suplimentare sediul administratorului judiciar cât [i la telefon
0344104525. 

SC Drumuri [i Poduri Prahova SA societate aflat` în reorganizare judiciar` prin
administrator judiciar anun]` vânzarea la licita]ie public` a bunului imobil, ast-
fel cum este identificat [i evaluat în Planul de Reorganizare [i în raportul de eval-
uare a imobilului situat în Filipe[tii de P`dure, jud. Prahova, compus` din teren în
suprafa]` de 1.260 mp [i construc]iile situate pe acest teren compuse din: cl`dire
P + 2 Et, la pre]ul de 32.544 lei. Licita]ia public` are loc în baza hot`rârii Adun`rii
Creditorilor din 28.02.2013 [i 28.03.2013 a regulamentului de participare la licita]ie
pentru bunurile libere de sarcini. Pre]ul de pornire al licita]iei este redus la 50%
din pre]ul men]ionat în raportul de evaluare. [edin]ele de licita]ii vor avea loc pe
data de: 17.10.2014, 20.10.2014, 21.10.2014, 22.10.2014, 23.10.2014, 27.10.2014,
28.10.2014, 29.10.2014, 30.10.2014 [i 31.10.2014 orele 12.00, la sediul administra-
torului judiciar din Ploie[ti, str. Ion Maiorescu, nr.12, bl.33S1, et. 5, cab 5E. Rela]ii su-
plimentare sediul administratorului judiciar cât [i la telefon 0344104525. 

SC Drumuri [i Poduri Prahova SA societate aflat` în reorganizare judiciar` prin
administrator judiciar anun]` vânzarea la licita]ie public` a bunului imobil, ast-
fel cum este identificat [i evaluat în Planul de Reorganizare [i în raportul de eval-
uare a imobilului situat în loc. Bolde[ti - Sc`ieni, str. Pârâului, nr.3, jud. Prahova
(Sec]ia Sc`ieni), constând în mai multe construc]ii, la pre]ul de 329.109,5 lei.
Licita]ia public` are loc în baza hot`rârii Adun`rii Creditorilor din 28.02.2013 [i
28.03.2013 a regulamentului de participare la licita]ie pentru bunurile libere de
sarcini. Pre]ul de pornire al licita]iei este redus la 50% din pre]ul men]ionat în ra-
portul de evaluare. [edin]ele de licita]ii vor avea loc pe data de: 17.10.2014,
20.10.2014, 21.10.2014, 22.10.2014, 23.10.2014, 27.10.2014, 28.10.2014, 29.10.2014,
30.10.2014 [i 31.10.2014 orele 12.00, la sediul administratorului judiciar din Ploie[ti,
str. Ion Maiorescu, nr.12, bl.33S1, et. 5, cab 5E. Rela]ii suplimentare sediul adminis-
tratorului judiciar cât [i la telefon 0344104525. 

SC Drumuri [i Poduri Prahova SA societate aflat` în reorganizare judiciar` prin
administrator judiciar anun]` vânzarea la licita]ie public` a bunului imobil, ast-
fel cum este identificat [i evaluat în Planul de Reorganizare [i în raportul de eval-
uare a imobilului situat în Sl`nic, str. 13 Decembrie, nr.5, jud. Prahova, (District
Sl`nic) constituit din mai multe construc]ii, la pre]ul de 47.109 lei. Licita]ia public`
are loc în baza hot`rârii Adun`rii Creditorilor din 28.02.2013 [i 28.03.2013 a regu-
lamentului de participare la licita]ie pentru bunurile libere de sarcini. Pre]ul de
pornire al licita]iei este redus la 50% din pre]ul men]ionat în raportul de evalu-
are. [edin]ele de licita]ii vor avea loc pe data de: 17.10.2014, 20.10.2014, 21.10.2014,
22.10.2014, 23.10.2014, 27.10.2014, 28.10.2014, 29.10.2014, 30.10.2014 [i 31.10.2014
orele 12.00, la sediul administratorului judiciar din Ploie[ti, str. Ion Maiorescu,
nr.12, bl.33S1, et. 5, cab 5E. Rela]ii suplimentare sediul administratorului judiciar cât
[i la telefon 0344104525. 

