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Anun]uri
OFERTE SERVICIU

}igl` metalic`, jgheaburi, repara]ii, tabl` zincat`,
dulgherie, cur`]`m jgheaburi. 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.
Construc]ii civile, mansard`ri, dulgherie, repara]ii
acoperi[uri, orice tip ]igl` metalic`, tabl` zincat`,
jgheaburi, burlane, termoizola]ii. Tel. 0745.812.723.
0721.124.281.
Transport marf` intern /extern (microbuz din
jude]ul Bistri]a de 3,5t). 0749.871.140. Ofer/caut seriozitate!

cump`rare pentru terenuri în B`ile Ol`ne[ti, Cheia.
Se citeaz` debitorul Mircea Nicu pentru termenul
din 14.11.2014 la Judec`toria Râmnicu Vâlcea, în
dosar nr. 8271/288/2014, în proces cu SC Grup Salubrizare Urbana SA prin Cabinet Individual de insolven]` Sili[te Cristian Drago[.
România. Judec`toria Lugoj Str. 20 Decembrie
1989, nr. 13 Jude]ul Timi[. Cita]ie. Pârâtul Motovylets Pavlo, cu domiciliul necunoscut, este citat
la Judec`toria Lugoj pentru termenul din 11.11.2014,
ora-12.00, sala 10, Completul 4 MF, în proces cu
reclamanta Balint Aurica Mona, în dosarul
nr.2037/252/2014, având ca obiect stabilire domiciliu minor. Pre[edinte, Cre] Alina Adriana; Grefier,
Burileanu Luciana Narcisa.
Cretu Constantin, cu ultimul domiciliu \n Vaslui, str.
V. Alecsandri, nr 11 [i cu buletinul de identitate nr.
045066, lit b, eliberat de Militia Vaslui, la data de
1.08.1963 sau mo[tenitorii acestuia sunt cita]i \n
calitate de p~r~]i \n dosarul nr 5868/333/2012 al
Judec`toriei Vaslui, cu termen la 11.11.2014, \n contradictor cu Budeanu Maria, cu acela[i domiciliu,
pentru uzucapiune.
C`tre to]i cei interesa]i s` fac` opozi]ie la dobândirea dreptului de proprietate prin uzucapiune a posesorilor Oprea Florian, cu domiciliul în Timi[oara,
Str.Nicolae Labi[, bl. 16, sc.A, ap.16, jud.Timi[ [i Opre
Iosif cu domiciliul în sat Tusa, nr.250, com.Sîg, jud.
S`laj, asupra terenului în suprafa]` de 4.177 mp, înscris în CF nr.67 Tusa parte integrant` din terenul în
suprafa]` total` de 13.659 mp, ce constituie nr.top
323/25 pentru reclamantul Oprea Florian [i a
terenului în suprafa]` de 5.777 mp înscris în CF nr.
67 Tusa, parte integrant` din terenul în suprafa]`
total` de 13.659mp, ce constituie nr. top 323/5 pentru reclamantul Opre Iosif. Dac` în termen de 6 luni
de la emiterea celei din urm` publica]ii a prezentei
soma]ii nu se face opozi]ie, se va trece la judecarea
cererii. Opozi]ia se depune la Judec`toria {imleu
Silvaniei, cu referire la dosarul nr. 1589/309/2013.

|NCHIRIERI 3 CAMERE

DIVERSE

Particular! Rahova- Petre Ispirescu, 3 camere, cf.1,
complet utilate [i mobilate, îmbun`t`]iri top, zon`
lini[tit`, bloc civilizat. 300E/neg. 0722.619.637.

