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OFERTE SERVICIU
Salon de înfrumuse]are, aflat în incinta unui
mall, dorim s` angaj`m manichiurist`/tehnician
unghii cu experien]` minim 2 ani. A[tept`m CV-
urile pe adresa de e-mail:
dorobanti@getavoinea.ro

Produc`tor ]igl` metalic` angajeaz` agent
vânz`ri pentru zona Bucure[ti-Ilfov. Se cere expe-
rien]` în domeniul vânz`rilor de învelitori. Rela]ii
la tel. 0744508005.

PRESTåRI SERVICII
Acoperi[uri, tigl` metalic`, tabl` zincat`, jghe-
aburi, burlane, dulgherii, mici repara]ii, reduc-
ere 15%. 0727.650.435.

CITA}II
Domnul Popescu Benedict este chemat în cali-
tate de pârât în dosarul 10875/215/2009 partaj
judiciar, în data de 30.06.2014, de c`tre Popescu
Lorena Paula Maria [i Popescu Alexandra Patri-
cia, în calitate de reclamante.

Petenta Stan Elena, domiciliat` în municipiul
Fete[ti, Str. Vasile Lupu, nr. 4, bl. V2, sc. B, ap. 3,
jude]ul Ialomi]a, posesoare a imobilului, teren
intravilan situat în comuna Vl`deni, jud.
Ialomi]a, situat în tarlaua nr. 105, parcelele 1200,
1201 [i 1202 în suprafa]a de 1.284 mp cu con-
struc]ie: -cas` cu suprafa]a construit` de 39,10
mp, construit` din paiant`, acoperit` cu tabl`,
compus` din dou` camere [i un hol; -o con-
struc]ie anex` cu suprafa]a construit` de 33 mp,
construit` alipit de cas`, din paiant` acoperit`
cu tabl`, în anul 1970, compus` din hol, o maga-
zie [i o buc`t`rie; -o alt` construc]ie anex` cu
suprafa]a construit` de 22,50 mp construit` din
paiant` [i acoperit` cu tabl`, în anul 1970, com-
pus` dintr-un hol [i o camer`; solicit` în temeiul
uzucapiunii de lung` durat` prev. de art.1846,
1860 C.civ. dobândirea dreptului de proprietate
asupra acestor imobile. To]ii cei interesa]i s` fac`
opozi]ie sunt soma]i ca în termen de [ase luni
de la emiterea prezentei soma]ii s` formuleze
cereri de opozi]ie, în caz contrar urmând a se
trece la judecarea cererii.

DIVERSE
C`[tig`torul tombolei C&A CX Customer Experi-
ence în urma extragerii din luna Mai 2014, pre-
miu ce const` într-un voucher în valoare de
2.000RON este dl.Cain Doru.

Administrator judiciar Andrei Ioan IPURL cu
sediul \n Ploie[ti, Str. Gh. Doja, nr. 30, et.10, ap.31,
Jud. Prahova, notific` deschiderea procedurii
generale de insolven]` a SC Albina Carpatica SRL,
dosar nr. 4612/105/2014, Tribunalul Prahova. Ter-
men depunere crean]e: 18.07.2014, Termen tabel
preliminar: 06.08.2014, Termen tabel definitiv:
20.08.2014, Adunarea creditorii: 11.08.2014.

Anun] public privind decizia etapei de \ncadrare.
SNGN Romgaz SA Media[-Sucursala Tg Mure[
sec]ia Oltenia titular al proiectului “Instala]ie
Tehnologic` sonda 4 Macea” anun]` publicul in-
teresat asupra lu`rii deciziei etapei de \nadrare
de c`tre Agen]ia pentru Protec]ia Mediului