SC Drumuri [i Poduri Prahova SA societate aflat` în reorganizare judiciar` prin
administrator judiciar anun]` vânzarea la licita]ie public` a bunului imobil, ast-
fel cum este identificat [i evaluat în Planul de Reorganizare [i în raportul de eval-
uare a imobilului situat în Câmpina, str. Petrolistului, nr.10, jud. Prahova, (Sta]ie
Câmpina)compus din teren în suprafa]` de 13.600 mp (situat în intravilanul
ora[ului Câmpina – zona central`) [i construc]iile situate pe acest teren compuse
din: cabina poart`, ad`post de vara (magazie), atelier mecanici, cabina comand`,
platforma sta]ie mixuri astflatice canton (magazie), la pre]ul de 628.023 lei (plus
TVA). Licita]ia public` are loc în baza hot`rârii Adun`rii Creditorilor din 28.02.2013
[i 28.03.2013 a regulamentului de participare la licita]ie pentru bunurile libere
de sarcini. Pre]ul de pornire al licita]iei este redus la 50% din pre]ul men]ionat în
raportul de evaluare. [edin]ele de licita]ii vor avea loc pe dat` de: 17.10.2014,
20.10.2014, 21.10.2014, 22.10.2014, 23.10.2014, 27.10.2014, 28.10.2014, 29.10.2014,
30.10.2014 [i 31.10.2014 orele 12.00, la sediul administratorului judiciar din Ploie[ti,
str. Ion Maiorescu, nr.12, bl.33S1, et. 5, cab 5E. Rela]ii suplimentare sediul adminis-
tratorului judiciar cât [i la telefon 0344104525. 

SC Drumuri [i Poduri Prahova SA societate aflat` în reorganizare judiciar` prin
administrator judiciar anun]` vânzarea la licita]ie public` a bunului imobil, ast-
fel cum este identificat [i evaluat în Planul de Reorganizare [i în raportul de eval-
uare a imobilului situat în com. Gur` Vitioarei, sat F`get, jud. Prahova, (Sta]ie
Asflat) compus din teren în suprafa]` de 10.257 mp [i construc]iile situate pe acest
teren compuse din: magazie, magazie compus` din 2 înc`peri, tablou gaze [i pu],
baie cu 2 înc`peri du[uri [i o înc`pere birou, rezervor bitum, instala]ie asfalt, batal
bitum, batal bitum, la pre]ul de 514.763,5 lei. Licita]ia public` are loc în baza
hot`rârii Adun`rii Creditorilor din 28.02.2013 [i 28.03.2013 a regulamentului de
participare la licita]ie pentru bunurile libere de sarcini. Pre]ul de pornire al licita]iei
este redus la 50% din pre]ul men]ionat în raportul de evaluare. {edin]ele de
licita]ii vor avea loc pe data de: 17.10.2014, 20.10.2014, 21.10.2014, 22.10.2014,
23.10.2014, 27.10.2014, 28.10.2014, 29.10.2014, 30.10.2014 [i 31.10.2014 orele 12.00, la
sediul administratorului judiciar din Ploie[ti, str. Ion Maiorescu, nr.12, bl.33S1, et.
5, cab 5E. Rela]ii suplimentare sediul administratorului judiciar cât [i la telefon
0344104525. 

SC Drumuri [i Poduri Prahova SA societate aflat` în reorganizare judiciar` prin
administrator judiciar anun]` vânzarea la licita]ie public` a bunului imobil, ast-
fel cum este identificat [i evaluat în Planul de Reorganizare [i în raportul de eval-
uare a imobilului situat în com.Valea C`lugareac`, sat Darvari, jud. Prahova, (Sta]ie
Darvari) compus din teren în suprafa]` de 17.027 mp [i construc]iile situate pe
acest teren compuse din: corp administrativ, tablou comand`, [i atelier, la pre]ul
de 182.421 lei. Licita]ia public` are loc în baza hot`rârii Adun`rii Creditorilor din
28.02.2013 [i 28.03.2013 a regulamentului de participare la licita]ie pentru
bunurile libere de sarcini. Pre]ul de pornire al licita]iei este redus la 50 % din pre]ul
men]ionat în raportul de evaluare. {edin]ele de licita]ii vor avea loc pe dat` de:
17.10.2014, 20.10.2014, 21.10.2014, 22.10.2014, 23.10.2014, 27.10.2014, 28.10.2014,
29.10.2014, 30.10.2014 [i 31.10.2014 orele 12.00, la sediul administratorului judiciar
din Ploie[ti, str. Ion Maiorescu, nr.12, bl.33S1, et. 5, cab 5E. Rela]ii suplimentare
sediul administratorului judiciar cât [i la telefon 0344104525. 