SC Alcris Alex SRL, comuna Corbu, jude]ul Harghita,
CF. 15410483, tel. 0727864503, inten]ioneaz` s` solicite de la Administra]ia Bazinal` de Ap` Siret,
S.G.A. Neam] aviz de gospod`rire a apelor pentru
„Construire bazine pentru cre[terea pe[telui, anexe
gospod`re[ti” în sat Corbu, comuna Corbu, jude]ul
Harghita. Persoanele care doresc s` ob]in` informa]ii suplimentare cu privire la solicitarea avizului de gospod`rire a apelor pot contacta
solicitantul de aviz la adresa men]ionat`. Persoanele care doresc s` transmit` observa]ii, sugestii [i recomand`ri se pot adresa solicitantului [i
la Sistemul de Gospod`rire a Apelor Neam], Bulevardul Dacia nr.5 A, Biroul Exploatare Lucr`ri/
Gestiunea Resurselor de Ap`, telefon 0233217177.
În temeiul art. 100 alin.(1) din Legea privind procedura insolven]ei nr. 85/2014, comunic`m deschiderea procedurii generale de insolven]` a
debitorului SC Construc]ii Feroviare Turnu Severin
SA, CIF: 10471293, J25/160/1998, dosar nr.
6919/101/2014-Tribunalul Mehedin]i. Termen pentru depunerea cererilor de crean]e 19.11.2014; Termenul limit` pentru verificarea crean]elor,
întocmirea [i afi[area tabelului preliminar al
crean]elor este la 10.12.2014, Termen pentru
solu]ionarea eventualelor contesta]ii împotriva
tabelului preliminar este de 7 zile de la data public`rii în BPI; Termen pentru întocmire [i afi[are
tabelului definitiv al crean]elor 07.01.2014. Lichidator judiciar, Consultant Insolven]` SPRL, prin asociat coordonator ec. Emil Popescu
SC OMV Petrom SA- ASSET VIII Moldova Nord
anun]` publicul interesat asupra depunerii solicit`rii de emitere a acordului de mediu pentru
proiectul “Reabilitare drum [i careu Sondele 4081,
4082 Zemes” propus a fi amplasat \n extravilanul
comunei Zeme[, jude]ul Bac`u. Informa]iile
privind proiectul propus pot fi consultate la sediul
APM Bac`u, Str. Oituz nr. 23 [i la sediul SC OMV
Petrom SA – ASSET VII Moldova Nord, municipiul
Moine[ti, Str. T Vladimirescu nr. 92A, jude]ul Bac`u,
\n zilele de luni-joi, \ntre orele 08:00-16:00 [i vineri
\ntre orele 08:00-14:00. Observa]iile publicului se
primesc zilnic la sediul APM Bac`u.
SC OMV Petrom SA- ASSET VIII Moldova Nord
anun]` publicul interesat asupra depunerii solicit`rii de emitere a acordului de mediu pentru
proiectul “Reabilitare careu Sond` 343” propus a fi
amplasat \n extravilanul comunei Zeme[, jude]ul
Bac`u. Informa]iile privind proiectul propus pot fi
consultate la sediul APM Bac`u, Str. Oituz nr. 23 [i
la sediul SC OMV Petrom SA – ASSET VII Moldova
Nord, municipiul Moine[ti, Str. T Vladimirescu nr.
92A, jude]ul Bac`u, \n zilele de luni-joi, \ntre orele
08:00-16:00 [i vineri \ntre orele 08:00-14:00. Observa]iile publicului se primesc zilnic la sediul APM
Bac`u.
SC OMV Petrom SA- ASSET VIII Moldova Nord
anun]` publicul interesat asupra depunerii solicit`rii de emitere a acordului de mediu pentru
proiectul “Reabilitare drum acces [i careu Sond`
604 Zemes” propus a fi amplasat \n extravilanul
comunei Zeme[, jude]ul Bac`u. Informa]iile
privind proiectul propus pot fi consultate la sediul
APM Bac`u, Str. Oituz nr. 23 [i la sediul SC OMV
Petrom SA – ASSET VII Moldova Nord, municipiul
Moine[ti, Str. T Vladimirescu nr. 92A, jude]ul Bac`u,
\n zilele de luni-joi, \ntre orele 08:00-16:00 [i vineri
\ntre orele 08:00-14:00. Observa]iile publicului se
primesc zilnic la sediul APM Bac`u.
SC OMV Petrom SA- ASSET VIII Moldova Nord
anun]` publicul interesat asupra depunerii solicit`rii de emitere a acordului de mediu pentru
proiectul “Reabilitare careu Sond` 4084 Zemes”
propus a fi amplasat \n extravilanul comunei
Zeme[, jude]ul Bac`u. Informa]iile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Bac`u,
Str. Oituz nr. 23 [i la sediul SC OMV Petrom SA –
ASSET VII Moldova Nord, municipiul Moine[ti, Str.
T Vladimirescu nr. 92A, jude]ul Bac`u, \n zilele de
luni-joi, \ntre orele 08:00-16:00 [i vineri \ntre orele
08:00-14:00. Observa]iile publicului se primesc zilnic la sediul APM Bac`u.
SC OMV Petrom SA- ASSET VIII Moldova Nord
anun]` publicul interesat asupra depunerii solicit`rii de emitere a acordului de mediu pentru
proiectul “Reabilitare drum acces [i careu Sond`
603 Zemes” propus a fi amplasat \n extravilanul
comunei Zeme[, jude]ul Bac`u. Informa]iile
privind proiectul propus pot fi consultate la sediul
APM Bac`u, Str. Oituz nr. 23 [i la sediul SC OMV
Petrom SA – ASSET VII Moldova Nord, municipiul
Moine[ti, Str. T Vladimirescu nr. 92A, jude]ul Bac`u,
\n zilele de luni-joi, \ntre orele 08:00-16:00 [i vineri
\ntre orele 08:00-14:00. Observa]iile publicului se
primesc zilnic la sediul APM Bac`u.
SC OMV Petrom SA anun]` publicul interesat
asupra depunerii solicit`rii de emitere a acordului
de mediu pentru proiectul modernizare depozit
vechi Bucure[ti Sud propus a fi amplsat \n Comuna
Jilava, {oseaua de Centur` nr. 5, jud. Ilfov. Informa]ii
privind proiectul propus pot fi consultate la sediul
autorit`]ii competente pentru Protec]ia mediului

C`ut`m motostivuitori[ti cu atestat [i lucr`tori depozit, experien]` anterioar` [i engleza
mediu,1.200-1.500 E/lun`. Plec`ri urgente! CV: office@blu-global.com
Curtea de Apel Ploie[ti organizeaz` la data de 10
noiembrie 2014, concurs pentru ocuparea unui
post de muncitor, vacant la Judec`toria V`lenii de
Munte, dosarul de \nscriere la concurs se va
depune \n perioada 21-30 octombrie 2014 inclusiv,
\n zilele lucr`toare, \ntre orele 13-00-14:00 la secretariatul comisiei de concurs din cadrul Cur]ii de
Apel Ploie[ti. Rela]ii suplimentare la telefon/fax
0244-522.452, 0244-522.445 int 131 [i pe pagina de
internet a Cur]ii de Apel Ploie[ti – sec]iunea Concursuri.

PRESTåRI SERVICII
CURå}ENIE în LOCUIN}E, VILE, SPA}II COMERCIALE! Zona: Bucure[ti-Ploie[ti. Regim
de urgen]`. 0721.153.725, www.curatenieinimobile.ro

VÂNZåRI DIVERSE
Vând loc de veci în cimitirul Domne[ti.
0756.850.288.

