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OFERTE SERVICIU
C`ut`m motostivuitori[ti cu atestat [i lucr`tori de-
pozit, 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 15
noiembrie 2014 concurs pentru ocuparea pe perioad`
nedeterminat` a urm`torelor posturi: 1 port de gre-
fier arhivar \n cadrul Judec`toriei Ploie[ti, 1 post de gre-
fier arhivar \n cadrul Judec`toriei P`t~rlagele, 1 post de
agent procedural \n cadrul Judec`toriei Pucioasa, 1
post de agent procedural \n cadrul Tribunalului
D~mbovi]a [i 1 post de aprod \n cadrul Judec`toriei
R`cari. Informa]ii suplimentare la sediul Cur]ii de Apel
Ploie[ti din Str. Emile Zola nr. 4, Ploie[ti, pe sediul Cur]ii
de Apel Ploie[ti sau la numerele de telefon/fax 0244-
406-856, 0244-522.452.

Agen]ia Na]ional` pentru Resurse Minerale, cu sediul
în Bucure[ti, b-dul Dacia nr.59, sectorul 1, organizeaz`
concurs pentru ocuparea a 5 func]ii publice de
execu]ie vacante dup` cum urmeaz`:  -Expert clasa I
grad profesional superior- Direc]ia General` Ges-
tionare, Evaluare [i Concesionare Resurse/ Rezerve de
Petrol- Compartimentul de Inspec]ie Teritorial` Pite[ti;
-Expert clasa I grad profesional superior- Direc]ia Gen-
eral` Gestionare, Evaluare [i Concesionare Resurse/
Rezerve de Petrol- Compartimentul de Inspec]ie Terito-
rial` Craiova; -Expert clasa I grad profesional principal-
Direc]ia General` Gestionare, Evaluare [i Concesion-
are Resurse/ Rezerve de Petrol; -Expert clasa I grad pro-
fesional superior- Direc]ia Economico- Financiar`,
Resurse Umane [i Administrativ; -Consilier juridic,
clasa I, grad profesional superior. Proba scris` a con-
cursului va avea loc în data de 24 noiembrie 2014, ora
10.00, iar interviul în data de 27 noiembrie 2014, ora
12.00, la sediul Agen]iei Na]ionale pentru Resurse Min-
erale. Dosarele de înscriere se vor depune  la secre-
tariatul Agen]iei Na]ionale pentru Resurse Minerale
din b-dul Dacia nr. 59, sectorul 1, Bucure[ti pân` la data
de  13 noiembrie 2014, orele 16.00 [i vor con]ine  oblig-
atoriu documentele prev`zute  la art. 49 din H.G. nr.
611/2008  pentru  aprobarea  normelor  privind  orga-
nizarea [i dezvoltarea carierei func]ionarilor publici.
Condi]iile de participare la concurs [i bibliografiile sunt
afi[ate la sediul Agen]iei. Rela]ii suplimentare se pot
ob]ine la telefon 021.317.00.96/ int.206 [i pe pagina
de internet a Agen]iei  www.namr.ro.

În conformitate cu prevederile art. 3 din O.U.G. nr.
45/2008, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare,
Ministerul Fondurilor Europene, cu sediul în Bd. Ion
Mihalache nr. 15 -17, sectorul 1, organizeaz` în data de
05 noiembrie 2014, ora 10,00 (proba scris`), concurs
de recrutare pentru ocuparea urm`toarelor func]ii
publice vacante: -expert, clasa I, grad profesional asis-
tent la Direc]ia General` Autoritatea de Management
pentru Programul Opera]ional Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane -Serviciul Informare, Comunicare [i
Evaluare. Condi]iile de participare [i de desf`[urare a
concursului, bibliografia [i alte informa]ii necesare
sunt afi[ate la sediul institu]iei [i pe site-ul www.fon-
duri-ue.ro. Dosarele de concurs se depun în termen de
8 zile de la data public`rii prezentului anun], la sediul
ministerului.

Direc]ia Regional` de Statistic`  a Municipiului Bu-
cure[ti organizeaz`  concurs pentru ocuparea
urm`toarelor func]ii  publice de execu]ie vacante: -4
posturi  de inspector debutant; -1 post de inspector
asistent; -1 post de expert asistent; -2 posturi de inspec-
tor principal; -1 post de expert superior; -1 post de ref-
erent principal. Desf`[urarea concursului va avea loc la
sediul Direc]iei Regionale de Statistic` a Municipiului
Bucure[ti, în data de 24.11.2014 orele 9.00, proba scris`.
Dosarele de înscriere se vor depune în termen de 20
zile de la data public`rii în Monitorul Oficial, la sediul
Direc]iei Regionale de Statistic` a Municipiului Bu-
cure[ti. Dosarul de înscriere la examen trebuie s`
con]in` în mod obligatoriu documentele prev`zute în
H.G. nr.611/2008. Condi]iile de participare la concurs
[i bibliografia se afi[eaz` la sediul [i pe site-ul DRSMB
www.bucuresti.insse.ro. Rela]ii suplimentare se pot
ob]ine la sediul Direc]iei Regionale de Statistic` a Mu-
nicipiului Bucure[ti [i la num`rul de telefon
0213.13.20.81.

