
ANUN}URI

OFERTE SERVICIU
Proto Technology are ca principal
domeniu de activitate fabricarea
de prototipuri, machete [i matri]e,
numai în lemn, argil`, r`[ini sau
materiale compozite, cu prec`dere
în industria auto. C`ut`m per-
soan`, femeie/b`rbat, care are
cuno[tin]e în matri]are, machetare
[i prototipare, desen tehnic [i lucrul
cu unelte manuale. Pentru mai
multe informa]ii, v` rug`m s` ne
scrie]i pe adresa contact@pro-
totechnology.ro. 

Consiliul Local Petrila- Serviciul Pub-
lic Local de Asisten]  ̀Social  ̀Petrila,
Jud. Hunedoara anun]`. Consiliul
Local Petrila- Serviciul Public Local
de Asisten]` Social` Petrila orga-
nizeaz` la sediul din Petrila, Strada
8 Martie, bl. 33, parter, concurs pen-
tru ocuparea urm`toarelor func]ii
contractuale de execu]ie vacante:
1. Compartimentul administrativ-
achizi]ii [i gestiune: -administrator,
treapta profesional` I- 1(unu) post.
Concursul va avea loc în data de
19.01.2015, ora 10.00 proba scris` [i
21.01.2015, ora 10.00 interviul. Can-
dida]ii trebuie s` îndeplineasc`
condi]iile prev`zute de art. 3 din
Hot`rârea Guvernului nr.286/2011,
modificat` prin Hot`rârea nr.
1027/2014, pentru modificarea [i
completarea Regulamentului -
cadru privind stabilirea principiilor
generale de ocupare a unui post va-
cant sau temporar vacant core-
spunzator func]iilor contractuale [i
a criteriilor de promovare în grade
sau trepte profesionale imediat su-
perioare a personalului contractual
din sectorul bugetar pl`tit din fon-
duri publice, precum [i
urm`toarele condi]ii de partici-
pare: -[coal` profesional` sau liceu;
-vechime în munc`: minim 6([ase)
ani; -permis de conducere catego-
ria B. Dosarele se vor depune în
maximum 10 zile lucr`toare de la
data public`rii anun]ului în Moni-
torul Oficial al României, Partea a
III-a, la sediul Serviciului Public
Local de Asisten]` Social` Petrila [i
trebuie s` cuprind` obligatoriu
documentele prev`zute de art.6(1)
din HG nr.286/2011, cu modific`rile
prev`zute de Hot`rârea nr.
1027/2014. Bibliografia este afi[at`
la sediul institu]iei. Informa]ii supli-
mentare se pot ob]ine la tele-
fon:0254.550.434, Compartimentul
contabilitate-resurse umane, per-
soan` de contact Boant` Elena.

Agen]ia Jude]ean` pentru Ocu-
parea For]ei de Munc` Boto[ani cu
sediul în Boto[ani, str. Colonel To-
moroveanu, nr.2, scoate la concurs,
în zilele de 19.01.2015 (proba scris`)
[i 21.01.2015 (interviul), la sediul
agen]iei urm`torul post vacant:
Consilier clasa I, grad profesional
asistent. Candida]ii trebuie s` în-
deplineasc` condi]iile generale
prev`zute de art. 54 din Legea nr.
188/1999 privind Statutul
Func]ionarilor Publici (r2), cu
modific`rile [i complet`rile ulte-
rioare; Condi]ii specifice de partici-
pare la concursul pentru ocuparea
func]iei publice de execu]ie va-
cante: Preg`tire de specialitate –
studii universitare de licen]` ab-
solvite cu diplom`, respectiv studii
superioare de lung` durat`, ab-
solvite cu diplom` de licen]` sau
echivalent` în domeniul [tiin]e ad-
ministrative, specializarea admin-
istra]ie public`; Vechime în

specialitatea studiilor necesare ex-
ercit`rii func]iei publice: minim 1
an; Cuno[tin]e de operare PC:
Word, Excel, Power Point, navigare
internet, po[t` electronic`;
Abilit`]i, calit`]i, aptitudini spe-
ciale:Ini]iativ` [i creativitate, capac-
itate de adaptare la munc` în
echip`, efort intelectual, seriozi-
tate. Programul concursului:
19.01.2015 – ora 10.00 – proba
scris`; 21.01.2015 – ora 12.00 – inter-
viul. Înscrierile se fac în termen de
20 zile de la data public`rii
anun]ului în Monitorul Oficial,
partea a –III– a, la sediul AJOFM
Boto[ani.

