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Anun]uri
PRESTåRI SERVICII
Acoperi[uri tabl` zincat`, cur`]at
jgheaburi, vopsit tabl`, mici repara]ii.
0722.722.743.
Acoperi[uri. Repara]ii, dulgherie jgheaburi, burlane, tabl` orice tip. Mansardari. Reducere 40% 30.08.2014.
0724.716.882.

VÂNZåRI IMOBILE
T~rgovi[te, cartier ANL v~nd vil` 260
mp construi]i, 2008, P+E, 700 mp
teren, 48.000 euro, acte la zi.
0722230275

VÂNZåRI TERENURI
VÂND TEREN EXTRAVILAN 18.500MP,
DN1-BåICOI-PH, DESCHIDERE 120M,
ACCES DIN DN1 SI DRUM DE EXPLOATARE, CERTIFICAT DE URBANISM.
TEL.0753.777.488.

VÂNZåRI DIVERSE
La libr`riile din Bucure[ti [i din ]ar`.
Telefon: 0761.674.276, 0733.940.772

CITA}II
Reclaman]ii: Pantilimon Floare, Pantilimon Gheorghe Lucian [i Pantilimon
Ioan solicit` chemarea în judecat` a
p~r~]ilor: Sprdlik Matilda, Luca Izabela,
Ziegler Maria (Terezia), pentru solu]ionarea dosarului nr.718/278/2013 la
Judec`toria Petro[ani av~nd ca obiect
uzucapiune, pentru data de
04.09.2014, ora 9:00.

Numita Popovici Maria este citat` în
calitate de p~r~t` în dosarul
nr.121/222/2014 la Judec`toria Dorohoi
în data de 19 septembrie 2014.
Averitei Ilie chem în judecat` pentru
termenul din 12.09.2014, reclamat în
Dosar nr. 2742/193/2012, partaj judiciar, pe Lupu Mihaela în calitate de
p~r~t`, dosar înregistrat pe rolul
Judec`toriei Boto[ani.
Dicu Ion, cu domiciliul în Buz`u, bd.
Unirii, bl. B13, ap. 35 este citat pentru
data de 01.09.2014 la Tribunalul V~lcea
în dosar nr. 12601/288/2010* în recurs,
în calitate de p~r~t.
În temeiul încheierii din data de
04.07.2014, potrivit art. 1051 C.proc.civ.,
ca urmare a cererii înregistrate pe rolul
instan]ei sub nr 1026/331/2014, prin
care se invoc` de c`tre reclamanta
Constantinoiu Elena domiciliat` în Comuna Bertea, nr 596, jude]ul Prahova,
dob~ndirea dreptului de proprietate
ca urmare a uzucapiunii asupra imobilului teren, situat în comuna Bertea,
Punct Vatra Satului-Teleni, str D.J. 101T,
jude] Prahova: 841 mp tarla 61, parcela
994, cu vecinii: D.J. 101T la sud, Sinca
Maria la est, Bucur Constantin la nord
[i Boghici Petre la vest; 400 mp tarla
61, parcela 696, cu vecinii: D.J. 101T la
nord, drumul de acces la est, P~r~ul
Bertea la sud [i Sinca Maria la est, to]i
cu domiciliul în comuna Bertea, se
emite prezenta soma]ie pentru to]i cei
interesa]i s` fac` opozi]ie în termen
de 6 luni de la emiterea celei din urm`
publica]ii. În lipsa opozi]iei formulat`
în termen procedural, se va trece la
judecarea cererii.
Se citeaz` S.C. Lea Meridian Construct
SRL, cu sediul social în Pite[ti, str. Exerci]iu, C`minul nr. 2, etaj 1, Camerele
9 [i 10, jude]ul Arge[, pentru data de
01.09.2014, ora 10,00, la Judec`toria
Pite[ti, în Dosarul nr. 3882/280/2014,
în contradictoriu cu SC RCS&RDS SA,
av~nd ca obiect „preten]ii”.
Se citeaz` Stanciu Ion [i Stanciu Mihaela cu fost domiciliu în Bdul Bucure[ti nr 29, Bl 11B, scara B, etaj 1,
apartament 43, Ploie[ti, la data de
8.09.2014, orele 9:00, complet 4, tribunalul Ploie[ti, în dosar nr
11427/281/2010 în proces cu reclamanta Georgescu Monica Lumini]a.