CITA}II
Se citeaz` pentru 30.10.2014, la Judec`toria Deva,
dosar 10067/221/2012, pârâ]ii Moise Nicolae
L.Avram, Dragus Dumitru, Lugojan Maria, Gavrila
Floarea, Gavrila Ioan, Dragus Ioachim, Dragus Aron,
Dragus Nicolae, Dragus Ioan, Dragus Petru, Bedea
Petru, Dragus Maria m`ritat` Bota [i Moisa Nicolae.
Numitul Dumitru Marius Aurelian cu domiciliul în
Pite[ti, str. Exerci]iu nr. 83, bl. P8, sc. A, ap. 12 este
citat la instan]a Judec`toriei Sibiu, în data de
21.10.2014 în dosarul nr. 11356*/306/2009, în proces civil cu G`lbenu[` Gabriel.
Se citeaz` SC Ecologic Management SRL, cu sediul
în comuna Budureasa -Stâna de Vale, jud.Bihor, în
calitate de pârât`-debitoare în dosar
nr.17343/271/2014 aflat pe rolul Judec`toriei Oradea
cu obiect Ordonan]` de Plat`, în contradictoriu cu
SC Rodan Prest SRL pentru termenul de judecat`
din 30.octombrie.2014, ora-08.00, camera sala 4,
complet C13 Civil.
P~r~ta Iftimoaie Maria cu ultimul domiciliu cunoscut \n comuna Costuleni, la familia Bungeanu
Vasile [i Elena, este citat` la Judec`toria Ia[i, camera Sala 1C, complet C 12 M, \n data de 10.12.2014,
ora 8.30, \n dosarul civil nr. 5101/245/2014, \n procesul de divor] cu recalamntul Iftimoaie Costel.
Dl. Jianu Constantin Cristinel, domiciliat în Mioveni,
str. Dogarilor, bl. A20, sc. C, ap. 9, jud. Arge[, cu CNP
1740516035086, BI seria DH nr. 121711, este chemat
în instan]` la Tribunalul Arge[, în calitate de intimat, în Dosarul nr. 22721/280/2013, Sala 3, Complet
C4 fond – civil, pe data de 29 octombrie 2014, ora
14,00, în proces cu Olteanu Georgeta, în calitate de
petent. În caz de neprezentare a p`r]ilor, se va
putea trimite un înscris, judecata urmând a se face
în lips`.
Se citeaz` pârâta Ghenoiu Ionela Victori]a cunoscut` cu domiciliul com. Rociu, sat Gliganu, jud.
Arge[ la termenul din 03.11.2014, la Judec`toria
Topoloveni, în dosar nr. 576/828/2014, ce are ca
obiect- majorare pensie între]inere- cu men]iunea
de a se prezenta la interogatoriu.
Ursaru Rita- cu domiciliul in Iasi, str. Decebal nr. 1,
camin, ap. 27, jud. Iasi, este citata in calitate de
parata, (aparator desemnat in calitate de curator
special este dl. av. Grosu Alexandru) in dosarul nr.
5642/245/2014, avand ca obiect pretentii, in data
de 04.11.2014, ora 08:30, la Judecatoria Iasi, cu
sediul in str. Anastasie Panu nr. 25, Iasi, Sectia Civila,
Camera Sala 6, Complet c0, reclamanta fiind SC
Salubris SA, cu sediul in Iasi, Sos. Nationala nr. 43,
jud. Iasi.
Varna Lenu]a Veronica- domiciliata \n jud. Ia[i, com.
Ciurea, loc. Lunca Cetatuii, bl. Camin, ap. 38, este
citata in calitate de p~r~t` \n dosarul nr.
30995/245/2013, av~nd ca obiect preten]ii, \n data
de 04.11.2014, ora 08:30, la Judec`toria Ia[i, cu
sediul \n str. Anastasie Panu nr. 25, Ia[i, Sec]ia Civil`,
camera Sala 6, complet c0, reclamanta fiind SC
Salubris SA, cu sediul \n Ia[i, {os. Na]ional` nr. 43,
jud. Ia[i.
Munteanu Gabriela- cu domiciliul \n Ia[i, str. Titu
Maiorescu nr. 5, este citat` \n calitate de p~r~t`,
(aparator desemnat \n calitate de curator special
este d-na av. Blaga Roxana) \n dosarul nr.
19084/245/2014, av~nd ca obiect preten]ii, \n data
de 10.12.2014, ora 08:30, la Judec`toria Ia[i, cu
sediul \n str. Anastasie Panu nr. 25, Iasi, Sectia Civila,
camera Sala 7, complet c29, reclamanta fiind SC
Salubris SA, cu sediul in Iasi, Sos. Na]ional` nr. 43,
jud. Ia[i.
SC Astral Star SRL- cu sediul \n Ia[i, str. Manta Rosie
nr. 16, jud. Ia[i [i punctul de lucru \n Ia[i, Complex
Ciurchi – reprezentat` prin Gradinaru Vasile \n calitate de administrator, domiciliat \n Ia[i, str. Manta
Rosie nr. 16, \n calitate de p~r~t \n dosarul nr.
23514/245/2014, av~nd ca obiect preten]ii, \n data
de 10.11.2014, ora 08:30, la Judec`toria Ia[i, cu
sediul \n str. Anastasie Panu nr. 25, Ia[i, Sec]ia Civil`,
camera „Camera Consiliu Civil” complet c03, reclamanta fiind SC Salubris SA, cu sediul \n Ia[i, {os.
Na]ional` nr. 43, jud. Ia[i.
Se citeaz` pârâta Angelescu Magdalena cu ultimul
domiciliu în ora[ul Timi[oara, str. Platanilor nr.7, sc.
C, ap.5, jude]ul Timi[, de c`tre reclamantul Angelescu Nicolae din B`ile Ol`ne[ti, la Judec`toria
Râmnicu Vâlcea, în dosar nr. 4198/288/2013 pentru termen de judecat` din 11.11.2014 - având ca
obiect ac]iune în constatare [i pronun]area unei
hot`râri care s` ]in` loc de act autentic de vânzare-