Agen]ia Jude]ean` pentru Ocu-
parea For]ei de Munc` Vrancea cu
sediul în Foc[ani, b-dul Unirii,
nr.53A, scoate la concurs, în zilele
de 19.01.2015 (proba scris`) [i
21.01.2015 (interviul), la sediul
agen]iei urm`torul post vacant:
Consilier clasa I, grad profesional
debutant. Candida]ii trebuie s` în-
deplineasc` condi]iile generale
prev`zute de art. 54 din Legea nr.
188/1999 privind Statutul
Func]ionarilor Publici (r2), cu
modific`rile [i complet`rile ulte-
rioare; Condi]ii specifice de partic-
ipare la concursul pentru
ocuparea func]iei publice de
execu]ie vacante: Preg`tire de
specialitate – studii universitare
de licen]` absolvite cu diplom`,
respectiv studii superioare de
lung` durat`, absolvite cu
diplom` de licen]` sau echiva-
lent`; Cuno[tin]e de operare PC:
Word, Excel, Power Point, navi-
gare internet, po[t` electronic`;
Abilit`]i, calit`]i, aptitudini spe-
ciale:Ini]iativ` [i creativitate, ca-
pacitate de adaptare la munc` în
echip`, efort intelectual, seriozi-
tate. Programul concursului:
19.01.2015 – ora 10.00 – proba
scris`; 21.01.2015 – ora 12.00 – in-
terviul. Înscrierile se fac în termen
de 20 zile de la data public`rii
anun]ului în Monitorul Oficial,
partea a –III– a, la sediul AJOFM
Vrancea.

Agen]ia Jude]ean` pentru Ocu-
parea For]ei de Munc` Harghita
cu sediul în Miercurea Ciuc, B-dul
Fr`]iei, nr.2, scoate la concurs, în
zilele de 20.01.2015 (proba scris`)
[i 22.01.2015 (interviul), la sediul
agen]iei urm`torul post  vacant:
inspector clasa I, grad profesional
superior. Candida]ii trebuie s` în-
deplineasc` condi]iile generale
prev`zute de art. 54 din Legea nr.
188/1999 privind Statutul
Func]ionarilor Publici (r2), cu
modific`rile [i complet`rile ulte-
rioare; Condi]ii specifice de partic-
ipare la concursul pentru
ocuparea func]iei publice de
execu]ie vacante: Preg`tire de
specialitate – 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 necesare exercit`rii
func]iei publice : minim 9 ani;
Cuno[tin]e de operare PC: Word,
Excel, Power Point, navigare inter-
net, po[t` electronic`; Abilit`]i,
calit`]i, aptitudini
speciale:Ini]iativ` [i creativitate,
capacitate de adaptare la munc`
în echip`, efort intelectual, serioz-
itate. Programul concursului:
20.01.2015 – ora 09:00 – proba

scris`; 22.01.2015 – ora 12:00 – in-
terviul. Înscrierile se fac în termen
de 20 zile de la data public`rii
anun]ului în Monitorul Oficial,
partea a –III– a, la sediul AJOFM
Harghita.

Agen]ia Jude]ean` pentru Ocu-
parea For]ei de Munc` Harghita cu
sediul în Miercurea Ciuc, B-dul
Fr`]iei, nr.2, scoate la concurs, în
zilele de 19.01.2015 (proba scris`) [i
21.01.2015 (interviul), la sediul
agen]iei urm`torul post  vacant:
referent clasa III, grad profesional
superior. Candida]ii trebuie s` în-
deplineasc` condi]iile generale
prev`zute de art. 54 din Legea nr.
188/1999 privind Statutul
Func]ionarilor Publici (r2), cu
modific`rile [i complet`rile ulte-
rioare; Condi]ii specifice de partici-
pare la concursul pentru ocuparea
func]iei publice de execu]ie va-
cante: Preg`tire de specialitate –
studii medii liceale finalizate cu
diplom` de bacalureat; Vechime în
specialitatea studiilor necesare ex-
ercit`rii func]iei publice: minim 9
ani; Cuno[tin]e de operare PC:

Word, Excel, Power Point, navigare
internet, po[t` electronic`;
Abilit`]i, calit`]i, aptitudini spe-
ciale: Ini]iativ  ̀[i creativitate, capac-
itate de adaptare la munc` în
echip`, efort intelectual, seriozi-
tate. Programul concursului:
19.01.2015 – ora 10.00 – proba
scris`; 21.01.2015 – ora 12.00 – inter-
viul. Înscrierile se fac în termen de
20 zile de la data public`rii
anun]ului în Monitorul Oficial,
partea a –III– a, la sediul AJOFM
Harghita.

VÂNZåRI DIVERSE

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

CITA}II
Ionescu Mihai citez pe Fugaru
Elena Manuela, în dosar civil par-
taj bunuri comune, nr.
566/288/2013, la Judec`toria Cluj-
Napoca, pentru data de 29 ian-
uarie 2015.