DIVERSE
Activ 1nsolv SPRL Rm. V~lcea, str. Ferdinand nr. 34, administrator judiciar,
notific` deschiderea procedurii simplificate de insolven]` împotriva debitoarei SC CONDIA MÎNA SRL, CIF
29885237, num`r ORC J38/133/2012 cu
sediul în Rm V~lcea, str.Calea lui Traian, nr 45, bl. 2, sc. A, ap. 84, jud.
V~lcea, prin sentin]a 3627/29.07.2014
pronun]at` în dosarul nr. 2782/
90/2014 de Tribunalul V~lcea. Termene: 15.09.2014 termenul pentru înregistrarea crean]elor; 27.09.2014
termenul de întocmire, afi[are [i comunicare a tabelului preliminar de
crean]e; 25.10.2014 termenul pentru
afi[area tabelului definitiv de crean]e.
Prima adunare a creditorilor va avea
loc în data de 04.10.2014 ora 14,00 la
sediul lichidatorului judiciar [i convoac` creditorii. Informa]ii suplimentare la tel. 0350414880,
0727653523, 0744835386.

ADUNåRI GENERALE
Convocator:
Consiliul
de
Administra]ie al S.C. Imopost Developments S.A., cu sediul în Bucure[ti,
Calea Grivi]ei, nr. 136, corp A, etaj 1,
camera 17, sector 1, înregistrat` la Registrul Comer]ului sub nr. J40/13379/
2005, C.U.I. 17832131, convoac`, la solicitarea ac?ionarului S.C. Procema-Institut de Cercetare, Proiectare ?i
Produc?ie Experimental` în Domeniul
Construc?iilor ?i al Materialelor de
Construc?ii S.A.: Adunarea General`
Extraordinar` a Ac]ionarilor în data de
22.09.2014, ora 14.00, la sediul societ`]ii, pentru to]i ac]ionarii înregistra]i în Registrul Ac]ionarilor la
sf~r[itul zilei de 19.09.2014 sau
reprezentan]ii acestora mandata]i în
baza unei procuri speciale, cu
urm`toarea ordine de zi: Stabilirea de
c`tre asocia]i a strategiei [i a mijloacelor de ap`rare a drepturilor societ`]ii referitoare la imobilul situat
în Bucure[ti, sector 1, Calea Victoriei
nr.133-135 [i a imobilului din Bucure[ti,
sector 1, str. Matei Millo nr.10; Stabilirea de c`tre asocia]i a strategiei [i
a modalit`]ilor efective privind recuperarea de c`tre societate a capitalului social, cheltuielilor suportate,

daunelor suferite [i profitului nerealizat în leg`tur` cu unul sau ambele
imobile mai sus precizate, în cazul în
care acestea sau unul dintre ele vor
ie[i din proprietatea societ`]ii.
Încep~nd cu data de 19.08.2014, to]i
ac]ionarii interesa]i pot consulta, la
sediul societ`]ii, documentele [i materialele informative referitoare la
problemele incluse pe ordinea de
zi.Cererile privind introducerea unor
noi puncte pe ordinea de zi se înainteaz` Consiliului de Administra]ie de
c`tre unul sau mai mul]i ac]ionari
reprezent~nd, individual sau împreun`, cel pu]in 5% din capitalul social, în cel mult 15 zile de la publicarea
convoc`rii, în vederea public`rii [i
aducerii acestora la cuno[tin]` celorlal]i ac]ionari.Ac]ionarii pot participa
[i vota în adunarea general` prin
reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva
adunare general`. Ac]ionarii care nu
au capacitate de exerci]iu, precum [i
persoanele juridice pot fi reprezenta]i/ reprezentate prin reprezentan]ii lor legali care, la r~ndul lor, pot
da altor persoane împuternicire pentru respectiva adunare general`.
Procurile vor fi depuse în original
p~n` în ziua ?edin?ei sau în termenul
prev`zut de actul constitutiv, sub
sanc]iunea pierderii exerci]iului dreptului de vot în acea adunare. Procurile
vor fi re]inute de societate, f`c~nduse men]iune despre aceasta în procesul-verbal. În cazul în care la prima
convocare nu sunt întrunite condi]iile
legale, a doua convocare este fixat` în
data de 23.09.2014, la aceea[i or` [i în
acela[i loc. Pre[edintele Consiliului de
Administra]ie, Tapai Mihaela.

LICITA}II
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.
Serviciul Fiscal Municipal One[ti.
Biroul Colectare [i Executare Silit`.
Nr.106821/08.08.2014.Anun] privind
v~nzarea de bunuri mobile. Serviciul
Fiscal Municipal One[ti scoate la
v~nzare prin licita]ie public` (al doilea
termen), conf. art. 162, alin. 4 din OG