APM Ilfov din Aleea Lacul Morii nr. 1, Sector 6, Bucure[ti [i la sediul OMV Petrom SA punct de lucru
depozit Bucure[ti Sud \n zilele de luni-vineri \ntre
orele 08:00-16:00. Observa]iile publicului se
primesc zilnic la sediul autorit`]ii competente pentru Protec]ia mediului APM Ilfov.
CII Tudor C`t`lin George notific` intrarea \n
faliemnt prin procedura simplificat` a debitoarei
SC Ioli SRL, sat Giroc, Comuna Giroc, Str. Carpa]i nr.
40, jude]ul Timi[, J35/1714/1994, CUI 6914821, prin
\ncheierea nr. 2306/02.10.2014, dosar 5593/30/2014
al Tribunalului Timi[. Termene: depunere crean]e:
17.11.2014, tabel preliminar 27.11.2014, tabel definitiv 12.12.2014, data adun`rii creditorilor 02.12.2014,
ora 09:00, str. Cerna nr. 11, Ploie[ti, pentru: confirmarea lichidatorului judiciar [i a onorariului acestuia, aprobarea raport \ntocmit conf art 97 [i
incidenta art. 169 din lg 85/14. Rela]ii 0725.093.254.
Revalactiv SPRL notific` deschiderea procedurii
generale a falimentului în dosarul nr. 80/105/2011
al Tribunalului Prahova prin hot`rârea intermediar` nr. 1221/15.10.2014 privind pe SC Auto Ro SRL,
cu urm`toarele termene: depunerea cererilor
privind crean]ele n`scute în cursul procedurii:
05.12.2014, întocmirea, afi[area [i comunicarea
tabelului suplimentar al crean]elor este 12.01.2015,
depunerea contesta]iilor la crean]ele n`scute în
cursul procedurii: 30.01.2015, solu]ionarea contesta]iilor la crean]ele n`scute în cursul procedurii
[i pentru întocmirea tabelului definitiv consolidat
al crean]elor este 12.02.2015.
Revalactiv SPRL notific` deschiderea procedurii
generale a falimentului în dosarul nr.
667/105/2009 al Tribunalului Prahova prin
hot`rârea intermediar` nr. 1219/15.10.2014 privind
pe SC Editura LVS Crepuscul SRL, cu urm`toarele
termene: depunerea cererilor privind crean]ele
n`scute în cursul procedurii: 05.12.2014, întocmirea,
afi[area [i comunicarea tabelului suplimentar al
crean]elor este 12.01.2015, depunerea contesta]iilor
la crean]ele n`scute în cursul procedurii:
30.01.2015, solu]ionarea contesta]iilor la crean]ele
n`scute în cursul procedurii [i pentru întocmirea
tabelului definitiv consolidat al crean]elor este
12.02.2015.
Revalactiv SPRL notific` deschiderea procedurii
generale a falimentului în dosarul nr.
3215/105/2010 al Tribunalului Prahova prin sentin]a
nr. 1168 din 08.10.2014 privind pe SC Costrade
Impex SRL, cu urm`toarele termene: depunerea
cererilor privind crean]ele n`scute în cursul procedurii: 21.11.2014, întocmirea, afi[area [i comunicarea
tabelului suplimentar al crean]elor este 19.12.2014,
depunerea contesta]iilor la crean]ele n`scute în
cursul procedurii: 05.01.2015, solu]ionarea contesta]iilor la crean]ele n`scute în cursul procedurii
[i pentru întocmirea tabelului definitiv consolidat
al crean]elor este 14.01.2015.
SCP Evrika Insolvency IPURL, reprezentat` prin asociat coordonator Liscan Aurel, în calitate de administrator judiciar al SC Asa Geoexchange SRL
desemnat prin sentin]a civil` din data de
14.10.2014, pronun]at` de Tribunalul Bucure[ti,
Sec]ia a VII-a Civil` în Dosar nr. 5865/3/2014, notific` deschiderea procedurii insolven]ei prev`zut`
de Legea nr. 85/2006 împotriva SC Asa Geoexchange SRL, cu sediul în Bucure[ti, Sectorul 1,
Strada Costache Aristia, nr. 33, et. 1, ap. 1, CUI
23076288, nr. de ordine în registrul comer]ului
J40/8190/2012. Persoanele fizice [i juridice care înregistreaz` un drept de crean]` împotriva SC Asa
Geoexchange SRL vor formul` declara]ie de
crean]` care va fi înregistrat` la grefa Tribunalului
Bucure[ti - sec]ia a VII-a Civil`, cu referire la dosarul
nr. 5865/3/2014, în urm`toarele condi]ii: a) termenul limit` pentru înregistrarea cererii de admitere a crean]elor asupra averii debitorulu
27.11.2014; b) termenul de verificare a crean]elor, de
întocmire, afi[are [i comunicare a tabelului preliminar de crean]e 19.12.2014;c) termenul pentru întocmirea [i afi[area tabelului definitiv la
05.01.2015; d) data primei [edin]e a adun`rii generale a creditorilor 29.12.2014 ora 14.00; e)
adunarea general` a asocia]ilor la data de
03.11.2014, ora 14.00 la sediul administratorului judiciar.
Soma]ie emis` în temeiul încheierii din 08.10.2014
pronun]at` în dosar nr. 12739/302/2014 de
Judec`toria Sectorului 5 Bucure[ti cu sediul în str.
Splaiul Independen]ei nr. 5, sector 4, Bucure[ti. Prin
prezenta v` inform`m c` reclamantele Zamfir Tatiana cu domiciliul în Bucure[ti, str. Antoniu Alexandru, nr. 6, ap. 3, sector 5- [i Buc[an GeorgetaGabriela, cu domiciliul în Bucure[ti, str. Antoniu
Alexandru, nr. 4, ap. 1, sector 5 solicit` în dosarul nr.
12739/302/2014 aflat pe rolul Judec`toriei Sectorului 5 Bucure[ti, ca instan]a s` constate c` acestea
au dobândit prin uzucapiune dreptul de proprietate asupra terenului situat în Bucure[ti, str. Antoniu Alexandru, nr. 6, ap. 3, sector 5, compus din 2
dormitoare, sufragerie, hol, baie, WC, balcon,
c`mar` [i pivni]` [i a unei cote indivize de 25% din
terenul situat la aceea[i adres` în suprafa]` total`
de 668 mp (suprafa]` m`surat`). Orice persoan`
interesat` este somat` ca în termen de 6 luni de la
publicarea prezentei soma]ii s` formuleze opozi]ie
motivat` în cadrul dosarului nr. 12739/302/2014, în
temeiul [i condi]iile art. 1.051 Cod procedur` civil`.
În caz contrar, se va proceda la judecarea cererii.

SOMA}II
Soma]ie de uzucapiune. Reclaman]ii Pupez` IoanLuca [i Pupez` Maria domicilia]i \n comuna Telciu,
Str. Principal` nr. 637, jud. Bistri]a-N`s`ud [i Moisean Floarea domiciliat` \n comuna Telciu, Str. Principal` nr. 1134, jud. Bistri]a-N`s`ud \n dosar nr.
3043/265/2013 al Judec`toriei N`s`ud au solicitat
a se constata dob~ndirea dreptului de proprietate
prin uzucapiune asupra imobilelor \nscrise \n CF
25011 nr top 4092/2, 4094/2 Telciu de c`tre Moisean Ilie [i Moisean Oni]a domicilia]i \n comuna
Livezile, str. Principal` nr. 367, jud. Bistri]a N`s`ud.
Aducem la cuno[tin]a persoanelor interesate, faptul c` au posbilitatea legal` de a formula opozi]ie
\n termen de 6 luni de la emiterea prezentei, \n caz
contrar instan]a va trece la judecarea cauzei. Emis`
\n baza \ncheierii din data de 08 octombrie 2014.
Soma]ie de uzucapiune. Reclaman]ii R`zvan]`
Claudiu-Cristian [i R`zvan]` Victoaria domicilia]i \n
comuna Feldru, Str. He[ti nr. 144, jud. Bistri]aN`s`ud, Be[u]iu Vasile [i Be[u]iu Ioana domicilia]i
\n comuna Feldru, str. G`rii nr. 354, jud. Bistri]a
N`s`ud, Zdrob`u Viorel [i Zdrob`u Elena domicilia]i \n municipiul Bistri]a, Str. Emil G~rleanu nr
02, scara A, ap. 11, jud. Bistri]a-N`s`ud, \n dosar nr.
3120/265/2013 al Judec`toriei N`s`ud, au solicitat
a se constata dob~ndirea dreptului de proprietate
prin uzucapiune asupra imobilelor \nscrise \n cf
26964 nr top 3738, cf 26963 nr top 3726, cf 26966,
nr. Top 3735, cf 25101, nr top 3827, cf 25102, nr top
3828, cf 25103, nr top 3829, cf 25104 nr top 3830, cf
25096 nr top 3832, cf 2509 nr top 3831, cf 25097 nr
top 3833 Feldru de c`tre Cost\na[iu Leon [i defuncta Cost\na[iu Ana. Aducem la cuno[tin]a persoanelor interesate, faptul c` au posibiliatea legal`
de a formula opozi]ie, \n termen de 6 luni de la

emiterea prezentei, \n caz contrar instan]a va trece
la judecarea cauzei. Emis`, \n baza \ncheierii din
data de 01 octombrie 2014.