SC Heru International Central
Eastern Europe SRL, cu ultimul
domiciliu în Bucure[ti, având
C.U.I. 18579283 [i J40/6168/2006,
este chemat s` se prezinte la
Judec`toria Sector 5, Bucure[ti,
camera P21, în ziua de 08.01.2015,
Completul C2 –civil, ora 13.30, în
calitate de pârât, în proces cu S.C.
Teaha Holding Inc S.R.L. în calitate
de reclamant, în dosarul
24035/302/2014, având ca obiect
reziliere contract.

Erimia Angela, cu domiciliul
cunoscut în Ia[i, str. Tabacului
nr.63, bl.W1, ap.2, parter, având
calitatea de intimat este chemat`
în judecat` la Tribunalul Ia[i,

sec]ia civil` camera S VI, etaj 4,
complet civil r10, în ziua de
20.01.2015, ora 9.00, în proces cu
Inspectoratul {colar Jude]ean Ia[i,
cu sediul în Ia[i, str. Nicolae
B`lcescu nr.26, în calitate de re-
curent, Agachi Ciprian în calitate
de intimat, Timofte {tefan în cal-
itate de intimat, Timofte Lenu]a
în calitate de intimat, Agachi
{tefania– Lumini]a în calitate de
intimat, Ipate Lauren]iu în cali-
tate de intimat, pentru recurs–
ac]iune în regres rejudecare în
Dosar nr. 9004/245/2010.

Se citeaz` Sava Ionel, cu ultimul
domiciliu cunoscut în mun.
Buz`u, str. Transilvaniei, nr. 163A,
jud. Buz`u, în calitate de pârât în
dosarul nr. 10058/200/2014 al
Judec`toriei Buz`u, cu termen de
judecat` în data de 14.01.2015, ora
12:00.

}\ra M`rioara este p~r~t` \n Dos.
6955/190/2012 al Judec`toriei
Bistri]a, obiect succesiune [i par-
taj teren de 17.066 mp, \nscris \n
CF 25411 Bistri]a B~rg`ului, ter-
men 16.01.2015.
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Neam] Dorina, Sucilea Nastasia,
C`ldare Sabina, Moldovan Ioan,
D\ngan Ioana, Moldovan Viorel [i
Nu]escu Veronica sunt p~r~]i \n
dos 7176/190/2013 al Judec`toriei
Bistri]a, obiect succesiune teren
de 1271 mp \nscris \n CF 486
Susenii B~rg`ului, termen
26.01.2015.

Numitul Nan Alexandru-
Lauren]iu, cu ultimul domiciliu
cunoscut \n Br`ila, Strada Plu-
tinei, Nr. 68, jude]ul Br`ila, este
citat la Judec`toria Br`ila pentru
data de 9 ianuarie 2015, ora
09:00, complet C11, \n calitate de
p~r~t \n dosarul civil nr.
11360/196/2014, \n contradictoriu
cu reclamanta SC Compania de
Utilit`]i Publice Dun`rea SA
Br`ila. 

Numita Bahica Nadia, cu domicil-
iul legal \n mun. Tecuci, strada
Prundului, nr. 28, et. 1, ap. 9 este
citat` la Tribunalul Gala]i la data
de 21.01.2015, \n dosarul civil nr.
3640/121/2014, av~nd ca obiect
plasament [i dosarul civil nr.
3862/121/2014, av~nd ca obiect
plasament, la sala 3, ora 09:00 \n
proces cu DGASPC Gala]i.

Numita {tefanita Iulia, cu domi-
ciliul \n str. Br`ilei, nr. 169, bl. A1,
ap. 41, mun. Gala]i, jud. Gala]i este
citat` la Tribunalul Gala]i la data
de 08.01.2015, \n dosarul civil nr.
5138/121/2014, sala 3, ora 12:00 \n
proces cu DGASPC Gala]i, av~nd
ca obiect plasament.

Numi]ii Bahica Nicolae, cu domi-
ciliul \n mun. Tecuci, str. Aleea
Plopilor, sc. 2, ap. 25, jud. Gala]i,
Bahica Nadia, cu domiciliul \n
mun. Tecuci, str. Aleea Prundului,
nr. 28, et.1, ap. 28, jud. Gala]i este
citata la Tribunalul Gala]i la data
de 21.01.2015, \n dosarul civil nr.
3760/121/2014, sala 3, ora 08:00
\n proces cu DGASPC Gala]i,
av~nd ca obiect plasament.

Numita Cobzaru Veronica, cu
domiciliul \n ora[ T~rgu Frumos,
{os. Buznea, nr. 6, jud. Ia[i, este
citat` la Tribunalul Gala]i la data
de 21.01.2015, \n dosarul civil nr.
3761/121/2014, sala 3, ora 08:00 \n
proces cu DGASPC Gala]i, av~nd
ca obiect plasament.