PRESTåRI SERVICII

}igl` metalic`, jgheaburi, repara]ii, tabl` zincat`, dul-
gherie, cur`]`m jgheaburi. 0722.722.743.

}igl` ceramic`, tabl` zincat`, jgheaburi, burlane, re-
ducere 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`, jghe-
aburi, burlane, termoizola]ii. Tel. 0745.812.723.
0721.124.281.

CITA}II
SC Allianz Tiriac Asigur`ri SA cheam` în judecat` pe
numitul Ro[ca Marin cu domiciliul în comuna Oporelu,
Jud. Olt, în calitate de intimat în dosarul nr.
6440/311/2013 aflat pe rolul Tribunalului Olt.

Se citeaz` SC Tagiva Com SRL, cu sediul în Bucure[ti,
sector 4, {oseaua Olteni]ei, nr.222, Bl.7, Sc.A, Et.5, Ap.36,
în calitate de pârât` (debitoare) în dosarul
nr.10311/3/2014 aflat pe rolul Tribunalului Bucure[ti cu
obiect procedura insolven]ei în contradictoriu cu SC
Dinamic International SRL în calitate de creditoare,
pentru termenul de judecat` din 06.ianuarie.2015, ora-
09.00, camera 131, complet c2.

Se citeaz` p~r~ta SC Kft Art Expedition SRL av~nd
J5/1957/2013, CUI 32547430, \n proces cu reclamnata
SC Frigoconti SRL, pentru preten]ii, la termenul din
13.nov.2014, ora 08:00 la Judec`toria Oradea, \n
dosarul 14831/271/2014.

Numita {indrilaru Mirela cu ultimul domiciliu cunos-
cut în comuna Lop`tari, jud. Buz`u este chemat` la
Judec`toria Buz`u în data de 27.10.2014, ora 9.00, în
calitate de pârât` în dosarul nr. 15338/200/2014, având
ca obiect stabilire domiciliu minor, stabilire autoritate
exclusiv`.

Domnul Cristea Gheorghe domiciliat \n Ploie[ti, Str.
Po[tei este chemat \n instan]` la Judec`toria Ploie[ti \n
calitate de p~r~t \n dosar nr. 8354/281/2011 av~nd ca
obiect partaj succesoral termen 13 noiembrie 2014,
orele 08:30 sala 7.

Craus Ioan, cu ultimul domiciliu cunoscut \n Sat Uri-
cani, jud. Ia[i, este chemat la Judec`toria Ia[i, cu sediul
\n Ia[i, str. Anastasie Panu, nr. 25, Sec]ia Civil`, Complet
C30, Sala 7, \n ziua de 25.11.2014, ora 8:30 a.m., \n
dosarul 17493/245/2014, \n calitate de p~r~t, \n proces
cu E.ON Energie Romania SA \n calitate de reclamant,
av~nd ca obiect cerere de valoare redus`. 

Haid`u Alexandru, cu domiciliul în sat Brosc`u]i, com.
Brosc`u]i, jud. Boto[ani, în calitate de reclamant în
dosar nr. 2785/222/2014, având ca obiect “divor]”
citeaz` la Judec`toria Dorohoi în data de 19 noiembrie
2014 pe Haid`u Liliana, în calitate de pârât, cu
re[edin]a în Italia.

Balanov Luminita/Ioan- cu domiciliul \n Ia[i, {os. P`cu-
rari nr. 6, bl. 558, sc. IV, et. 5, ap. 14, jud. Ia[i, sunt cita]i
\n calitate de p~r~]i, (ap`r`tor desemnat \n calitate de
cur`tor special este dl. av. Moraru Remus) \n dosarul
nr. 37781/245/2013, 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, reclamant` fiind SC Salubris SA, cu
sediul \n Ia[i, {os. Na]ional` nr. 43, jud. Ia[i.