ERATå
Administratorul Unic al SC Sarmismob SA, d-na Bur
Adriana Dorina, cu privire la Convocarea AGOA
Sarmismob SA publicat` \n Jurnalul Na]ional nr.
6529 la data de 09.10.2014, ar`t`m c` \n cuprinsul
convocatorului s-a strecurat o eroare material` cu
privire la data AGOA, \n sensul c` din eroare s-a
scris ca data primei AGOA este de 12.11.2014, \n loc
de 10.11.2014, iar cea de-a doua convocare AGOA
este pentru data de 11.11.2014, in loc de 13.11.2014,
astfel cum s-a publicat gre[it. Ca atare, \n intreg
cuprinsul convocatorului se va citi ca dat` a primei
convocari AGOA data de 10.11.2014, iar data celei
de-a doua convoc`ri data de 11.11.2014.

ADUNåRI GENERALE
Nr. 1732/20.10.2014. Convocator. Subscrisa Consultant Insolven]` SPRL, cu sediul procesual ales în
Municipiul Dr. Tr. Severin, str. Z`br`u]ului, nr. 7A,
jud. Mehedin]i, CIF: 31215824, înregistrat` în RFO II
sub nr. 0649, în calitate de administrator judiciar al
SC Construc]ii Feroviare Turnu Severin SA, cu sediul
în Municipiul Dr. Tr. Severin, str. Merilor, nr. 16, jud.
Mehedin]i, CIF: RO10471293, J25/160/1998, numit
prin Sentin]a nr. 971/2014 din data de 15.10.2014
pronun]at` de Tribunalul Mehedin]i, Sec]ia a II-a
Civil`, de Contencios Administrativ, în dosarul nr.
6919/101/2014, în temeiul art. 53 alin. (1) [i art. 58
alin. (1) lit. g) din Legea 85/2014, convoac`.
Adunarea General` Ordinar` a Asocia]iilor SC Construc]ii Feroviare Turnu Severin SA care se va
desf`[ura în data de 31.10.2014, ORA 14:00, la sediul
debitoarei SC Construc]ii Feroviare Turnu Severin
SA din Mun. Dr. Tr. Severin, Str. Z`br`u]ului, nr.7A,
Jud. Mehedin]i. Ordine de zi: 1. Desemnarea unui
administrator special care s` reprezinte interesele
societ`]ii [i ale ac]ionarilor [i care s` participe la
procedur` pe seama debitorului, precum [i stabilirea retribu]iei acestuia. Accesul Ac]ionarilor la
Adunarea General` se face în baza procurii speciale
acordat` persoanei fizice/juridice care îi reprezint`.
Ac]ionarii Societ`]ii au posibilitatea de a vota prin
coresponden]`. În acest sens, pe baza convocatorului, ac]ionarii vor prezenta, în forma scris`, sub
semn`tur` [i cu aplicarea [tampilei, comentariile
[i pozi]ia lor cu privire la fiecare aspect de pe ordinea de zi. Consultant Insolven]` SPRL prin ec.
Popescu Emil

LICITA}II
SC Plaiul Concom Impex SRL prin lichidator anun]`
vânzarea prin licita]ie public` a bunurilor imobile
aflate în patrimoniul debitoarei conform regulamentului de participare la licita]ie, pre]ul de
pornire al licita]iei fiind cel stabilit în raportul de
evaluare încuviin]at de Adunarea Creditorilor din
08.08.2014. Licita]iile vor avea loc pe data de:
23.10.2014, 24.10.2014, 27.10.2014, 28.10.2014,
29.10.2014, 30.10.2014, 31.10.2014, 03.11.2014,
04.11.2014 [i 05.11.2014 orele 14.00 la sediul lichidatorului din Ploie[ti strada Ion Maiorescu, bl.33 S1,
et. 7, cab 7B. Condi]ii de participare [i rela]ii suplimentare la telefon: 0344104505.
Anun] licita]ie cu strigare pentru vânzarea de
de[eu cupru. SC Tursib SA Sibiu, cu sediul în localitatea Sibiu, Calea Dumbr`vii, nr. 133-135, jud. Sibiu,
înregistrat` la Oficiul Registrului Comer]ului Sibiu
sub nr. J 32/1024/1998, C.U.I. RO 789401, telefon
0269/426.100, fax 0269/210.771, email:
office@tursib.ro, organizeaz` în dat` de 27.10.2014
orele 12:00., licita]ie cu strigare pentru vânzarea a
3 (trei) vagoane tramvai [i 2 (dou`) remorci tramvai. Caietul de sarcini al licita]iei poate fi procurat,
contra cost, de la sediul SC Tursib SA – Sibiu, în
zilele lucr`toare, începând cu data de 21.10.2014,
între orele 08:00 – 14:00, pân` cel târziu în data de
24.10.2014 orele 14:00. Pre]ul Caietului de sarcini
este de 50 lei, la care se adaug` TVA. Pentru participarea la procedura este obligatorie achizi]ionarea
Caietului de sarcini. Garan]ia de participare la
licita]ie este în cuantum de 9.975 lei. Licita]ia cu
strigare va avea loc în data de 27.10.2014, orele
12:00. Pre]ul de pornire al licita]iei este de 66.500
lei, f`r` TVA / lot. Ofertan]ii vor depune dosarul
care va con]ine toate documentele solicitate în Caietul de sarcini, pân` cel târziu la data de 27.10.2014,
ora 10:00. Informa]ii suplimentare pot fi ob]inute
la urm`toarele nr. de telefon: 0723/555.980 – ing.
Pavel Cristian; 0728/288.793 - cons. jur. Adela Tudor
Subscrisa Evrika Insolvency IPURL, reprezentat`
prin asociat coordonator av. Liscan Aurel, în calitate
de lichidator judiciar al SC Integral Technic Trade Co
LTD SRL desemnat prin Sentin]a Comercial` nr.
6304 din data de 20.09.2011, pronun]at` în Dosar
nr. 18357/3/2011 aflat pe rolul Tribunalului
Bucure[ti, Sec]ia a VII a Civil`, anun]` scoaterea la
vânzare a urmatoarului bun imobil aflat în proprietatea SC Integral Technic Trade Co LTD SRL constând în: teren cu destina]ie forestier` în suprafa]`
de 1999,75 mp, situat în Municipiul Bucure[ti, [os.
Jandarmeriei, nr.20-30, Sector 1, lotul nr.3, în valoare total` de 169.530 lei exclusiv TVA, identificat
[i inventariat conform raportului de reevaluare
aprobat în prezen]a cauza [i a publica]iei de vânzare întocmit` cu aceast` ocazie.Vânzarea bunului
imobil apar]inând societ`]ii falite se va organiza în
data de 27.10.2014 ora 14,00 prin licita]ie public` cu
strigare. În cazul în care bunul nu se va vinde la
primul termen de licita]ie, începând cu dat` de
03.11.2014 se vor organiza licita]ii s`pt`mânale, în
fiecare zi de luni, la aceea[i ora [i în acelea[i
condi]ii. Locul de desf`[urare a licita]iilor va fi stabilit la sediul lichidatorului judiciar din Bucure[ti,
Bd.Unirii nr.78, bl.J2, sc.2, et.3, ap.39, sector 3, unde
se vor depune documentele de înscriere la licita]ie
men]ionate în caietul de sarcini, cel târziu pân` în
preziua licita]iei, ora 12.00. Date despre starea
bunului, pre]ul acestuia, condi]iile de înscriere la
licita]ie precum [i modul de organizare a acestora
se pot ob]ine din caietul de sarcini întocmit de
lichidatorul judiciar. Caietul de sarcini se pot
achizi]iona de la sediul lichidatorului judiciar din
Bucure[ti, Bd.Unirii nr.78, bl.J2, sc.2, et.3, ap.39, sector 3. Costul unui caiet de sarcini este de 300 lei.
Achizi]ionarea caietului de sarcini este obligatorie
pentru to]i participan]ii la licita]ie. Rela]ii suplimentare se pot ob]ine la tel. 021.227.28.81.
Debitorul SC Eximpart SRL cu sediul în Dr. Tr. Severin, str. Aleea Celulozei, nr.10, bl.B2, sc. 5, ap. 2, jud.
Mehedin]i, CIF: 1621766, J25/488/1992, aflat` în
procedura de faliment, dosar nr. 6446/101/2012
prin lichidator judiciar, Consultant Insolven]` SPRL,
scoate la vânzare la un pre] diminuat cu 20% fa]`
de pre]ul stabilit prin raportul de evaluare: -spa]iu
comercial situat într-o cl`dire P+2E, cu aria construit` de 187,55 m.p.(amprenta la sol), [i arie construit` desf`[urat` de 477,25 mp, arie util` 446,05
mp, proprietate imobiliar` situat` în localitatea
Baia de Aram`, str. Victoriei, nr. 21, jud. Mehedin]i
CF nr. 50021 la pre]ul de 638.640,00 lei diminuat
cu 20% fa]` de pre]ul stabilit pin raportul de eval-