V~lcea \n cadrul procedurilor de evaluare a im-
pactului asupra mediului si de evaluare adec-
vata, pentru proiectul “Instalatie Tehnologica
Sonda 4 Mecea”, propus a fi amplsat in Comuna
Zatreni, jud. V~lcea. 1. Proiectul decizieri de
\ncadrare [i motivele care o fundamenteaz` pot
fi consultate la sediul sediul autoritatii compe-
tente pentru Protectia Mediului Valcea din
strada Remus belu nr. 6, Ramnicu Valcea, Jud. Val-
cea, in zilele de L-V intre orele 8-16, precum si la
urmatoarea adresa de internet www.apmvl.ro.
Publicul interesat poate inainta comentarii/ob-
servatii la proiectul deciziei de incadrare in ter-
men de 5 zile de la data publicarii prezentului
anunt. 2. Publicul interesat poate depune prop-
uneri in ceea ce priveste continutul raportului
privind impactul asupra mediului la sediul au-
toritatii competente pentru Protectia mediului
Valcea, din Str. Remus Belu nr. 6 R~mnicu Valcea
precum si al urmatoarea adresa de email: of-
fice@ammvl.ro, \n termen de 10 zile de la data
public`rii prezentului anun]. 

SC GP S`geata Prod SRL anun]` publicul interesat
asupra depunerii solicit`rii de emitere a acordului
de mediu pentru proiectul „amplasare sta]ie de be-
toane mobil`”, în comuna Poieni, sat Morlaca,
jude]ul Cluj. Informa]iile privind proiectul propus
pot fi consultate la sediul Agen]iei pentru Protec]ia
Mediului Cluj, Calea Doroban]ilor nr. 99 în zilele de:
luni între orele 09:00-16:30 [i mar]i-vineri între
orele 9:00-14:00 [i la sediul SC GP S`geata Prod
SRL, din comuna Suplacu de Barc`u, sat Suplacu
de Barc`u, str. Minerilor nr. 40, jude]ul Bihor. Ob-
serva]iile publicului se primesc zilnic la sediul
Agen]iei pentru Protec]ia Mediului Cluj în zilele de
luni-joi între orele 08:00-16:30 [i vineri între orele
8:00-14:00.

Subscrisa Evrika Insolvency IPURL reprezentat`
prin asociat coordonator Liscan Aurel, \n calitate
de lichidator judiciar al SC New Media Trade SRL
desemnat prin Sentin]a civil` din data de
10.06.2014, pronun]at` de Tribunalul Bucure[ti,
Sec]ia a VII-a Civil`  \n Dosar nr. 2640/3/2014, no-
tific` deschiderea falimentului prin procedura
simplificat` prev`zut` de Legea nr. 85/2006 îm-
potriva SC New Media Trade SRL, cu sediul \n Bu-
cure[ti, Sectorul 1, {os. Nicolae Titulescu, Nr. 92,
Bloc 13, Scara 3, Ap. 94, CUI 17263486, nr. de or-
dine \n registrul comer]ului J40/3326/2005. Per-
soanele fizice [i juridice care \nregistreaz` un
drept de crean]` \mpotriva SC New Media Trade
SRL vor formula declara]ie de crean]` care va fi
\nregistrat` la grefa Tribunalului Bucure[ti -
sec]ia a VII-a civil`, cu referire la dosarul nr.
2640/3/2014, \n urm`toarele condi]ii: a) ter-
menul limit` pentru \nregistrarea cererii de ad-
mitere a crean]elor \n tabelul crean]elor
22.07.2014; b) termenul limit` pentru verificarea
crean]elor, \ntocmirea, afi[area [i comunicarea
tabelului preliminar al crean]elor 04.08.2014; c)
termenul limit` pentru definitivarea tabelului
crean]elor la 18.08.2014; d) data primei [edin]e a
adun`rii generale a creditorilor 08.08.2014, ora
14.00; e) adunarea general` a asocia]ilor SC New
Media Trade SRL la data de 27.06.2014, ora 14.00
la sediul lichidatorului judiciar.

LICITA}II
Private Liquidation Group IPURL numit lichida-
tor în dosarul nr. 11987/111/2012 aflat pe rolul Tri-

bunalului Bihor, privind pe debitoarea SC Finrom
Impex SRL, J05/401/2003, CUI: 15339766 scoate
la vânzare prin licita]ie public` un stoc pre]uri la
pre]ul de pornire de 4.000 RON + TVA. Licitantul
va depune la sediul lichidatorului judiciar o
cerere de participare la licita]ie, precum [i 10%
garan]ie din pre]ul de pornire a bunurilor pen-
tru care inten]ioneaz` s` liciteze, cu cel pu]in trei
zile înainte de termenul licita]iei stabilit prin
anun]ul public. Licita]ia va avea loc în data de
20.06.2014 ora 12:00 la sediul lichidatorului din
Oradea str. Avram Iancu nr.2 ap.11. În caz de
nereu[it` licita]ia se va relua în data de
27.06.2014, 04.07.2014 respectiv 11.07.2014 la
aceea[i or` [i adres`. Informa]ii suplimentare se
pot ob]ine de la lichidator: Tel:0359/463661
Fax:0359/463662.