ADUNåRI GENERALE
Convocare: Consiliul de Administra]ie al Societ`]ii de
Construc]ii în Transporturi Bucure[ti S.A., cu sediul în
Bucure[ti, Str. Opanez nr.3A, sector 2, înregistrat` la
O.R.C. sub nr. J40/994/1991, C.U.I. RO 949 (denumit`
în continuare “Societatea”), În temeiul Legii privind so-
ciet`]ile nr.31/1990, republicat`, cu modific`rile [i com-
plet`rile ulterioare (“Legea nr.31/1990”), Legii
nr.297/2004 privind pia]a de capital, cu modific`rile [i
complet`rile ulterioare (“Legea nr.297/2004”), Regula-
mentului C.N.V.M. nr.6/2009 privind exercitarea anu-
mitor drepturi ale ac]ionarilor în cadrul adun`rilor
generale ale societ`]ilor, cu modific`rile [i
complet`rile ulterioare [i al Actului Constitutiv al So-
ciet`]ii, Convoac` Adunarea General` Extraordinar` a
Ac]ionarilor Societ`]ii (A.G.E.A.) pentru data de
26.11.2014 ora 9:00 la Punctul de lucru al Societ`]ii din
Ora[ul Voluntari, Jud. Ilfov, str. Pipera Tunari nr.2/II,
Cl`direa “North Center”, et.6. Dreptul a participa [i
vota în cadrul AGEA, apar]ine tuturor ac]ionarilor în-
registra]i în Registrul Ac]ionarilor Societ`]ii ]inut de
Depozitarul Central S.A. Bucure[ti, la sfâr[itul zilei de
18.11.2014, considerat` dat` de referin]` pentru aceast`
adunare („Dat` de Referin]`”). În cazul în care la data
men]ionat` mai sus nu se întrunesc condi]iile de valid-
itate/ cvorumul de prezen]` prev`zute de Legea
nr.31/1990 [i de Actul Constitutiv al Societ`]ii, se con-
voac` [i se fixeaz` în temeiul art.118 din Legea
nr.31/1990 cea de-a doua A.G.E.A. a Societ`]ii pentru
data de 27.11.2014, la aceia[i or`, în acela[i loc, cu
aceea[i ordine de zi [i Dat` de Referin]`. Ordinea de zi
a Adun`rii Generale Extraordinar` a Ac]ionarilor este
urm`toarea: 1. Aprobarea ced`rii prin novare a con-
tractului de credit nr.2021120000/4 din data de
28.05.2009 [i a acordului de garan]ie bancar` nr.200
din 09.09.2012 la Conven]ia cadru de creditare pentru
acordare plafon de emitere scrisori de garan]ie ban-
car` nr.1 din 28.05.2009 încheiate cu CEC Bank SA. 2.
Aprobarea vânz`rii urm`toarelor active [i mijloace fixe
la un pre] pornind de la sumele eviden]iate în contabil-
itatea societ`]ii: a) Teren intravilan în suprafa]` de
43.229,64 mp, [i a construc]iilor edificate pe acesta sit-
uate în Otopeni, str. Tudor Vladimirescu, nr.101, jude]ul
Ilfov. b) Teren intravilan în suprafa]` de 9.147,59 mp, [i
a construc]iilor edificate pe acesta situate în Buftea,
str. R`s`ritului nr.59, jude]ul Ilfov. c) Teren intravilan în
suprafa]` de 44.368,30 mp, [i a construc]iilor edificate
pe acesta situate în Craiova, str. Calea Severinului,
nr.62, jude]ul Dolj. d) Teren intravilan în suprafa]` de
17.462 mp, [i a construc]iilor edificate pe acesta situ-
ate în Craiova, str. Caracal, nr.109 (fost 165), jude]ul Dolj.
e) Sta]ie de asfalt Amman Global, Sta]ie de asfalt ER-
MONT TSM 21 Major, Sta]ie de asfalt Ermont Magnum
200, Sta]ie de asfalt ERMONT TSM 21 Major. 3. Apro-
barea diminu`rii plafonului de garantare acordat de
CEC Bank SA conform conven]iei cadru de creditare
pentru acordare plafon de emitere Scrisorii de garan]ie
bancar` nr.1/28.05.2009 de la valoarea de 10.046.000
lei la valoarea de 3.500.000 lei ce va fi garantat cu: a)
Imobil teren în suprafa]` de 44.368,30 mp, situat în
intravilanul ora[ului Craiova, jud. Dolj, în zona indus-
trial` a ora[ului Craiova- fosta Industriilor- baza de pro-
duc]ie Cernele, Calea Severinului, nr.62, jud. Dolj,
deschidere la strad` 9,83 mp, având num`r cadastral
5862. b) Sta]ie de asfalt ERMONT Magnu-ti SA; c) Imo-
bil situat în Târgul Jiu, suprafa]` 11,755 mp, Calea Sev-
erinului, nr. 188, jud. Gorj, cad. 41003, CF 41003- (pân`
la valorificare). 4. Desemnarea persoanei împuter-
nicite cu posibilitatea de substituire, pentru a negocia
[i semna, în forma prev`zut` de lege contractele de
nova]ie, [i toate documentele aferente acestora, pre-
cum [i contractele de garan]ie real` imobiliar`
men]ionate în hot`rârile prezentei Adun`ri Generale.
5. Aprobarea ca dat` de Înregistrare a zilei de 15.12.2014,
conform art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, pen-
tru identificarea ac]ionarilor asupra c`rora se r`sfrâng
hot`rârile adoptate în prezen]a Adunare General` Ex-
traordinare a ac]ionarilor. 6. Desemnarea persoanei
împuternicite de a încheia [i/sau semna în numele So-
ciet`]ii [i/sau al ac]ionarilor Societ`]ii hot`rârile
prezen]ei Adun`ri Generale, [i pentru a efectua toate
formalit`]ile legale pentru înregistrarea, publicitatea,
opozabilitatea, executarea [i publicarea acestora, pre-
cum [i de a încheia [i/sau semna în numele societ`]ii
cu posibilitatea de substituire, pentru a negocia [i
semna, în form` prev`zut` de lege contractele de vân-
zare – cump`rare men]ionate în hot`rârile prezen]ei
Adun`ri Generale, precum [i pentru a efectua toate
formalit`]ile legale pentru înregistrarea, publicitatea,
opozabilitatea [i executarea actelor juridice respective
[i a hot`rârilor adoptate. La Adunarea General` a
Ac]ionarilor sunt îndrept`]i]i s` participe [i î[i pot ex-
ercita dreptul de vot numai ac]ion`rii înregistra]i în
Registrul Ac]ionarilor Societ`]ii la Data de Referin]`
(18.11.2014), conform prevederilor legale [i ale Actului
Constitutiv, personal (prin reprezentan]ii legali) sau
prin reprezentant (pe baza de Procur` special`). Acce-
sul ac]ionarilor îndrept`]i]i s` participe la Adunarea
General` a Ac]ionarilor este permis` prin simpl` prob`
a identit`]ii acestora f`cut`, în cazul ac]ionarilor per-
soane fizice, cu actul de identitate (buletin de identi-
tate /carte de identitate pentru cet`]enii români sau,
dup` caz, pa[aport/ legitima]ie de [edere pentru
cet`]enii str`ini) [i, în cazul persoanelor juridice, cu
actul de identitate al reprezentantului legal (buletin
de identitate/ carte de identitate pentru cet`]enii
români sau, dup` caz, pa[aport/ legitima]ie de [edere
pentru cet`]enii str`ini). Calitatea de reprezentant
legal se dovede[te cu un certificat constatator eliberat
de registrul comer]ului sau orice alt document emis
de c`tre o autoritate competen]` din statul în care
ac]ionarul este înmatriculat legal, care atest` calitatea
de reprezentant legal, prezentat în original sau copie
conform` cu originalul. Documentele care atest` cali-
tatea de reprezentant legal al ac]ionarului persoan`
juridic` vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data
public`rii convocatorului Adun`rii Generale ale
Ac]ionarilor. Reprezentan]ii persoanelor fizice vor fi
identifica]i pe baza actului de identitate (buletin de
identitate/ carte de identitate pentru cet`]enii români
sau, dup` caz, pa[aport/ legitima]ie de [edere pentru
cet`]enii str`ini), înso]it de Procura special` semnat`
de c`tre ac]ionarul persoan` fizic`. Reprezentan]ii
ac]ionarilor persoane juridice î[i vor dovedi calitatea
pe baza actului de identitate (buletin de identitate/
carte de identitate pentru cet`]enii români sau, dup`
caz, pa[aport/legitima]ie de [edere pentru cet`]enii
str`ini), înso]it de Procura special` semnat` de
reprezentantul legal al persoanei juridice respective.
Reprezentan]ii ac]ionarilor persoane juridice vor
prezen]a [i un document oficial care atest` calitatea
de reprezentant legal al semnatarului procurii speciale
(dovada emis` de o autoritate competent`, în original
sau copie conform` cu originalul, nu mai veche de 3
luni înainte de data public`rii convocatorului Adun`rii
Generale ale Ac]ionarilor). Documentele prezentate
într-o limb` str`in`, alta decât limba englez` (cu
excep]ia actelor de identitate valabile pe teritoriul
României) vor fi înso]ite de traducerea realizat` de un
traduc`tor autorizat, în limba român` sau în limba en-
glez`. Începând cu data public`rii, pot fi ob]inute, la
cerere, în fiecare zi lucr`toare, între orele 08.00-16.00,
de la punctul de lucru al societ`]ii din Ora[ul Volun-
tari, Jud. Ilfov, str. Pipera–Tunari nr. 2/II, Cl`direa “North