SC Drumuri [i Poduri Prahova SA societate aflat` în reorganizare judiciar` prin
administrator judiciar anun]` vânzarea la licita]ie public` a imobilului situat în
Ploie[ti, str. Rudului, nr. 262, jud. Prahova, compus din teren în suprafa]` de 10.014
mp [i construc]iile situate pe acesta astfel cum sunt identificate [i evaluate în ra-
portul evaluatorului aferent Planului de Reorganizare. Licita]ia public` are loc în
baza hot`rârii Adun`rii Creditorilor din 28.02.2013 [i 28.03.2013 a regulamentului
de participare la licita]ie pentru bunurile imobile afectate de garan]ii [i sarcini.
Pre]ul de pornire al licita]iei este cel men]ionat în raportul de evaluare sc`zut cu
35 %, respectiv 1.020.596,2 lei (f`r` TVA) [edin]ele de licita]ii vor avea loc pe data
de: 17.10.2014, 20.10.2014, 21.10.2014, 22.10.2014, 23.10.2014, 27.10.2014, 28.10.2014,
29.10.2014, 30.10.2014 [i 31.10.2014 orele 12.00, la sediul administratorului judiciar
din Ploie[ti, str. Ion Maiorescu, nr.12, bl.33S1, et. 5, cab 5E. Rela]ii suplimentare
sediul administratorului judiciar cât [i la telefon 0344104525.

Debitorul SC Alto Adprod SRL -în faliment, prin lichidator judiciar Dinu, Urse [i
Asocia]ii SPRL, scoate la vânzare: 1.Proprietate imobiliar` situat` în Pantelimon,
B-dul Biruin]ei nr.102, jude]ul Ilfov, format` din: -Teren în suprafa]` de 188,19mp
[i construc]ia de pe acesta, cu o suprafa]` construit` la sol de 188,19mp [i o
suprafa]` desf`[urat` de 376,38mp; -Teren în suprafa]` de 775,09mp [i
construc]iile de pe acesta, cu o suprafa]` total` construit` la sol de 482,09mp.
Pre]ul de pornire al licita]iei este de 150.000 Euro, exclusiv TVA. Pre]ul caietului
de sarcini este de 1.500 lei exclusiv TVA. 2. Mijloace fixe [i obiecte de inventar
apar]inând SC Alto Adrpod SRL -în faliment. Pre]ul de pornire al licita]iei este
reprezentat de valoarea de lichidare din Raportul de evaluare, exclusiv TVA, dimin-
uat` cu 50%, pentru fiecare bun în parte. Lista cu mijloacele fixe [i obiectele de
inventar poate fi consultat` pe site-ul: www.dinu-urse.ro. Participarea la licita]ie
este condi]ionat` de consemnarea în contul nr. RO11BRMA0999100047093302,
deschis la Banca Româneasc`, Sucursala Unirii, pân` la data [i ora stabilit` pen-
tru [edin]a de licita]ie, a garan]iei de 10% din pre]ul de pornire al licita]iei, de
achizi]ionarea pân` la aceea[i dat` a Caietului de sarcini pentru proprietatea imo-
biliar` [i a Regulamentului de licita]ie pentru mijloacele fixe [i obiectele de in-
ventar. Pentru proprietatea imobiliar` format` din cele dou` terenuri, mijloacele
fixe [i obiectele de inventar prima [edin]` de licita]ie a fost fixat` în data de
17.11.2014, ora 14.00, iar dac` acestea nu se adjudec` la aceast` dat`, urm`toarele
[edin]e de licita]ii vor fi în data de 02.12.2014, 16.12.2014, 06.01.2015, 20.01.2015,
03.02.2015, 17.02.2015, 03.03.2015  si 17.03.2015, ora 14.00. Toate [edin]ele de licita]ii

se vor desf`[ura la sediul lichidatorului judiciar din Bucure[ti, Str.Buze[ti nr.71,
et.2, cam. 203, sector 1. Pentru rela]ii suplimentare suna]i la 021.318.74.25, email:
dinu.urse@gmail.com. 