Dinu Urse [i Asocia]ii SPRL desemnat lichidator ju-
diciar al SC Magnum Corp SRL cu sediul în
Bucure[ti, B-dul Timi[oara, nr.169-171, sector 6,
J40/17082/2005, CUI 7699160, desemnat prin
Încheierea de [edin]` din data de 07.12.2010 pro-
nun]at` de Tribunalul Bucure[ti Sec]tia a VII-a
Civil`, în cadrul dosarului 14118/3/2010, face pub-
lic urm`torul anun] - referitor pas de supraofertare
vânzare negociere direct`, prev. de art.118 alin 4 din
Legea 85/2006 -  privind procedura insolven]ei: În
cadrul Adun`rii Creditorilor din data de 30.04.2014,
a fost aprobat` valorificarea prin metoda ne-
gocierii directe cu cump`r`tor cunoscut a pro-
priet`]ii imobiliare, nr. cadastral 1586, compus` din
teren în suprafa]a de 5.876 mp situat în intravilanul
satului Snagov, comuna Snagov, Tarla 31, Parcela
164 [i 164/17, jude]ul Ilfov. În urma desf`[ur`rii
[edin]ei de negociere din data de 10.06.2014,
oferta cea mai buna a fost de 75.000 euro. Pasul
de supraofertare stabilit prin Caietul de Sarcini este
de 5.000 euro din pre]ul cel mai mare oferit de
poten]ialii cump`r`tori. Cei interesa]i vor depune
la sediul de coresponden]` al lichidatorului judi-
ciar din Bucure[ti, str. Buze[ti nr. 71, et.2, cam 203,
sector 1, ofertele de supraofertare  în conformitate
cu prevederile art.118 alin.4 din Legea 85/2006 [i
cu respectarea celorlalte condi]ii prev`zute în cai-
etul de sarcini în termen de 30 de zile de la data
public`rii prezentului anun]. [edin]a de licita]ie
pentru situa]ia în care, în termenul de 30 de zile se
vor înregistra oferte, va avea loc în data de
16.07.2014 ora 15.00 la sediul lichidatorului judiciar
din Bucure[ti, Str. Buze[ti nr.71, et.2, cam.203, sector
1. Informa]ii suplimentare se pot ob]ine la tele-
fonul 021.318.74.25.

Centrul Chinologc Sibiu, cu sediul \n Sibiu, Calea
Dumbr`vii nr. 157, tel. 0269-23.5181, fax 0269-
24.00.90, cod fiscal 4240928, cont IBAN RO
42TRZ5765005XXX000209, deschis la Trezoreria
Sibiu, organizeaz` licita]ie public` cu strigare pen-
tru valorificarea a 16 c~ini de serviciu. Animalele
de serviciu pot fi v`zute la sediul Centrului Chino-
logic Sibiu. Licita]ia va avea loc la data de
02.07.2014, ora 12, la sediul Centrului Chinologic
Sibiu. |n caz de neadjudecare, datele de
desf`[urare a urm`toarelor licita]ii vor fi
18.07.2014, respectiv 27.07.2014. Caietul de sarcini
se poate ob]ine \ncep~nd cu data de 17.06.2014.
Documentele de participare la licita]ie se depun
p~n` la data de 24.06.2014, \ntre orele 08:00-
14:00. Taxa de participare la licita]ie este de 50 lei,
iar garan]ia de participare reprezint` 5% din pre]ul
ini]ial de v~nzare a bunurilor pentru care se
liciteaz`. Lista complet` a bunurilor [i rela]ii supli-

mentare se ob]in la telefon: (40) 0269/235.181: fax
(40) 0269-24.00.90. www.centrulchinologic.ro/in-
terespublic/licitatiipublice/, sau la sediul centru-
lui: Sibiu, Calea Dumbr`vii nr, 157. 