Center”, et.6, prin fax sau po[t`, Formularele de Procuri
speciale pentru reprezentarea ac]ionarilor în
Adunarea General` a Ac]ionarilor, proiectele de
hot`râri, documentele [i materialele informative refer-
itoare la problemele/ aspectele incluse pe ordinea de
zi. Dup` completarea [i semnarea Procurilor speciale
pentru reprezentarea ac]ionarilor în Adunarea Gen-
eral` a Ac]ionarilor, care vor fi puse la dispozi]ie de So-
cietate, un exemplar original al Procurii speciale se va
depune/expedia la punctul de lucru al societ`]ii din
Ora[ul Voluntari, Jud. Ilfov, str. Pipera– Tunari nr.2/II,
Cl`direa “North Center”, et.6 pân` la data de 24.11.2014
ora 9,00. Ac]ion`rii vor transmite Societ`]ii [i copia
certificat` a actului de identitate al ac]ionarului per-
soan` fizic` (BI/CI/ Pa[aport/ Legitima]ie de [edere).
În cazul persoanelor juridice, se va prezen]a [i un doc-
ument oficial emis de o autoritate competen]` privind
identitatea reprezentantului legal al ac]ionarului per-
soan` juridic`, în original sau copie conform` cu orig-
inalul, nu mai vechi de 3 luni înainte de data public`rii
convocatorului Adun`rii Generale a Ac]ionarilor. In-
stitu]iile de credit care presteaz` servicii de custodie
pentru ac]ion`rii Societ`]ii pot semna [i transmite
Procurile speciale în numele clien]ilor acestora, în baza
drepturilor conferite acestora prin contractele de cus-
todie [i a instruc]iunilor punctuale de vot primite de la
clien]i pentru aceste Adun`ri Generale ale Ac]ionar-
ilor. În acest caz, Procurile speciale vor fi înso]ite de o
declara]ie pe proprie r`spundere dat` de institu]ia de
credit care a primit împuternicirea de reprezentare
prin Procura special`, din care s` reias` c`: -institu]ia
de credit presteaz` servicii de custodie pentru respec-
tivul ac]ionar; -instruc]iunile din Procura special` sunt
identice cu instruc]iunile din cadrul cadrul mesajului
SWIFT primit de institu]ia de credit pentru a vota în
numele respectivului ac]ionar; -procura special` este
semnat` de c`tre ac]ionar. Procurile speciale [i de-
clara]ia pe proprie r`spundere dat` de institu]ia de
credit care a primit împuternicirea de reprezentare
prin Procura special`, trebuie depuse la sediul So-
ciet`]ii în original, semnate [i, dup` caz, [tampilate,
f`r` îndeplinirea altor formalit`]i în leg`tur` cu forma
acestor documente, în termenele men]ionate mai sus.
Ac]ion`rii reprezentând individual sau împreun` mai
mult de 5% din capitalul social al Societ`]ii au dreptul,
în condi]iile legii, s` introduc` noi puncte pe ordinea
de zi [i s` fac` propuneri de hot`râre pentru punctele
incluse sau astfel introduse pe ordinea de zi, în termen
de cel mult 15 zile de la data public`rii convoc`rii în
Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. Solicit`rile
vor fi transmise în scris, la sediul social din Bucure[ti,
str. Opanez nr.3A, sector 2 sau la punctul de lucru al
societ`]ii din Ora[ul Voluntari, Jud. Ilfov, str. Pipera–Tu-
nari nr.2/II, Cl`direa “North Center”, cu men]iunea
„Pentru Adunarea General` Extraordinar` a ac]ionar-
ilor din data de 26/27.11.2014”. Orice ac]ionar interesat
are dreptul de a adresa Consiliului de Administra]ie în-
treb`ri referitoare la punctele de pe ordinea de zi în
termen de cel mult 15 zile de la data public`rii con-
voc`rii în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a,
iar r`spunsurile vor fi disponibile la Punctul de lucru al
Societ`]ii începând cu data de 18.11.2014, ora 8,00. Pen-
tru exerci]iul drepturilor mai sus men]ionate,
ac]ion`rii vor transmite Societ`]ii [i copia certificat` a
actului de identitate al ac]ionarului persoan` fizic`
(BI/CI/ Pa[aport/ Legitima]ie de [edere). În cazul per-
soanelor juridice, se va prezen]a [i un document oficial
emis de o autoritate competen]` privind identitatea
reprezentantului legal al ac]ionarului persoan` ju-
ridic`, în original sau copie conform` cu originalul, nu
mai vechi de 3 luni înainte de data public`rii convoca-
torului Adun`rii Generale a Ac]ionarilor. Formularele
de Procuri speciale actualizate pot fi ob]inute, la
cerere, în fiecare zi lucr`toare, între orele 08.00-16.30,
de la punctul de lucru al societ`]ii din Ora[ul Volun-
tari, Jud. Ilfov, str. Pipera– Tunari nr.2/II, Cl`direa “North
Center”, et.6, începând cu data de 18.11.2014, ora 8:00.
La data convoc`rii, capitalul social al Societ`]ii este de
19.627.217,50 lei [i este format din 7.850.887 ac]iuni or-
dinare, nominative, dematerializate, cu valoarea nom-
inal` de 2,50 lei, fiecare ac]iune dând dreptul la un vot
în Adunarea General` a Ac]ionarilor. Informa]ii supli-
mentare se pot ob]ine de la punctul de lucru al so-
ciet`]ii din Ora[ul Voluntari, Jud. Ilfov, str. Pipera
–Tunari nr.2/II, Cl`direa “North Center”, sau la nr. de
telefon 021/210.60.25, int.128, între orele 08:00 –16:30.
Pre[edinte C.A., Icleanu Virgil.