uare conform hot`rârii adun`rii creditorilor din
dat` de 23.06.2014 + teren intravilan în suprafa]`
de 664 m.p. nr. Cad. 49 la pre]ul de 20100,00 lei.
Preciz`m faptul c` terenul pe care a fost edificat
spa]iul commercial descris anterior este proprietatea numitului Gheorghescu Gheorghe [i se valorifica în procedura execut`rii silite de c`tre BEJ
Guran George conform dosarului de executare nr.
8/E2013. Cele 2 (dou`) imobile descrise anterior se
afl` în garan]ia CEC Bank [i conform hot`rârii
adun`rii creditorilor din dat` de 15.07.2013 aceste
bunuri se valorifica împreun`, iar organizarea
licita]iei se face la aceeiasi dat` pentru ambele
bunuri imobile. Titlul executoriu în baza c`ruia
lichidatorul judiciar procedeaz` la vânzarea
bunului imobil * spa]iu comercial * descris anterior, o reprezint` sentin]ei comerciale nr. 112 din
data de 28.03.2013 de deschidere a procedurii de
faliment pronun]at` de c`tre judec`torul sindic în
dosarul de insolven]` nr. 6446/101/2012. Licita]ia
va avea loc în localitatea Dr. Tr. Severin, str.
Z`br`u[ului, nr. 7A, jud. Mehedin]i în data de
24.10.2014 orele 12:00. Participarea la licita]ie este
condi]ionat` de consemnarea la Piraeus Bank Sucursala Dr. Tr. Severin, pân` la începerea licita]iei a
unei cau]iuni de 10% din pre]ul de pornire al
licita]iei [i achizi]ionarea caietului de sarcini. Nr.
cont: RO20PIRB2700761738001000. Invit`m pe to]i
cei care vor s` se prezinte la [edin]a de licita]ie la
termenul de vânzare, la locul fixat în acest scop [i
pân` la acel termen s` depun` oferte de
cump`rare. Som`m pe to]i cei care pretind vreun
drept asupra imobilului s` anun]e lichidatorul judiciar înainte de dat` stabilit` pentru vânzare în termen, sub sanc]iunea prev`zut` de lege. Rela]ii la
telefoanele: 0752819051; 0742592183 fax
0252354399;
email:
office@consultantinsolven]`.ro. Lichidator Judiciar, Consultant Insolven]` SPRL.
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 Boto[ani. Num`r de \nregistrare
ca operator de date cu caracter personal: 21105. Nr.
80706/03/07 din 14.10.2014. Anun]ul privind vânzarea pentru bunuri mobile [i imobile. Anul 2014,
luna octombrie ziua 14. ?n temeiul art. 162, alin. (1)
din Ordonan]a Guvernului nr. 92/ 2003 privind
Codul de Procedur` Fiscal`, republicat`, cu
modific`rile [i complet`rile ulterioare, Direc]ia General` Regional` a Finan]elor Publice Ia[i face cunoscut prin prezenta c`, \n ziua de 3, luna noiembrie,
orele 12.00, anul 2014, \n municipiul Boto[ani, Pia]a
Revolu]iei nr. 5, la sediul Administra]iei Jude]ene a
Finan]elor Publice Boto[ani, organizeaz` prima
licita]ie pentru vânzarea bunului imobil, proprietatea debitorului SC Meridian Media SRL, CF
6868890, cu sediul \n loc. Boto[ani, str. Bdul. Mihai
Eminescu nr. 91, jud. Boto[ani, dosar de executare
nr. 6868890/ 2008, astfel: - Bun imobil compus din
trei camere \n suprafa]` util` de 44,80 mp situat \n
Boto[ani, str. Bdul. Mihai Eminescu nr. 91, cu pre]
de pornire a licita]iei de 97.670 lei. - Suprafa]a de
teren de 39,88 mp, teren \n indiviziune, situat \n
Boto[ani, str. Bdul. Mihai Eminescu nr. 91, cu pre]
de pornire a licita]iei de 12.620 lei. - Pre]ul total de
pornire a licita]iei este de 110.290 lei, exclusiv TVA.
Invit`m pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri s` \n[tiin]eze despre aceasta organul de
executare, \nainte de data stabilit` pentru vânzare.
Cei interesa]i a participa la licita]ie trebuie s` prezinte urm`toarele documente: - oferta de
cump`rare; - dovada pl`]ii taxei de participare, care
reprezint` 10% din pre]ul de pornire a licita]iei; \mputernicirea persoanei care \l reprezint` pe ofertant; - dovada emis` de creditorii fiscali, \n copie, c`
nu au obliga]ii la bugetul consolidat al statului; pentru persoanele juridice, copie de pe certificatul
unic de \nregistrare fiscal`, eliberat de Oficiul Registrului Comer]ului; - pentru persoanele fizice copie
de pe actul de identitate. Ofertan]ii sunt obliga]i s`
depun` aceste documente cu o zi \nainte de
desf`[urarea licita]iei, respectiv 31.10.2014 la sediul
Administra]iei Jude]ene a Finan]elor Publice
Boto[ani. Plata se va face \n contul nostru de
disponibil al AJFP Boto[ani, CF 3372874, nr.
RO56TREZ1165067XXX007335 deschis la Trezoreria
municipal` Boto[ani. Daca ave]i nel`muriri \n
legatur` cu acest anun] publicitar o pute]i contacta
pe d-na. Lupa[cu Camelia la sediul Administra]iei
Jude]ene a Finan]elor Publice Boto[ani sau la telefonul 0231/ 607119 \ntre orele 8.00 – 16.30 [i pe pagina de internet http:www.mfinante.ro Portal ANAF.
Birou Executor Judec`toresc Bogdan Alin Alexandru, cu sediul în Deta, str. Victoriei nr. 33, jud. Timi[,
anun]` licita]ie public` în dosar nr. 151/exe/2014, la
data de 04.11.2014, ora 12:00, ce va avea loc la sediul
biroului, în vederea vânz`rii cotei de ? din imobilul
situate administrativ în localitatea Livezile nr. 489,
jud. Timi[, înscris în CF nr. 400589 Livezile nr top
562-563/a, compus din: cota de ? din cas` [i teren în
suprafa]` de 957 mp, potrivit c`r]ii funciare. Pre]ul
cotei de ? din imobil a fost stabilit cu acordul
p`r]ilor, la suma de 8.750 lei. Pre]ul de pornire al
licita]iei este de 8.750 lei, fiind primul termen de
licita]ie. Pot participa la licita]ie numai persoanele
care vor înregistra la CEC sau la orice alt` institu]ie
bancar`, pe seama [i la dipozitia executorului
judec`toresc, cel târziu pân` la data [i ora licita]iei,
o cau]iune reprezentând 100% din pre]ul de începere a licita]iei, iar dovada consemn`rii, în original, împreun` cu oferta de cump`rare-scris`, va fi
depus` la executorul judec`toresc. În cazul în care
pretend a avea vreun drept asupra imobilului, trebuie s`-l anun]e executorului judec`toresc, înainte
de data fixata pentru vânzarea imobilului, sub
sanc]iunea de a nu li se mai lua în considerare. Informa]ii la telefon 0256-390.223. Executor
judec`toresc Bogdan Alin Alexandru.
Inspectoratul Teritorial de Munc` Brail`, cu sediul
în Br`ila, Str. Dimitrie Bolintineanu nr. 7, anun]`
vânzarea prin licita]ie public` deschis` cu strigare
în data de 10.11.2014, ora-11.00, la sediul men]ionat,
a urm`toarelor bunuri din patrimoniu: Birou 7. buc.
-40 lei /buc., Cuier 3.buc. -30lei/buc., Birou 2.buc. 50lei/buc., Birou 2.buc. -20lei/buc., Birou 1.buc. 30lei, Centrala termic` 1.buc. -5.000lei, Mochet`
1.buc. -300lei, Scaun fix stof` 1.buc. -8lei, Scaun ergonomic 1.buc. -10lei, Fi[et vitrin` 1.buc. -40lei,
Scar` cu trepte 2.buc. -3lei/buc., Cuier 1.buc. -15lei.
Bunurile pot fi v`zute la sediul I.T.M. Br`ila, din
Strada D. Bolintineanu nr.7. Rela]ii se pot ob]ine la
telefon/fax 0239.611.589. La licita]ie poate participa orice persoan` fizic` sau juridic poten]ial
cump`r`toare care prezint` pân` în data de
05.11.2014 urm`toarele documente: chitan]a de
achitare la casieria ITM a sumei de 320lei, reprezentând cota de cheltuieli participare, copie de pe certificatul de înmatriculare la Registrul comer]ului [i
codul unic de înregistrare pentru persoanele juridice sau actul de identitate pentru persoanele fizice. În caz de neadjudecare, licita]ia se va repeta în
ziua de 17.11.2014 iar pre]urile de vânzare vor fi
diminuate cu 20%. Dac` bunurile nu vor fi adjudecate licita]ia se va desf`[ura în data de 24.11.2014
iar pre]urile de pornire a licita]iei vor fi sc`zute cu
40% din valoarea ini]ial` a pre]ului de pornire. Institu]iile publice interesate pot solicita transmiterea f`r` plat` a bunurilor men]ionate pân` pe