Numita Iqbal L`cr`mioara Mi-
haela (Ciochina), cu domiciliul \n
sat Maicanesti, com. Maicanesti,
jud. Vrancea este citat` la Tri-
bunalul Gala]i la data de
19.02.2015, \n dosarul civil nr.
2260/121/2014, sala 3, ora 12:00 \n
proces cu DGASPC Gala]i, av~nd
ca obiect plasament.

P`duraru Camelia - cu domiciliul
\n Ia[i, str. Elena Doamna nr. 35,
jud. Ia[i, este citat` \n calitate de
p~r~t` \n dosarul nr.
37598/245/2013, av~nd ca obiect
preten]ii, \n data de 20.01.2015,
ora 08:30, la Judec`toria Ia[i, cu
sediul \n str. Anastasie Panu nr. 25,
Ia[i, Sectia Civil`, camera Sala 7,
complet c30, reclamant` fiind SC
Salubris SA, cu sediul \n Ia[i, {os.
Na]ional` nr. 43, jud. Ia[i.

Judec`toria Moine[ti, dosar nr.
5513/260/2013, \n sentin]a civil`
1586/08.10.2014 admite ac]iunea
formulat` de reclamanta Miron
(fosta Vieru) Mirela domiciliat` \n
Com`ne[ti, str. Avram Iancu bl. 5,
sc. C, apt. 13, jud. Bac`u, \n contra-
dictoriu cu Vieru Gabi domiciliat
\n sat }ib`ne[tii Buhlii com.

B`ce[ti, jud. Vaslui. Oblig` p~r~tul
c`tre reclamant` la cheltuieli de
judecat`. 

DIVERSE
SCP Evrika Insolvency IPURL,
reprezentat` prin asociat coordo-
nator Liscan Aurel, \n calitate de
administrator judiciar al Gold De-
sign Plast SRL desemnat prin
sentin]a civil` din data de
11.11.2014, pronun]at` de Tri-
bunalul Bucure[ti, Sec]ia a VII-a
Civil` \n dosar nr. 31984/3/2014,
notific` deschiderea procedurii in-
solven]ei prev`zut` de Legea nr.
85/2014 împotriva Gold Design
Plast SRL, cu sediul \n Bucure[ti,
Sectorul 5, Strada P`un Ilie (fosta
Eufemia Beliam), Nr. 6, camera 4,
CUI 25281327, nr. de ordine \n reg-
istrul comer]ului J40/4334/2012.
Persoanele fizice [i juridice care
\nregistreaz` un drept de crean]`
\mpotriva Gold Design Plast SRL
vor formula declara]ie de crean]`
care va fi \nregistrat` la grefa Tri-
bunalului Bucure[ti - sec]ia a VII-a
Civil`, cu referire la dosarul nr.
31984/3/2014, \n urm`toarele
condi]ii: a) termenul limit` pen-
tru \nregistrarea cererii de ad-
mitere a crean]elor asupra averii
debitorulu 26.01.2015; b) ter-
menul de verificare a crean]elor,
de \ntocmire, afi[are [i comuni-
care a tabelului preliminar de
crean]e 16.02.2015; c) termenul
pentru \ntocmirea [i afi[area
tabelului definitiv la 13.03.2015; d)
data primei [edin]e a adun`rii
generale a creditorilor, 20.02.2015
ora 14.00; e) adunarea general` a
asocia]ilor la data de 29.12.2014,
ora 14.00 la sediul administra-
torului judiciar.

OMV Petrom SA anun]` publicul
interesat asupra depunerii so-
licit`rii de emitere a acordului de
mediu pentru proiectele „Reabil-
itare beciuri sonde: 74, 939, 977,
1005, 570, 581, 990, 577 Zemes,
720, 1079 Cilioaia Vest, 652
Moine[ti din extravilanul co-
munei Zeme[, jude]ul Bac`u. In-
forma]iile privind proiectul
propus pot fi consultate la
sediul APM Bac`u, str. Oituz nr.
23, din municipiul Bac`u, \n
zilele de luni-joi, \ntre orele
08:00-16:30 [i vineri \ntre orele
08:00-14:00. Observa]iile pub-
licului se primesc zilnic la sediul
APM Bac`u.