Debitorul SC Lamar Organization SRL societate în faliment, prin lichidator judiciar
Dinu, Urse [i Asocia]ii SPRL, scoate la vânzare: Proprietate imobiliar` situat` în
zona Ceair, Lot 32, Bu[teni, jude]ul Prahova, compus` din cl`dire, cu o suprafa]`
util` total` de 210,16mp, teren aferent în suprafa]` de 366,10mp, suprafa]` con-
struit` la sol a cl`dirii fiind de 114,08mp plus. Pre]ul de pornire al licita]iei este de
90.066 euro, exclusiv TVA. Pre]ul caietului de sarcini este de 2.000 Lei exclusiv
TVA. Participarea la licita]ie este condi]ionat` de consemnarea în contul nr.
RO59BPOS70606511137RON04 deschis la Bancpost, Sucursala Universitate, sub
sanc]iunea dec`derii, cel mai târziu pân` la data [i ora [edin]ei de licita]ie, a
garan]iei de 10% din pre]ul de pornire a licita]iei [i de achizi]ionarea pân` la
aceea[i dat` a Caietului de sarcini pentru proprietatea imobiliar`. Pentru propri-
etatea imobiliar` men]ionat` mai sus prima [edin]` de licita]ie a fost fixat` în
data de 17.11.2014, ora 15.00, iar aceasta nu se adjudec` la aceast` dat`,
urm`toarele [edin]e de licita]ii vor avea loc în datele de 24.11.2014, 02.12.2014,
09.12.2014, 16.12.2014, 23.12.2014, 06.01.2015, 13.01.2015, 20.01.2015, 27.01.2015,
03.02.2015, 10.02.2015, 17.02.2015, 24.02.2015 si 03.03.2015 ora 15.00. Toate [edin]ele
de licita]ii se vor desf`[ura la sediul lichidatorului judiciar din Bucure[ti, Str.
Buze[ti nr.71, et.2, cam. 203, sector 1. Pentru rela]ii suplimentare suna]i la telefon:
021.318.74.25, email: dinu.urse@gmail.com

Debitorul SC Magnum Corp SRL -în faliment, prin lichidator judiciar Dinu, Urse [i
Asocia[ii SPRL, scoate la vânzare: Mijloace fixe [i obiecte de inventar. Pre]ul de
pornire al licita]iei pentru mijloacele fixe [i obiectele de inventar este reprezen-
tat de valoarea de lichidare din Raportul de evaluare, exclusiv TVA, diminuata cu
65%, pentru fiecare bun în parte, iar lista cu aceste bunuri poate fi vizualizat` pe
site-ul www.dinu-urse.ro. Pre]ul Caietului de sarcini pentru  mijloacele fixe [i
obiectele de inventar este de 500 lei, exclusiv TVA. Participarea la licita]ie este
condi]ionat` de: -consemnarea în contul nr. RO37BREL070001724RO11001, de-
schis la Libra Bank, Sucursala [tefan cel Mare, pân` la data [i ora stabilit` pentru
[edin]a de licita]ie, a garan]iei de 10% din pre]ul de pornire al licita]iei; -
achizi]ionarea pân` la aceea[i dat` a Caietului de sarcini pentru mijloacele fixe [i
obiectele de inventar. Prima [edin]` de licita]ie a fost fixat` la data de 30.10.2014,
ora 15.00 iar dac` bunurile nu se adjudec` la aceast` dat`, urm`toarele [edin]e
de licita]ii au fost fixate în data de 06.11.2014, 13.11.2014, 20.11.2014, 27.11.2014,
04.12.2014, 11.12.2014, 18.12.2014, 08.01.2015, 15.01.2015, 22.01.2015, 29.01.2015,
05.02.2015, 12.02.2015 si 19.02.2015 ora 15.00. Toate [edin]ele de licita]ii se vor
desf`[ura la sediul lichidatorului judiciar din Bucure[ti, Str. Buze[ti nr.71, et.2,
cam.203, sector 1, Bucure[ti. Pentru rela]ii suplimentare suna]i la telefon
021.318.74.25, email dinu.urse@gmail.com. 