SC Multiserv Distribution SRL - societate \n fali-
ment, cu sediul \n Rm. V~lcea, str. Henry Coanda
nr 4, bloc R 5 bis, sc A, ap 14, etaj 4, jude]ul
V~lcea, prin lichidator judiciar Evilex IPURL,
anun]` scoaterea la v~nzare, prin selec]ie de
oferte, a urm`toarelor imobile: 1. Teren arabil ex-
travilan \n suprafa]` de 13.862,93 mp situat \n co-
muna Mih`e[ti, punctul Balta Maguri, jud
V~lcea; 2. Teren arabil extravilan \n suprafa]a de
2.442 mp situat \n comuna Mih`esti, sat. Stu-
parei, punctul Transformator, jud Valcea; 3. De-
pozite-camere frigorifice Rm.V~lcea, str Timis nr
30, jud Valcea, comus din cinci camere in
suprafata construita de 273 mp si teren curti con-
structii din cota indiviza, in suprafata de 166 mp;
Persoanele interesate pot depune oferte de
cumparare, urmand ca, creditorul care detine
garantii reale (ipoteci) asupra bunului solicitat
sa selecteze oferta cea mai avantajoasa. Ofertan-
tul selectat va achita o garantie de participare
de 10% din pretul de evaluare, in contul RO54
FNNB 0057 0285 4891 RO01 deschis la Credit Eu-
rope Bank Suc. Rm. Valcea, beneficiar SC Multi-
serv Distribution SRL.

Oferta selectata de banca va fi supusa, timp de
10 zile, unui anunt de supraofertare in presa.
Eventualul supraofertant va achita garantia
prezentata mai sus. Ofertele de cumparare vor
fi insotite de documentele de identificare a ofer-
tantilor si dupa caz a reprezentantilor acestora.
Relatii la office@evilex.ro si la telefon
0723248531.

SC Multiserv Distribution SRL - societate in fali-
ment, cu sediul in Rm. Valcea, str. Henry Coanda nr
4, bloc R5 bis, sc A, ap 14, etaj 4, judetul Valcea, prin
lichidator judiciar Evilex IPURL, anunta scoaterea
la vanzare prin licitatie publica cu strigare a urma-
toarelor bunuri mobile: 1. Autoutilitara transport
inghetata Iveco Daily-35E10, an fabric 1999, nein-
matriculata, nefunctionala. Pret de vinzare 9000
lei; 2. Autoutilitara transport inghetata Iveco Daily-
35E10, cap cil 2800 cc, an fabric 1999, VL-25-MSD,
functionala. Pret de vinzare 23.000 lei; 3. Autoutil-
itara transport inghetata Iveco Daily-35E10, cap cil
2800 cc, an fabric 1999, VL-05-ZRF, functionala. Pret
de vinzare 23.500 lei; 4. Autoutilitara transport in-
ghetata Mercedes Sprinter 311CDI, cap cil 2148 cc,
an fabric 2001, B-84-SOE, functionala. Pret de vin-
zare 28.900 lei. Preturile de la care va porni licita-
tia si sub care nu se vor acepta oferte sunt cele
mentionate mai sus. Preturile sunt fara TVA-van-
zatorul nu este platitor de TVA. Licitatiile vor avea
loc la sediul lichidatorului judiciar din Rm. Valcea,
str. G-ral Magheru nr. 14, bl S3, sc. G, ap. 2 la urma-
toarele date: 20.06.2014 si 26.06.2014, 03.07.2014,
10.07.2014 ora 14,00. Participantii la licitatie vor
achita o garantie de participare de 10% din pretul
de licitatie, in contul RO54 FNNB 0057 0285 4891
RO01 deschis la Credit Europe Bank Suc. Rm. Val-
cea, beneficiar SC Multiserv Distribution SRL.
Cererile de participare la licitatie vor fi insotite de
dovezile de plata a sumei de mai sus, documentele
de identificare a ofertantilor si dupa caz a reprezen-
tantilor acestora. Relatii la office@evilex.ro. 