B`lan Anghel anun]`, în dosarul
civil nr. 1293/329/2014, sentin]a
civil` nr. 614/ /8 10.2014 a
Judec`toriei Turnu M`gurele
Teleorman, jud. Teleorman, in-
stan]a hot`r`[te: Admite
ac]iunea civil` pentru stabilire
domiciliu minor [i exercitare au-
toritate p`rinteasc` introdus`
de reclamantul B`lan Anghel
împotriva pârâtei Butnariu
Elena. Stabile[te domiciliul mi-
norei B`lan Marinela Angela,
n`scut` la data de 4 iulie 2013, la
domiciliul reclamantului. Sta-
bile[te exercitarea autorit`]ii
p`rinte[ti asupra minorei de
c`tre reclamant. Ia act c` recla-
mantul renun]` la cheltuielile
de judecat`. Cu drept de apel în
termen de 30 de zile de la comu-
nicare. Pronun]at` în [edin]`
public` azi, 8 octombrie 2014.

Prin prezenta v` inform`m c`
reclamanta Stroe Teodora domi-

ciliat` în comuna C`line[ti,
jude]ul Teleorman, solicit` în
dosarul nr. 3373/740/2014 al
Judec`toriei Alexandria, jud. Tele-
orman, ca instan]a s` constate c`
este proprietarul ca efect al uzu-
capiunii de lung` durat` (30 ani)
asupra suprafe]ei de 1287 mp.,
suprafa]` situat` în intravilanul
comunei C`line[ti, jud. Teleor-
man, având urm`toarele
vecin`t`]i: N - Hait` Ani[or, E- DC,
S - Coltubea Alexandru, V - Nea-
goe Gheorghe [i c` a dobândit
dreptul de proprietate ca efect al
accesiunii imobiliare asupra unei
construc]ii, cas` de locuit, în
suprafa]` de 53 mp, compus` din
3 camere [i acoperit` cu ]igl` [i
asupra a dou` anexe în suprafa]`
de 48 mp, respectiv 41 mp, toate
construc]iile fiind situate pe
terenul mai sus amintit, în co-
muna C`line[ti, jude]ul Teleor-
man. Orice persoan` interesat`
este somat` ca, în termen de 6
luni de la afi[area prezentei
soma]ii, s` formuleze opozi]ii. În
caz contrar se va proceda la jude-
carea cererii.

În temeiul art. 61 alin. (1) din
Legea 85/2006 comunic`m de-
schiderea procedurii de faliment
a debitorului SC Consizo SRL, CIF:
2896692, J12/5161/1992, dosar nr.
1374/1285/2010 - Tribunalul Cluj.
Termen de predare a gestiunii
averii de la debitoare c`tre
lichidatorul judiciar imp`reun` cu
lista actelor si operatiunile efectu-
ate dup` data deschiderii proce-
durii este de 29.12.2014. Termen
pentru depunerea cererilor de
crean]e nascute in cursul proce-
durii 21.01.2015; Termenul limit`
pentru verificarea crean]elor, în-
tocmirea [i afi[area tabelului su-
plimentar al crean]elor este de
04.02.2015, Termen limit` pentru
depunerea eventualelor con-
testa]ii este de 5 zile de la publi-
carea tabelului suplimentar in
BPI; Termen pentru întocmire [i

afi[are tabelului definitiv consol-
idat al crean]elor 25.02.2015.
Lichidator judiciar, Consultant In-
solven]` SPRL, prin ec. Emil
Popescu

SOMA}II
Soma]ie (În[tiin]are). Prin
încheierea de [edin]` din data de
22.08.2014, instan]a a dispus
emiterea unei soma]ii
(în[tiin]are) c`tre toate per-
soanele interesate s` fac`
opozi]ie cu privire la ac]iunea for-
mulat` de c`tre reclaman]ii
Neme[ Mihaela Anu]a [i Neme[
Ioan, domicilia]i în comuna Bâr-
sana nr. 282, jud. Maramure[ în
contradictoriu cu pârâr]ii Betin
Ilona, Gancz Iczik, cu domiciliu ne-
cunoscut [i Unitatea Administra-
tiv Teritorial` a comunei Bârsana.
Obiectul principal al cererii recla-
mantei îl reprezint` uzucapiunea
ca mod de dobândire a dreptului
de proprietate cu privire la imo-
bilul în natur` cur]i,  construc]ii
[i arabil situat în extravilanul lo-
calit`]ii Bârsana, în suprafa]` de
2067 mp, având ca vecini: drum,
râu, Petrovai Petru, Borodi Toader,
cuprins în CF nr. 50437 (CF vechi
492, nr. top 4559/1 dup` dezmem-
brare. Persoanele interesate care
pot dovedi un drept sau un in-
teres legitim precum [i pârâ]ii
Batin Ilona, Gencz Iczik, Unitatea
Administrativ Teritorial` a co-
munei Bârsana, au dreptul s` fac`
opozi]ie în termen de 6 ([ase) luni
de la emiterea prezentei soma]ii
sau în[tiin]`ri. În cazul în care, în
termen de 6 luni de la emiterea
soma]iei sau publica]iei, nu s-a
f`cut opozi]ie, instan]a va pro-
ceda la judecarea cererii recla-
mantei. (Dosar nr. 1739/307/2014).