Debitorul SC Quality Serv International SRL societate în faliment, prin lichidator
judiciar Dinu, Urse [i Asocia]ii SPRL, scoate la vânzare: Mijloace fixe [i obiecte de
inventar  apar]inând SC Quality Serv International SRL -în faliment. Pre]ul de
pornire al licita]iei este de 50% din valoarea de vânzare for]at` stabilit` în Rapor-
tul de Evaluare exclusiv TVA, pentru fiecare bun în parte, iar listele cu aceste
bunuri pot fi ob]inute de la lichidatorul judiciar cu un telefon în prealabil, sau pot
fi vizualizate pe site-ul www.dinu-urse.ro. Caietul de sarcini este în valoare de 50
lei exclusiv TVA [i se va achita în numerar la sediul lichidatorului judiciar Dinu,
Urse [i Asocia]ii SPRL din Bucure[ti, str. Buze[ti nr.71, et.2, cam. 203, sector 1. Par-
ticiparea la licita]ie este condi]ionat` de  achizi]ionarea pân` la datele stabilite
pentru [edin]ele de licita]ie a Caietului de sarcini. Prima [edin]a de licita]ie pen-
tru activele ce apar]in societ`]ii debitoare a fost fixat` la data de 29.10.2014, ora
13.00, iar dac` bunurile nu se adjudeca la aceast` dat`, [edin]ele de licita]ii se
vor relua în datele de: 05.11.2014, 12.11.2014, 19.11.2014, 26.11.2014, 03.12.2014,
10.12.2014, 17.12.2014, 07.01.2015 [i 14.01.2015 ora 13. Toate [edin]ele de licita]ii se vor
desf`[ura la sediul lichidatorului judiciar din Bucure[ti, str. Buze[ti nr.71, et.2,
cam.203, sector 1. Pentru rela]ii suplimentare suna]i la tel.: 021.318.74.25, email:
dinu.urse@gmail.com. 

Debitorul SC Marinos Construct SRL societate în faliment, prin lichidator judiciar
Dinu, Urse [i Asocia]ii SPRL, scoate la vânzare: Teren constituit din trei loturi sit-
uate în Mun. Ploie[ti, Jude] Prahova  -Str. Mare[al Averescu, nr. 10 –494mp.; -Str.
Pl`ie[ilor, nr.59 –398mp.; -Str. Fuiorului nr. 10 –199mp. Pre]ul de pornire licita]ie
este de 107.965,00Euro exclusiv TVA. 1.Teren situat în intravilanul comunei Blejoi,
sat Ploie[tiori, Tarlaua 19, jude]ul Prahova, având suprafa]a de 1.000mp. Pre]ul
de pornire al licita]iei este de 45.000,00Euro exclusiv TVA.  2.Teren situat în intrav-
ilanul comunei Blejoi, Parcela Cc 104/12, Cc 104/13, Tarlaua 16, jude]ul Prahova
având suprafa]a de 1.835mp. Pre]ul de pornire al licita]iei este de 64.225,00 Euro
exclusiv TVA. 3.Teren situat în intravilanul Mun. Ploie[ti, Str. A. T. Laurian, Jud. Pra-
hova, în suprafa]` total` din m`sur`tori  de 117mp (suprafa]a din acte de 130mp).
Pre]ul de pornire al licita]iei este de 6.435,00 Euro exclusiv TVA. Pre]ul caietului
de sarcini pentru imobilele aflate în proprietatea SC Marinos Construct SRL este
de 1.000,00 lei exclusiv TVA. 4. Autoturism Fiat Fiorino –1.244,10 Lei exclusiv TVA.
Pentru imobilul de la pozi]ia nr. 1(unu) pre]ul de pornire al licita]iei reprezint`
55% din valoarea de pia]` exclusiv TVA din Raportul de evaluare;  Pentru imobilul
de la pozi]ia nr. 2(doi) pre]ul de pornire al licita]iei reprezinta 60% din valoarea
de pia]` exclusiv TVA din Raportul de evaluare; Pentru imobilul de la pozi]ia nr.
3(trei) pre]ul de pornire al licita]iei reprezint` 70% din valoarea de pia]` exclusiv
TVA din Raportul de evaluare. Pentru imobilul de la pozi]ia nr. 4(patru) pre]ul de
pornire al licita]iei reprezint` 50% din valoarea de pia]` exclusiv TVA din Rapor-
tul de evaluare. Participarea la licita]ie este condi]ionat` de: -consemnarea în
contul nr. RO91FNNB005102300947RO02  deschis la  Credit Europe Bank, Sucur-
sala Ploie[ti pân` cel târziu cu 2 zile înainte de [edin]a de licita]ie ora 16.00, a
garan]iei de 10% din pre]ul de pornire a licita]iei, -achizi]ionarea pân` la aceea[i
dat` a Caietelor de sarcini [i a Regulamentelor de licita]ie pentru propriet`]ile
imobiliare [i pentru autoturism, de la sediul lichidatorului judiciar. Pentru pro-
priet`]ile imobiliare [i pentru autoturism prima [edin]` de licita]ie a fost fixat`
în data de 23.10.2014, ora 11.00 iar dac` bunurile nu se adjudec` la aceast` dat`,
urm`toarele [edin]e de licita]ii vor fi în data de 30.10.2014, 06.11.2014, 13.11.2014,
20.11.2014, ora 11.00. Toate [edin]ele de licita]ii se vor desf`[ura la sediul ales al
lichidatorului judiciar din Mun. Ploie[ti, Str. Elena Doamna, Nr. 44A, Jude] Pra-
hova. Pentru rela]ii suplimentare suna]i la telefon: 021.318.74.25, email
dinu.urse@gmail.com. Pentru rela]ii suplimentare [i vizionare apela]i tel.:
0753.999.028, dl. Cristian Ciocan. Anun]ul poate fi vizualizat [i pe site www.dinu-
urse.ro. 