data de 03.11.2014, în conformitate cu prevederile
Anexei nr.1 pct.5 din HG nr.841/1995 modificat` [i
completat` privind procedurile de transmitere f`r`
plat` [i de valorificare a bunurilor apar]inând institu]iilor publice. Men]ion`m c` nu pot participa
la licita]ie, în calitate de cump`r`tori, membrii
comisiei de evaluare, membrii comisiei de licita]ie
[i nici so]ul (so]ia), fra]ii, copiii [i p`rin]ii acestor
membrii.
Debitorul SC Nisa Construct SRL cu sediul în Dr. Tr.
Severin str. Carpa]i, nr. 39B, jud. Mehedin]i,
J25/381/2003, CIF: 15754320, aflat` în procedur` de
faliment \n bankruptcy, en faillite în dosar nr.
8262/101/2012 – Tribunalul Mehedin]i, prin lichidator judiciar Consultant Insolven]` SPRL, scoate la
vânzare: - Autoutilitar` Dacia Papuc – 1 buc la pretul de 790,00 lei; - Autoutilitar` Citroen Jumper –
1buc la pretul de 4990,00 lei; - Microbuz Mitsubishi
L300 – 1 buc la pretul de 1940,00 lei; - aparat tencuit PFT G5C - 1 buc la pretul de 4857,00 lei; - termo
higrometru DT172 - 1 buc. la pretul de 132,00 lei; masina de gaurit 6281 DWAE – 1 buc. la pretul 9,00
lei; - polizor boshGWS22-230JH – 1 buc. la pretul de
9,00 lei. Licita]ia va avea loc la biroul lichidatorului judiciar din localitatea Dr. Tr. Severin, str.
Z`br`u]ului nr. 7, jud. Mehedin]i la data de
31.10.2014 orele 14:00. Inform`m to]i ofertan]ii care
vor s` participe la sedinta de licita]ie faptul c` sunt
obliga]i s` depuna o garan]ie reprezent~nd 10%
din pre]ul de pornire al licita]ie [i s` achizi]ioneze
caietul de sarcini. Cont unic de insolven]`: RO48
PIRB 2700 7437 4200 1000 deschis la Piraeus Bank
Sucursala Dr. Tr. Severin. Invit`m pe toti cei care vor
sa se prezinte la [edin]a de licita]ie la termenul de
vânzare, la locul fixat în acest scop [i pâna la acel
termen s` depun` oferte de cump`rare. Rela]ii la
sediul lichidatorului judiciar din loc. Dr. Tr. Severin,
str. Z`br`u]ului, nr.7, jude]ul Mehedin]i, telefon
0742592183, tel./fax: 0252-354.399. Lichidator judiciar, Consultant Insolven]` SPRL.
SC Inasin SRL, prin lichidator judiciar C.I.I. Pohrib
Ionela, anun]` scoaterea la vânzare, a activelor societ`]ii debitoare, dup` cum urmeaz`: Activul Nr.1:
spa]iu comercial situat în Mun. Ia[i, B-dul Chimiei
nr.35, bl.F2-1, sc.A,B, jud. Ia[i , cu aria construit` de
187,28 mp. [i aria util` de 173,23 mp., înscris în
Cartea Funciar` sub nr.55170 a Mun. Ia[i, cu nr.
cadastral
1906/1,2/sp.com./4,
1906/4/1,
1904/1,2/p/sp.com./1/2 [i Cartea Funciar` nr. 23405
cu nr. cadastral 1906/1, cu pre]ul de pornire a
licita]iei este de 470.242,50 lei (f`r` TVA) (50% din
valoarea de evaluare). Persoanele care pretind
vreun drept asupra bunurilor ce urmeaz` a fi
scoase la vânzare au obliga]ia, sub sanc]iunea
dec`derii, s` fac` dovada acestui fapt pân` la data
de 23.10.2014, ora 15.00, la sediul lichidatorului judiciar din Ia[i, str. Vasile Lupu nr. 43, jud. Ia[i.
Licita]ia va avea loc la sediul lichidatorului judiciar
din Ia[i, str. Vasile Lupu nr. 43, jud. Ia[i, în data de 24
octombrie 2014, ora 15:00, [i se va desf`[ura în conformitate cu prevederile legii nr. 85/2006 privind
procedura insolven]ei [i ale regulamentului de vânzare aprobat de adunarea creditorilor din dat` de
18.07.2014. Adjudecarea se va face în conformitate
cu prevederile Regulamentului de organizare [i
desf`[urare a licita]iei. Regulament ce poate fi consultat atât la dosarul cauzei cât [i la sediul lichidatorului. Adjudecatarul va fi ]inut la plata pre]ului
de adjudecare în termenul stabilit prin Regulamentul de organizare [i desf`[urare a licita]iei. Ofertan]ii sunt obliga]i s` depun`, pân` la termenul de
vânzare, o garan]ie de participare la licita]ie în procent de 10% din pre]ul de începere a licita]iei.
Garan]ia se va depune în numerar, prin plata în
contul indicat de lichidator. Pentru participarea la
licita]ie, poten]ialii cump`r`tori trebuie s` se înscrie la sediul lichidatorului judiciar din mun. Ia[i,
str. Vasile Lupu nr. 43, jud. Ia[i, pân` la data de
23.10.2014, ora 15.00. Rela]ii suplimentare se pot
ob]ine: C.I.I. Pohrib Ionela la telefoanele:
0232/240.890 ; 0742/109890, Fax 0232/240890.