Recont SA Bucure[ti, Calea Floreasca, nr.242-246, cam-
era 0.12, parter, sector.1, J40/13747/2012; CUI.4758408
Convocator În conformitate cu prevederile  articolului
117 din Legea societ`]ilor nr.31/1990, republicat`, cu
modific`rile [i complet`rile ulterioare, [i având în
vedere prevederile din Actul  Constitutiv al societ`]ii
pe ac]iuni Recont SA, societate pe actiuni de na]ional-
itate român` în lichidare înregistrat` la Oficiul Reg-
istrului Comer]ului sub nr. J40/13747/2012, Cod Unic
de Inregistrare 4758408,  cu sediul social în Bucure[ti,
Calea Floreasca, nr.242-246, camera 0.12, parter, sector.1,
(denumit` în continuare „Recont” sau „Societatea”),
lichidatorul Societ`]ii, Smda Insolvency SPRL, cu sediul
în Bucure[ti, Str. Turturelelor, nr. 11A, Modul 12, etaj.4,
sector].3, prin dna. Stoian Doina, convoac` Adunarea
Generala Extraordinar` a Ac]ionarilor Recont pentru
ziua de 26.11.2014, ora.13:00 , la adresa din Bucure[ti,
Calea Floreasca, nr.175, etaj 7, sala de [edin]e, sector.1,
pentru to]i ac]ionarii înregistra]i în Registrul ac]ionar-
ilor Societ`]ii la sfarsitul zilei de 31.10.2014, stabilit` ca
data de referin]`. Ordinea de zi a Adun`rii Generale
Extraordinare a Ac]ionarilor este urmatoarea: Art.1.
Aprobarea mut`rii sediului social al  Recont SA din Bu-
cure[ti, Calea Floreasca, nr. 242-246, camera 0.12, parter,
sector.1,  în  Bucure[ti, Calea Floreasca, nr.175, etaj.7,
camera C1, sector.1. Art.2. Aprobarea radierii sediul so-
cial al societ`]ii Recont SA de la adresa din Bucure[ti,
Calea Floreasca, nr.242-246, camera 0.12, parter,  sec-
tor.1. Art.3. Aprobarea actualiz`rii  Actului constitutiv al
Societ`]ii, conform  celor hot`râte la punctele de mai
sus, astfel :Art. 4 teza unu se modific` [i va avea ur-
matorul cuprins :„Sediul social al societ`]ii este în Bu-
cure[ti, Calea Floreasca, nr. 175, etaj 7, camera C1,
sector.1.” Art.4. Mandatarea dnei. Timari Daiana -
Sanda, legitimat` cu CI seria RD numar 618032, emis`
de SPCEP S3 biroul nr.4 la data de 06.06.2009, având
CNP 2710121434554,  pentru a semna Actul constitutiv
actualizat al Societ`]ii, conform celor de mai sus, pre-
cum [i pentru a aduce la îndeplinire cele ce se vor de-
cide de c`tre ac]ionarii Societ`]ii [i pentru  efectuarea
înregistr`rilor/men]iunilor corespunzatoare la Oficiul
Registrului Comer]ului Bucure[ti,  precum  [i  în fa]a
oricaror alte autorit`]i  în drept unde aceste înregistr̀ ri
ar fi necesare. Ac]ionarii pot participa la adunarea gen-
eral` a ac]ionarilor, personal sau prin reprezentant
(împuternicit)  în baza unei procuri speciale. Procurile
speciale se vor prezenta, în original, la sediul societ`]ii
cu 48 de ore înainte de adunare. Daca nu se vor în-
deplini condi]iile necesare pentru validitatea deliber-
arilor Adun`rii Generale Extraordinare a Ac]ionarilor
la prima convocare, se convoca o a doua sedin]` a
acesteia în data de 27.11.2014, cu men]inerea locului, a
orei, a ordinii de zi [i a datei de referin]`. Lichidator,
Smda Insolvency SPRL prin dna. Stoian Doina