Soma]ie. În baza încheierii dat` în
[edin]a camerei de consiliu din
data de 12.06.2014, se emite
Soma]ie de Uzucapiune. Având în
vedere c` reclaman]ii Stuleanec

Maria [i Stuleanec Pavel, ambii cu
domiciliul în comuna Veti[, sat
Decebal, nr. 110, jud. Satu Mare [i
cu domiciliile procesuale alese la
cab. Av. Tudoran Roxana, Sighetu-
Marma]iei, str. Traian, bl. 9, ap. 48,
jud. Maramure[, au formulat o
ac]iune prin care solicit` s` con-
state c` reclaman]ii au dobândit
dreptul de propriette prin uzu-
capiune de lung` durat` asupra
terenului de natur` cur]i, con-
struc]ii, situat în intravilanul lo-
calit`]ii Poienile de Sub Munte, în
suprafa]` de 519 mp, cuprins în CF
3048 Poienile de Sub Munte, nr.
top 4745/1 dup` dezmembrare,
precum [i asupra construc]iilor
care se g`sesc pe acest teren re-
spectiv cas` de locuit P (C1) în
suprafa]` de 69 mp, având vecini
drum, Stuleanec Mihai, [i în-
scrierea dreptului de proprietate
în eviden]ele de carte funciar` în
favoarea reclaman]ilor. În temeiul
art. 1051 alin. 2 lit. e din Noul Cod
de procedur` civil`, sunt soma]i
to]i cei interesa]i s` fac` opozi]ie,
cu precizarea c`, în caz contrar, în
termen de 6 luni de la emiterea
celei din urm` publica]ii se va
trece la judecarea cererii de uzu-
capiune. (Dosar nr. 962.336.2014).

ADUNåRI 
GENERALE

Convocare nr.140 din 15.12.2014:
Pre[edintele convoac` adunarea
general` extraordinar` SC SIAC SA
pe 19.01.2015, ora 10.00 la sediul
societ`]ii din str. Luigi Galvani
nr.20 bis, Sector 2, având ordinea
de zi: Aprobarea vânz`rii imobilu-
lui format din teren de 4.001 mp.
situat în {os. Chitilei nr.431 C, sec-
tor 1, la pre]ul de 98euro/mp. În
cazul în care la data convoc`rii nu
se întrune[te cvorumul necesar,
convocarea r`mâne valabil` la
data de 20.01.2015, ora 10.00 la
aceea[i adres`. Procurile speciale
se vor depune la sediul societ`]ii

din str. Luigi Galvani nr.20 bis,
pân` cel pu]in la data de
09.01.2015. Pre[edinte Consiliu de
Administra]ie Ing. Sofia Vasile.

LICITA}II
Subscrisa Via Insolv SPRL scoate la
vânzare prin licita]ie public` \n
bloc a bunurilor mobile: (aparate
salon infrumuse]are) la pre]ul de
evaluare (36.858 lei f`r` TVA)
apar]in~nd SC Cleopatra Body Spa
SRL; bunuri mobile (bijuterii fan-
tezie, curele, gen]i \nlocuitor,
benti]e material textil, articole p`r,
diademe plastic, mese, cle[ti-
soare, cercei) la pre]ul de inventar
redus cu 60% [i cu un discount
pentru v~nzarea for]at` de 20%
(71.286,72 lei), apar]in~nd deb-
itoarei SC Staliola Serv SRL. Per-
soanele interesate vor cump`ra
caietul de prezentare de la lichida-
torul judiciar [i vor depune docu-
mentele de participare la licita]ie
cu o zi înainte de data licita]iei.
Licita]ia va avea loc în data de
19.12.2014, ora 11/00. In cazul nead-
judec`rii vânzarea va fi reluat` în
ziua de 06.01.2015, 09.01.2015,
13.01.2015, respectiv 19.01.2015 la
aceeasi ora la sediul lichidatorului
judiciar din Ploiesti, str. Banatului,
nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, jud. Pra-
hova, tel/fax 0244 519800.