Debitorul SC Ungureanu Instalcom SRL societate în faliment, prin lichidator judi-
ciar Dinu, Urse [i Asocia]ii SPRL, scoate la vânzare: 1.Imobil, teren situat în Mun.
Ploie[ti, Str. Drumul Serii, Nr. 22, Jude] Prahova, având suprafa]a de 2.452,00mp.
[i cl`dire edificat` pe acesta în regim parter [i etaj, având suprafa]` construit` de
169,18mp. din care suprafa]a util` de 135,51mp, înscris în Cartea funciar` nr. 6505
Mun. Ploie[ti, sub nr. cadastral 6621. -Pre]ul de pornire al licita]iei este de
114.340,85Euro exclusiv TVA; 2.Imobil, teren intravilan situat în Ploie[ti, str. Drumul
Serii, FN, tarlaua 12, parcela A166/13, Jude] Prahova, având suprafa]a de
2.452,74mp. înscris în Cartea funciar` nr. 121422 ( nr. vechi 6322) Mun. Ploie[ti, sub
nr. cadastral 7935; Pre]ul de pornire al licita]iei este de 49.422,75Euro exclusiv
TVA. 3.Imobil, teren intravilan situat în Ploie[ti, str. Drumul Serii, FN, tarlaua 12,
parcela A166/14, Jude] Prahova, având suprafa]a de 2.415,28mp. înscris în Cartea
funciar` nr. 121440 ( nr. vechi 6323) Mun. Ploie[ti, sub nr. cadastral 7932; -Pre]ul de
pornire al licita]iei este de 52.411,80 Euro exclusiv TVA. 4.Alte mijloace fixe [i
obiecte de inventar, apar]inând SC Ungureanu Instalcom SRL a c`ror valoare de
pia]` este de 64.488,20 Lei exclusiv TVA. Pre]ul caietului de sarcini pentru imo-
bilele aflate în proprietatea SC Ungureanu Instalcom SRL este de 1000 lei exclu-
siv TVA. -Pre]ul de pornire al licita]iei pentru imobilul aflat la punctul nr. 1 din lista,
reprezinta 65% din valoarea de pia]` exclusiv TVA prezentat` în Raportul de eva-
luare. -Pre]ul de pornire al licita]ie pentru imobilul aflat la punctul nr.2 din lista,
reprezint` 65% din valoarea de pia]` exclusiv TVA prezentat` în Raportul de eva-
luare. -Pre]ul de pornire al licita]iei pentru imobilul aflat la punctul nr.3 din lista,
reprezint` 70% din valoarea de pia]` exclusiv TVA. Pre]ul de pornire al licita]iei
pentru mijloacele fixe [i obiectele de inventar reprezint` 70% din valoarea de