F.E.A SA Bucure[ti, Calea Floreasca, nr.242-246, sector.1,
J40/858/1991, C.U.I. 1589363 CONVOCARE În conformi-
tate cu prevederile articolului 117 din Legea societ`]ilor
nr. 31/1990, republicat`, cu modific`rile [i complet`rile
ulterioare, [i având în vedere prevederile din Actul
Constitutiv al societ`]ii pe ac]iuni F.E.A. SA, o societate
de na]ionalitate român`, cu sediul social în Municipiul
Bucure[ti, Calea Floreasca nr. 242-246, sector.1, înregis-
trat` la Oficiul Registrului Comer]ului de pe lâng` Tri-
bunalul Bucure[ti sub nr. J40/858/1991, având codul
de înregistrare fiscal` RO 1589363 (denumit` în con-
tinuare „Societatea” sau „F.E.A. SA”), Administratorul
unic al Societ`]ii, dl. Iliuta Remus,  convoac`  la data
de 26.11.2014, ora 09:00  la  adresa urmatoare: Bu-
cure[ti, Calea Floreasca, nr.175, etaj.7, sector.1, sala de
[edin]e,  Adunarea General` Extraordinar` a Ac]ionar-
ilor F.E.A. SA pentru to]i ac]ionarii F.E.A SA înscri[i în
registrul ac]ionarilor la sfar[itul zilei de 31.10.2014 (data