Anun] privind organizarea licita]iei publice în ved-
erea concesion`rii suprafe]ei de 20.000 mp teren

intravilan din domeniul privat al comunei, cu exces
de ap` [i umiditate, situat` în punctul “Valea 1
Brastav`]u”, la limita de Est. 1.Informa]ii generale
privind concedentul: Prim`ria Comunei Brastav`]u,
CUI: 5148351, cu sediul în localitatea Brastav`]u, Str.
A. I. Cuza, Nr.108, Tel/Fax: 0249/540.002, e_mail:
primar@primariabrastavatu.ro. 2. Informa]ii pri-
vind obiectul concesiunii: Suprafa]a de 20.000mp
teren intravilan din domeniul privat al Comunei
Brastav`]u, se afl` situat` în Comuna Brastav`]u,
Satul Brastav`]u, jude]ul Olt, amplasat` în punc-
tul “Valea 1 Brastav`]u” la limita de Est a localit`]ii,
având ca vecinat`]i: N-Parau, S-Str.Oltului, E-Str. Sal-
ciei, V-Teren Prim`rie. 3.Informatii privind docu-
menta]ia de atribuire: Documenta]ia de atribuire
poate fi achizi]ionat`, contra cost, de la sediul
Prim`riei Comunei Brastav`]u, jude]ul Olt. Con-
travaloarea documenta]iei de atribuire este 20 lei,
putând fi achitat` la casieria Prim`riei Comunei
Brastav`]u, jude]ul Olt. Data limit` pentru solic-
itarea clarific`rilor:24.07.2014. 4.Informa]ii privind
ofertele:Ofertele, elaborate în conformitate cu doc-
umenta]ia de atribuire, vor fi depuse în plicuri sig-
ilate, la sediul Prim`riei Comunei Brastav`]u,
respectându-se data limit` de depunere a ofer-
telor. Data limit` de depunere a ofertelor:
30.07.2014, ora 10.00. Adresa la care trebuie depuse
ofertele: sediul Prim`riei Comunei Brastav`]u,
jud.Olt, Str. A.I Cuza, nr.108. Num`rul de exemplare
în care trebuie depus` oferta:1. 5.Data [i locul la
care se desf`[oar` [edin]a public` de deschidere
a ofertelor: 30.07.2014, ora 11.00, la sediul Primariei
Comunei Brastav`]u, jude]ul Olt. 6.Litigiile de orice
fel ce decurg din executarea contractului de con-
cesiune sunt de competen]a instan]ei

judec`tore[ti, potrivit prevederilor Legii
nr.554/2004, cu modific`rile ulterioare. 7.Data
transmiterii anun]ului c`tre institu]iile abilitate în
vederea public`rii:11.06.2014. 8.Relatii supli-
mentare tel/fax: 0249/540.002, persoan` contact:
Geapana Cornelia. 

PIERDERI
Pierdut certificat de \nregistrare B2451558 emis de
ORC pe data de 23.06.2011 [i certificat constatator
nr. 239919 emis de ORC la data de 23.06.2011 con-
form  L359/2004 ale societatii Open Media Net-
work SRL, CUI 18284290. Le declar nule. 

Pierdut Certificat de \nregistrare \n scopuri de TVA
al societ`]ii Open Media Network SRL, CUI
RO18284290 emis de ANAF. |l declar nul. 

Pierdut contract construire nr. 4561/1967, proces
verbal eliberat în 30.04.1968, pe numele Manea
C.Toader, Manea Georgeta. Le declar nule. 

Pierdut proces verbal predare-primire locuin]`
nr.38200/31.03.1998, pe numele Monea [tef`nica
Gabriela [i Alexandru. Îl declar nul. 

Pierdut act adi]ional eliberat în 3.02.1988, pe nu-
mele Osan Melania [i Victor. Îl declar nul.

Declar nul` legitima]ie de serviciu nr. 633 emis` de
BRD Grup Unirea pe numele Ursaciuc Daniel.

Declar pierdut permisul R.A.T.B. pe numele Ro[u
Constan]a Camelia.

Declar nul` legitima]ia de serviciu eliberat` de Sen-
atul României- Direc]ia Rela]ii Bilaterale Externe pe
numele Dr`gulin Sabin Daniel.

Publicitate

Publicitate