pia]` exclusiv TVA prezentat` în raportul de evaluare pentru fiecare bun în parte
iar listele cu aceste bunuri pot fi ob]inute de la lichidatorul judiciar cu un telefon
în prealabil la 021.318.74.25. Participarea la licita]ie este condi]ionat` de: -con-
semnarea în contul nr. RO79BFER140000008181RO01 deschis la Banca Comer-
cial` FEROVIARA -Sucursala Bucure[ti pân` cel târziu cu 2 zile înainte de [edin]a
de licita]ie ora 16.00, a garan]iei de 10% din pre]ul de pornire a licita]iei, -
achizi]ionarea pân` la aceea[i dat` a Caietelor de sarcini [i a Regulamentelor de
licita]ie pentru propriet`]ile imobiliare, pentru mijloacele fixe [i obiectele de in-
ventar, de la sediul lichidatorului judiciar. Pentru propriet`]ile imobiliare, mi-
jloacele fixe [i obiectele de inventar prima [edin]` de licita]ie a fost fixat` în data
de 27.10.2014, ora 12.00 iar dac` bunurile nu se adjudec` la aceast` dat`,
urm`toarele [edin]e de licita]ii vor fi în data de 10.11.2014; 24.11.2014; 08.12.2014;
22.12.2014; 05.01.2015 ora 12.00. Toate [edin]ele de licita]ii se vor desf`[ura la sediul
ales de lichidatorului judiciar din Mun. Ploie[ti, Str. Elena Doamna, Nr. 44 A, Judet
Prahova. Pentru rela]ii suplimentare suna]i la telefon: 021.318.74.25, email
dinu.urse@gmail.com. Pentru rela]ii suplimentare [i vizionare apela]i tel.:
0753.999.028, dl Cristian Ciocan. Anun]ul poate fi vizualizat [i pe site www.dinu-
urse.ro. 

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 Bac`u. Str. Dumbrava Ro[ie nr. 1-3, localitatea Bac`u. Nr. 273279 din
06.10.2014. Anun] privind vânzarea de bunuri mobile [i imobile. Administra]ia
Jude]ean` a Finan]elor Publice Bac`u în temeiul art. 159 alin. (1) din Ordonan]a
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur` fiscal` republicat`, cu
modific`rile [i complet`rile ulterioare, face cunoscut c` în ziua de 28 octombrie
2014 ora 14, în localitatea Bac`u, str. Dumbrava Ro[ie - nr. 1-3, vinde prin licita]ie
public`: -Autoturism marca Renault Laguna, 2 vol, break, motorin`,  nr. înmatric-
ulare BC 08 YTS, an fabrica]ie 2003, proprietate a S.C. Ital Scarpe SRL, cu domicil-
iul în Bac`u, str. Calea Romanului, nr. 5, CUI 23163945. Pre]ul de vânzare este de
11607 lei - termenul 3. -Autoutilitar` marca Iveco ML 120EL, an fabrica]ie 2003, nr.
înmatriculare BC-55-AMF, serie motor 00055676, serie [asiu ZCFA1EF1102404773,
culoare verde, pre] - 13968 lei, proprietate a S.C. Amfiona Impex SRL, cu sediul în
Bac`u, str. Gh. Asachi, nr. 4, jud. Bac`u, CUI  8549552, termenul 3. -Autoutilitar`
marca MAN 14.285LLCL772549, an fabrica]ie 2002, nr. înmatriculare BC-06-AMF,
serie motor 155991252152B1, serie [asiu WMAL77ZZZ2Y094353, culoare albastru,
pre] - 18407 lei, proprietate a S.C. Amfiona Impex SRL, cu sediul în Bac`u, str. Gh.
Asachi, nr. 4, jud. Bac`u, CUI  8549552 – termenul 3. -Autoutilitar` marca MAN
12.185LC, an fabrica]ie 2004, nr. înmatriculare BC-67-AMF, serie motor
0550509559P2B1, serie [asiu WMAL70ZZZ4Y123722, culoare alb, pre] – 13295 lei
proprietate a SC Amfiona Impex SRL, cu sediul în Bac`u, str. Gh. Asachi, nr. 4, jud.
Bac`u, CUI  8549552, termenul 3. -Spa]iu comercial cu suprafa]a util` de 36,27 mp,
situat în Bac`u, str. Milcov, nr. 12, parter, bloc P+4E, pre] 80400 lei, proprietate a
S.C. Garnuf SRL, cu sediul în Bac`u, str. Calea M`r̀ [e[ti, nr. 4, jud. Bac`u, CUI 951014
– termenul 1. -Semiremorc` cu structura deschis` marca Schmitz, nr de înmatric-
ulare BC-19-YUS, pre] 20400 lei, proprietate a SC Yusana SRL, CUI 17092300, cu
sediul în Bac`u, str. Miori]ei nr. 86, sc. B, ap. 15 - termenul 1. -Semiremorc` cu struc-
tura deschis` marca Kogel, nr de înmatriculare BC-08-YUS, pre] 26790 lei, propri-
etate a SC Yusana SRL, cu sediul în Bac`u, str. Miori]ei nr. 86, sc. B, ap. 15, CUI
17092300, - termenul 1. Rapoartele de evaluare pot fi consultate la sediul Admin-
istra]iei Jude]ene a Finan]elor Publice Bac`u. Not`: Pre]urile de vânzare nu con]in
TVA. To]i cei care pretind vreun drept asupra bunurilor, sunt invita]i s` în[tiin]eze
despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilit` pentru vânzare.
Cei interesa]i în cump`rarea bunurilor sunt invita]i s` prezinte, pân` în ziua prece-
dent` termenului de vânzare, respectiv 27 octombrie 2014, ora 16,00: oferte de
cump`rare; dovada pl`]ii taxei de participare reprezentând 10% din pre]ul de
pornire a licita]iei; împuternicirea persoanei care îl reprezint` pe ofertant; pen-
tru persoanele juridice de na]ionalitate român`, copie dup` certificatul unic de
înregistrare eliberat de oficiul registrului comer]ului; pentru persoanele juridice
str`ine, actul de înmatriculare tradus în limba român`; pentru persoanele fizice
române, copie de pe actul de identitate; dovada emis` de creditorii fiscali c` nu
au obliga]ii fiscale restante, urmând s` se prezinte la data stabilit` pentru vânzare
la locul fixat în acest scop. Pentru informa]ii suplimentare, v` pute]i adresa la
sediul nostru sau la telefon nr. 0234/510015, interior 257. Data afi[`rii: 06.10.2014.