de referin]`), având urm`toarea: Ordine de zi:1. Apro-
barea mut`rii sediului social [i fiscal al Societ`]ii din
Bucure[ti, Calea Floreasca, nr.242-246, sector.1 în Bu-
cure[ti, Str. Dumitru Brum`rescu, nr.9A, parter, cam-
era A, sector.4 [i radierea sediului social [i fiscal de la
adresa veche.2. Aprobarea Actului Constitutiv al So-
ciet`]ii, actualizat  conform celor de la punctul 1, astfel:
Art. 3. Pct.3.1. se modific` [i va avea urmatoarul
con]inut :“3.1. Sediul Societ`]ii este în Bucure[ti, Str.Du-
mitru Brumarescu, nr.9A, parter, camera A, sector 4.
Sediul Societ`]ii poate fi schimbat în alt` localitate din
România, pe baza hot`rârii AGA, potrivit legii.”3. Apro-
barea împuternicirii  Administratorului  unic al So-
ciet`]ii pentru efectuarea tuturor opera]iunilor
necesare privind  schimbarea sediului social al
Societ`tii, respectiv, semnarea Actului Constitutiv ac-
tualizat al Societ`]ii,  conform celor de mai sus,  înreg-
istrarea la Registrul Comer]ului [i la orice alte autorit`]i
competente a modific`rilor interveni]e ca urmare a
celor mai sus aprobate [i pentru desemnarea man-
datarilor pentru efectuarea acestor înregistr`ri. Partic-
iparea la [edin]a Adun`rii Generale Extraordinare a
Ac]ionarilor La Adunarea General` Extraordinar` a
Ac]ionarilor pot participa [i pot vota, direct sau prin
reprezentare, în baza unei procuri special, to]i
ac]ionarii înscri[i în Registrul Ac]ionarilor Societatii
tinut de c`tre Depozitarul Central SA la data de
31.10.2014, stabilit` ca dat` de referin]`; ac]ionarii nu
vor putea fi reprezenta]i în adunarea general` decât
prin al]i ac]ionari. În cazul în care nu se vor îndeplini
condi]iile legale pentru ]inerea Adun`rii Generale Ex-
traordinare a Ac]ionarilor, Adunarea General` Extraor-
dinar` a Ac]ionarilor  se reprogrameaz` pentru data
de 27.11.2014, la aceea[i or`, în acela[i loc [i cu aceea[i
ordine de zi; data de referin]` stabilit` pentru identi-
ficarea ac]ionarilor îndrept`]i]i s` participe [i s` voteze
în cadrul Adun`rii Extraordinare a Ac]ionarilor r`mâne
aceea[i. Administratorul unic al FEA SA Iliuta Remus.

LICITA}II
Lichidator judiciar vinde prin licita]ie la pret de 227.300
le + TVA: spa]iu comercial 124 mp, \n Ploie[ti, Str. Ghe.
Gr. Cantacuzino, jud. Prahova. Licita]iile se organizeaz`
la 29.10.2014 [i 12.11.2014 la ora 10:00. Informa]ii la
0744.688.623.