PIERDERI
Pierdut atestat profesional m`rfuri generale + persoane seria 016814800, eliberat de I.S.C.T.R. Alexandria. Îl declar nul.
Pierdut Certificat Constatator emis la data
15.02.2008 pentru SC Bodo&Salbo Construct SRL,
cu sediul în Localitatea Salva, nr.261, Jude]ul
Bistri]a-N`s`ud, înregistrat` la Registrul
Comer]ului de pe lâng` Tribunalul Bistri]a-N`s`ud
sub nr.J06/160/2008, având CUI: 23268100. Îl declar nul.
Pierdut dovad` achitare integral` locuin]`, pe numele Moise Petre [i Vasilichia. O declar nul`.
Pierdut proces verbal primire-predare locuin]`, pe
numele Iamandi Gheorghe [i Iamandi Aurica. Îl declar nul.
Pierdut contract construire nr. 15/4.02.1970 [i proces verbal eliberat în 28.03.1972, pe numele
Naumescu Felicia Margareta. Declar nule.
Pierdut proces verbal predare-primire apartament,
pe numele Stoichi]a Teodor. Declar nul.
Pierdut adeverin]` achitare integral`, pe numele
P`curaru Nicu [i Ioana. O declar nul`.
Pierdut Atestat transport marf` pe numele Grigorescu Marian, din com. Corbi, jud. Arge[, eliberat
de ARR Arge[. Se declar` nul.
Pierdut cartel` tahografic`, pe numele Leuca Andrei, eliberat` la data 23.11.2011. O declar nul`.
Asocia]ia de Proprietari bl.P19, sc.2, str. Cobadin
nr.3, Bucure[ti, Sector 5, anun]` pierderea Încheierii
nr. 6493/302/2007 emis` de Judec`toria Sector 5,
Bucure[ti în data de 16.08.2007. O declar` nul`.
Pierdut Autoriza]ie de Construire nr. 934 din data
19.04.2000 Dini[oar` Alexandru, emis` de Prim`ria Comunei Ciorogârla, jud. Ilfov. O declar nul`.
Declar pierdut` cartea aparatului marca Supertax
model 101 F-A serie aparat 003816, aviz de distribu]ie 0242, nr. de ordine 060517, instalat pe
ma[ina B.67.TCZ autoriza]ie taxi 2429.
Declar nul card identitate legitima]ie de serviciu
emis de R.A.T.B. pe numele B`canu George Marian.
Pierdut abonament R.A.T.B. Legea 341, pe numele
{erban Nicolae, îl declar nul.

COMEMORåRI
Se împlinesc cinci ani de când MARIA LEISS,
sprijinul necondi]ionat al familiei noastre
ne-a p`r`sit, p`[ind în lini[te dincolo de hotarul îndatoririlor [i grijilor lume[ti. Devotamentul fa]` de familie, personalitatea sa
integr`, respectul fa]` de semeni r`mân
înc` izvoare de permanente regrete în sufletele celor cu care a împ`r]it aceast` lume
[i s-au bucurat fie chiar numai de simpla sa
prezen]`. Cinstindu-i memoria familia face
cunoscut c` slujba de pomenire se va oficia
sâmb`t`, 25-octombrie a.c. la parohia
greco-catolic` din strada Sirenelor nr. 39.