PIERDERI
Pierdut certificat de înregistrare [i certificat constatator emis la înfiin]area so-
ciet`]ii pentru SC Transilvania Fotovoltaic SRL, având num`r de ordine în Reg-
istrul Comer]ului J40/4636/2013, Cod Unic de Înregistrare 31477361, sediul social:
Bucure[ti, sectorul 3, Strada }iglina nr.25. Se declar` nule.

Pierdut legima]ie de student [i legitima]ie de transport pe numele Rusu Diana
Maria la Academia de Studii Economice, Facultatea de Administrarea Afacerilor
cu predare în limbi str`ine-Englez`. Le declar nule.

Declar nule Contract vânzare- cump`rare nr.1489 din 2000 pe numele Maor Maria
cu SC Orizont SA Bucure[ti [i Contract închiriere nr. 3620519C Partida 2, SC Ori-
zont SA Bucure[ti pe numele Maor Maria.

DECESE

BARBU ARMAND CåLINESCU, MA A.R.I.B.A În primele ore ale zilei de 18-septem-
brie-2014, s-a stins din viata, în pace, BARBU ARMAND CåLINESCU, la vârsta de 92
de ani.Singurul fiu al lui Armand C`linescu, fost Prim Ministru al României în tim-
pul Regelui Carol II, BARBU ARMAND CåLINESCU [i-a petrecut mare parte din
via]` în Cambridge, Anglia, unde a locuit pân` la sfâr[itul vie]ii.A fost tat` mult
iubit fiicelor sale Alexandra [i Marina, precum [i bunic drag nepoatei sale Yas-
min.Dup` o slujb` de înmormantare care va avea loc la biserica St.Giles din Cam-
bridge, Anglia, în data de 16-octombrie-2014, orele 14:00, familia va c`l`tori în
România, unde va avea loc o a doua slujba de înmormântare, în data de 20-oc-
tombrie-2014, orele 14:00, la biserica Sfântul Nicolae, Str.Lahovari, Nr.12, Curtea
de Arge[.Înmormantarea va avea loc la mausoleul familiei din Cimitirul Munici-
pal Curtea de Arges. Dumnezeu s` îl odihneasc`! Pentru informa]ii suplimentare,
v` rugam s` contacta]i compania de pompe funebre "ANTHONY". +40219891

Prin dispari]ia Profesorului Doctor FLORIN TUDOSE, promo]ia 1977 a
Facult`]ii de Medicin` General` din Bucure[ti, pierde pe unul dintre cei
mai iubi]i [i mai aprecia]i colegi. Dumnezeu s`-l odihneasc` \n pace!
Suntem al`turi de C`t`lina [i de \ntreaga familie \n aceast` grea \ncer-
care. Prof. Dr. Irinel Popescu.

Publicitate