Municipiul Satu Mare, cu sediul în
Satu Mare, P-]a 25 Octombrie nr. 1,
intrare M, reprezentat prin primar,
Dr.Coica Dorel, cod fiscal 403886,
tel. 0261.807.500. fax.0261.710.760
vinde prin licita]ie public` de-
schis` imobilul teren în suprafa]`
de 8.202.mp, situat în Zona Indus-
trial` Sud a municipiului Satu
Mare, înscris în CF nr.161420 sub nr.
cadastral 161420, garan]ia de par-
ticipare la licita]ie este în sum` de
16710.lei. Imobil teren în suprafa]`
de: 10.000 mp situat în Zona In-
dustrial` Sud a municipiului Satu
Mare, înscris în CF nr. 159719 mp
sub nr. cadastral. 159719, garan]ia
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de participare la licita]ie este in
sum` de: 19712.lei. Orice persoan`
juridic` interesat` poate solicita
documenta]ia de atribuire de la
sediul Prim`riei municipiului Satu
Mare, Birou Eviden]` Patrimpniu,
parter, camera.13. Garan]ia de par-
ticipare la licita]ie poate fi achitat`
în numerar la casieria Prim`riei
municipiului Satu Mare sau prin
ordin de plat` la Trezor`ria Satu
Mare, cod fiscal 4038806, cont:
RO46TREZ5465006XXX000201.
Data limit` pentru solicitarea
clarific`rilor: 07.01.2015 iar data
limit` de depunere a ofertelor
este: 12.01.2015, orele:10.00. Data
[i locul la care se va desf`[ura
[edin]a public` de deschidere a
ofertelor data:12.01.2015, orele:
12.00 la sediul Municipiului Satu
Mare, P-]a 25 Octombrie nr.1, In-
trarea M, sala de consiliu. Per-
soan` de contact: Faur Mihaela-
[ef birou eviden]a patrimoniu,
adresa e-mail:patrimoniu@satu-
mare.ro, tel. 0261/807521.

Anun] de participare la licita]ie
pentru închirierea unor suprafe]e
de teren din albiile minore 1. In-
forma]ii generale: Administra]ia
Bazinal` de Ap` Olt, str. Remus
Bellu nr.6, Rm. Vâlcea, jude]ul Vâl-
cea, cod fiscal RO 23730128 telefon
0250-739.881, fax 0250.738.255. 2.
Obiectul si durata închirierii:
închiriere teren  pentru o durat`
de 2 ani. 3. Condi]iile de partici-

pare: dovada cump`r`rii caietului
de sarcini; garan]ia de participare
la licitatie – 10% din valoarea
minim` a chiriei anuale; certifi-
catul constatator emis de ORC, val-
abil la data deschiderii ofertelor;
certificate constatatoare privind
îndeplinirea obliga]iilor exigibile
de plata a impozitelor si taxelor
c`tre stat inclusiv cele locale; certi-
ficat de atestare fiscal`; cazier fis-
cal emis MF; cazier judiciar al
administratorului; bilan]ul con-
tabil pentru ultimii 2 ani, vizat de
administra]ia fiscal`; fisa de infor-
matii generale privind cifra de
afaceri pe ultimii 3 ani; declara]ie
c` nu se afl` in litigiu cu titularul
dreptului de administrare. 4.
Cuantumul [i forma garan]iei de
participare: 10% din valoarea
minim` a chiriei anuale, consti-
tuit`  prin ordin de plat` sau
scrisoare de garan]ie bancar` în
favoarea Administra]iei Bazinale
de Ap` Olt. 5. Descrierea succint`
a bunului ce urmeaz` a fi închiriat:
Închiriere suprafa]` de teren în
albia minor` a râului Olt din
Jud.Olt, pentru înl`turarea mate-
rialului aluvionar: Jude]ul Olt.
Lotul 1 – 25.100 mp teren în albia
minor` a râului Olt, situat în Com.
Giuvar`[ti, Jud.Olt. 6. Data, locul [i
ora limit` de primire a ofertelor:
19.01.2015  pân` la ora 10:00 la
sediul Administra]iei Bazinale de
Ap` Olt, Str. Remus Bellu nr. 6, Rm.

Vâlcea, jud. Vâlcea. 7. Data [i locul
deschiderii acestora: 19.01.2015 în-
cepand cu ora 10:30 la sediul Ad-
ministra]iei Bazinale de Ap` Olt,
Str. Remus Bellu nr. 6, Rm. Vâlcea,
jud. Vâlcea. 8. Modul de ob]inere a
caietului de sarcini: de la sediul
Administra]iei Bazinale de Ap`
Olt,  Biroul Achizi]ii, contraval-
oarea acestuia fiind de 1.246
lei/lot. 9. Durata în care ofertan]ii
r`mân angaja]i prin termenii ofer-
telor lor: Perioada de valabilitate
a ofertei va fi de 90 de zile calen-
daristice de la data licita]iei de-
schise organizat` pentru
atribuirea contractului de
închiriere.