92/ 2003 privind Codul de Procedur`
Fiscal`, republicat` cu modific`rile [i
complet`rile ulterioare, urm`torul
bun imobil situat \n mun. One[ti, str.
Libert`]ii, bl. 31, sc. B, ap. 10, proprietatea SC Headstone SRL One[ti:-Autoturism Dacia D1f71, serie motor
UU1D4FIX33335601, anul de fabrica]ie
2007. Pre] de pornire-f`r` TVA: 1.193 lei
(f`r` TVA). V~nzarea va avea loc \n
data de 29.08.2014 ora 10.00 la sediul
Serviciul Fiscal Municipal One[ti,
strada Po[tei nr. 5. Ofertan]ii sunt
obliga]i s` depun` p~n` la data de
28.08.2014 taxa de participare
reprezent~nd 10% din pre]ul de
pornire al licita]iei, oferta de
cump`rare scris`, precum [i celelalte
acte prev`zute de art. 162, alin. 7 din
OG 92/ 2003 privind Codul de Procedur` Fiscal`, republicat` cu
modific`rile [i complet`rile ulterioare.
Raportul de evaluare se afl` la sediul
v~nz`torului. Informa]ii suplimentare
pute]i ob]ine la sediul Administra]iei
Finan]elor Publice One[ti, telefon
0234/ 320671, interior 209.
Comuna Balta Alb`, jude]ul Buz`u,
tel/fax: 0238.590.063, CUI: 20407834,
organizeaz` licita]ie public` deschis`,
cu oferta închis` în plic, la sediul
Prim`riei Comunei Balta Alb`, jude]ul
Buz`u, pe data de 09.09.2014, ora
10.00, în vederea închirierii unui
spa]iu în suprafa]` util` de 23mp, cu
destina]ia de farmacie, situat în incinta C`minului Cultural din Sat B`ile,
Comuna Balta Alb`, jude]ul Buz`u.
Documentele licita]iei pot fi procurate
contra-cost de la sediul Prim`riei Comunei Balta Alb`, situat în sat Balta
Alb`, Comuna Balta Alb`, jude]ul
Buz`u. Pre]ul de pornire la licita]ie va
fi de 10 lei/mp, tarif lunar iar pre]ul
caietului de sarcini va fi de 50 lei, în
conformitate cu H.C.L. nr.45 /30.08.
2013. Data [i locul de primire a ofertelor: cel t~rziu în data de 08.09.2014,
ora 16.00, la sediul Prim`riei Comunei
Balta Alb`. Data [i locul deschiderii
ofertelor: 09.09.2014, ora 10.00, la
sediul Prim`riei Comunei Balta Alb`.
Durata închirierii este de 1 an, cu drept
de prelungire, în conformitate cu
H.C.L. nr.45/30.08.2013. Taxa de închiriere va fi recalculat` anual în func]ie
de rata infla]iei.

MATRIMONIALE
Pensionar, 59 ani, 1.65m, 80 kg, Ploie[ti,
apartament, zodiac pe[ti, doresc,
doamn` 55-60 ani, zodie de ap`.
0344.809.426. 0725.951.689.

COMEMORåRI
În aceste zile s-au împlinit 9(nou`)ani
de la trecerea, brutal` [i fulger`toare,
la cele ve[nice a judec`torului Guse
Marin, de la Tribunalul Jude]ean OltSlatina... A fost un OM minunat, un
des`v~r[it coleg, bun [i drept profesionist [i un prieten cum rar po]i
înt~lni în via]`. Dumnezeu s`-l odihneasc` în pace [i s` îl treac` în lumea
drep]ilor. Cu ad~nc` triste]e [i sincer`
m~hnire scriu aceste cuvinte, care se
vor [i o alinare pentru singura lui fiica
[i fosta so]ie. Dan Lauren]iu, notar
public, ex-judec`tor în Ialomi]a.

PIERDERI
Pierdut certificat de inmatriculare pentru bunul mobil Autoturism marca
Dacia Duster cu num?r de înmatriculare
B21XGV,
serie
sasiu
UU1HSDAW542921409.
Pierdut certificat ADR de formare a
conduc`torilor de autovehicule care
transporta m`rfuri periculoase nr.
0063876/20.09.2012 eliberat de ARR
pe numele Mincu Stelian C`t`lin. Se
declar` nul.
Pierdut certificat de preg`tire profesional` a conduc`torului auto nr.
V00183422L/ 22.12.2010, eliberat de
ARR pe numele Mincu Stelian C`t`lin.
Se declar` nul.
SC. Clador Rom-Italy SRL cu sediul in
Ia[i, str. Vasile Lupu nr. 128, bl. A2, tr. I,
et. 9, ap. 3, J 22/648/2007 [i RO
21273925, prin administrator anun]`
pierderea urm`toarelor acte: documente constitutive ale societ`]ii comerciale, parte din documente contabile
(facturier [i chitan]ier), [tampila societ`]ii. Le declar` nule.
Soc. Valex Intercom S.R.L., Str. Lacul
Greaca nr.84, Sector 3, Bucure[ti, C.U.I.
10335780, J40/2168/98 pierdut Certificat constatator la sediul social în Str.
Lacul Greaca nr.84, Sector 3, Bucure[ti.
Îl declar nul.
Publicitate