Debitorul SC Marinos Construct
SRL societate în faliment, prin
lichidator judiciar Dinu, Urse [i
Asocia]ii SPRL, scoate la vânzare:
1. Teren constituit din trei loturi sit-
uate în Mun. Ploie[ti, Judet Pra-
hova: -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 98.150,00 Euro exclusiv
TVA. 2.Teren situat în intravilanul
comunei Blejoi, sat Ploiestiori, Tar-
laua 19, jude]ul Prahova, având
suprafa]a de 1.000 mp. Pre]ul de
pornire al licita]iei este de
41.250,00 Euro exclusiv TVA.
3.Teren situat în intravilanul co-
munei 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.
4.Teren situat în intravilanul mun.
Ploie[ti, Str. A. T. Laurian, Jud. Pra-
hova, în suprafa]` total` din
m`sur`tori de 117mp (suprafa]`
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 imo-
bilele aflate în proprietatea SC
Marinos Construct SRL este de
1.000,00 lei exclusiv TVA. 5. Auto-
turism Fiat Fiorino -1.244,10 Lei ex-
clusiv TVA. Pentru imobilul de la
pozi]ia nr. 1(unu) pre]ul de pornire
al licita]iei reprezint` 50% din val-
oarea de pia]` exclusiv TVA din Ra-
portul de evaluare; Pentru
imobilul de la pozi]ia nr. 2(doi)
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. 3(trei) pre]ul de pornire
al licita]iei reprezint` 70% din val-
oarea de pia]` exclusiv TVA din Ra-
portul 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 Raportul de
evaluare. Participarea la licita]ie
este condi]ionat` de: -con-
semnarea în contul nr.
RO91FNNB005102300947RO02
deschis la Credit Europe Bank, Su-
cursala 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 Reg-

ulamentelor de licita]ie pentru
propriet`]ile imobiliare [i pentru
autoturism, de la sediul lichida-
torului judiciar. Pentru
propriet`]ile imobiliare [i pentru
autoturism prima [edin]` de
licita]ie a fost stabilit` în data de
08.01.2015 ora 11.00, iar dac`
bunurile nu se adjudec` la aceast`
dat`, urm`toarele [edin]e de
licita]ii vor fi în data de 15.01.2015,
22.01.2015, 29.01.2015, 05.02.2015,
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] Prahova. Pentru re-
latii suplimentare sunati la tele-
fon: 021.318.74.25, email
dinu.urse@gmail.com. Pentru
rela]ii suplimentare [i vizionare
apela]i tel.: 0753.999.028, dl. Cris-
tian Ciocan. Anun]ul poate fi
vizualizat [i pe site www.dinu-
urse.ro. 

PIERDERI
Pierdut proces verbal eliberat în
20.11.1973, pe numele R`dulescu
Petre. Îl declar nul. 

Pierdut contract vânzare-
cump`rare, proces verbal [i schi]a
apartament, pe numele
Uluceanu Ion [i Uluceanu Con-
stan]a. Le declar nule. 

Pierdut adeverin]` achitare inte-
gral` aferent` contract vânzare cu
plata în rate nr.7922, pe numele
Ioni]` Mihaela Irina. O declar
nul`. 

Pierdut contract vânzare-
cump`rare pe numele Gheorghe

Dorel [i Gheorghe Niculina. Îl de-
clar nul. 

Pierdut proces verbal predare-
primire locuin]`, pe numele Dia-
conescu Mircea [i Maria. Îl declar
nul.

Pierdut atestat profesional de
marf` ADR, carnet ADR, cartel`
tahograf, pe numele R`cil` Ionu]
Aurelian. Le declar nule. 

Pierdut Certificat înregistrare elib-
erat pentru SC Ascom Imobiliare
SRL cu CIF: RO16878513 de c`tre
ONRC de pe lâng` Tribunalul Bu-
cure[ti. Se declar` nul.

Disca – Franco SRL, cu sediul \n
Prudu Bargaului Nr. 286, Jud.
Bistri]a-N`s`ud J06/573/2004,
CUI: 16676433, anun]` pierderea
anexei la certificatul de \nregis-
trare al societ`]ii seria B nr.
0047275. O declar`m nul`.

}and`r` Elena, declar pierdut` le-
gitima]ie student`- Facultatea
“Carol Davila”, F.M.A.M., speciali-
tatea Tehnic` Dentar`, Bucure[ti.

C`lin Daniel Stelian P.F.A. înregis-
trat la Registrul Comer]ului Con-
stan]a declar` pierdute:
Certificatul de înregistrare [i Actul
constitutiv de la sediul social.

Pierdut [tampila Georgescu L.
P.F.A., rotund`, o declar nul`.

Pierdut Certificat de înregistrare
Georgescu L., Persoan` Fizic` Au-
torizat` cu sediul în Bucure[ti,
Sector 1, str. Polon` nr.43, parter,
ap.1, biroul nr.1, C.U.I. 33816413, nr.
ord. în Reg. Com.
F40/4771/19.11.2014, seria B nr.
3000734. Îl declar nul.
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