Prim`ria Remeti, jud.Maramure[, organizeaz` licita]ie
cu strigare în data de 06.11.2014, ora 10.00, la sediul
Prim`riei în com.Remeti, nr.684, jud.Mararnure[, pen-
tru vânzarea de mas` lemnoas` pe picior [i fasonat`
conform actelor de punere în valoare [i a loturilor. Pre-
selec]ia va avea loc la Prim`ria Remeti în data de
03.11.2014, ora 10.00. Volumut brut este de: -APV
732682P-FA 479mc, -PAM 68mc; -APV 732683 P-FA
744mc, -PAM 8 mc; -APV 662987 IG-FA 366mc; -APV
700180 SR -Lot 1 -Lemn lucru MO 100mc; -Lot 2- Lernn
foc MO 32mc. Rela]ii suplimentare la tel.0262.370.009,
fax: 0262.237.213.

Subscrisa, SC RTS Company SRL cu sediul social \n Dr. Tr.
Severin, str. Corneliu Savoiu, nr. 1, bl.C1, sc. 1, ap. 9, jud.
Mehedin]i, CIF: 12404738, 25/75/2007, aflat` \n proce-
dura de faliment, dosar nr. 3430/101/2012 prin lichida-
tor judiciar, Consultant Insolven]` SPRL, scoate la
v~nzare urm`toarele bunuri: -central` termic` la un
pre] de pornire a licita]iei de 585,00 lei; -punct lucru 2
birouri + 1 dulap la un pre] de pornire a licita]iei de
115,00 lei. -aparat sudur̀  autogen, la un pre] de pornire
a licita]iei de 180,00 lei; -aparat sp`lare cu presiune, la
un pre] de pornire a licita]iei de 125,00 lei ; -pres`
hidraulic` la un pre] de pornire a licita]iei de 315,00 lei
; -modul MSI – Bott la un pre] de pornire a licita]iei de
115,00 lei; -aparat sudura Fronius la un pre] de pornire
a licita]iei de 540,00 lei; -aparat sudur` Minarc 150 la
un pre] de pornire a licita]iei de 315,00 lei; -dispozitiv
t`iat tevi – De Walt la un pre] de pornire a licita]iei de
70,00 lei; -lan] ridicare 4 buc`]i la un pre] de pornire a
licita]iei de 285,00 lei plus tva. Licita]ia va avea loc în
localitatea Dr. Tr. Severin, str. Z`br`u]ului, nr.7A, jud.
Mehedin]i în data de 31.10.2014 orele 13:00. Partici-
parea la licita]ie este condi]ionata de consemnarea la
Piraeus Bank Dr. Tr. Severin, p~n` la \nceperea licita]iei
a unei cau]iuni de 10% din pre]ul de pornire al licita]iei
precum [i a taxelor prev`zute \n regulamentul de
v~nzare. Rela]ii suplimentare la telefoanele
0752819051, 0742592183, 0252354399, email
office@consultant-insolventa.ro, sau la sediul profe-
sional al lichidatorului din Dr. Tr. Severin, str. Zabrautu-
lui, nr. 7A, jud. Mehedin]i. Lichidator judiciar,
Consultant Insolven]` SPRL.

Debitorul SC Monalisa Investments SRL societate în
faliment, prin lichidator judiciar Dinu, Urse [i Asociatii
SPRL, scoate la vânzare urm`toarele imobile: 1.Teren
extravilan situat în com. {tef`ne[tii de Jos, jude]ul Ilfov,
tarlaua 10, parcela 40/3/25, în suprafa]` de 12.000mp.
Pre]ul de pornire al licita]iei este de 113.400 EURO ex-
clusiv TVA. Pre]ul caietului de sarcini este de 2.000 lei
exclusiv TVA. 2.Teren extravilan situat în com.
{tef`ne[tii de Jos, jude]ul Ilfov, tarlaua 10, parcela
40/4/23, în suprafa]` de 22.336mp. Pre]ul de pornire al
licita]iei este de 211.075,20 EURO exclusiv TVA. Pre]ul
caietului de sarcini este de 3.000 lei exclusiv TVA.
3.Teren extravilan situat în com. {tef`ne[tii de Jos,
jude]ul Ilfov, tarlaua 10, parcela 40/3/26, în suprafa]`
de 12.800mp. Pre]ul de pornire al licita]iei este de
120.960 EURO exclusiv TVA. Pre]ul caietului de sarcini
este de 2.000 lei exclusiv TVA. 4.Teren intravilan sit-
uat în Ia[i, Str. Trotus nr.1, jude]ul Ia[i, în suprafa]` de
999,93mp. Pre]ul de pornire al licita]iei este de 144.686
EURO exclusiv TVA. Pre]ul caietului de sarcini este de
2.000 lei exclusiv TVA. Participarea la licita]ie este
condi]ionat` de consemnarea în contul nr.
RO31BFER140000010832RO01, deschis la Banca Com-
ercial` Feroviar`, Ag. Popa Tatu, sub sanc]iunea
dec`derii, cel mai târziu pân` la data [edin]ei de
licita]ie, a garan]iei de 10% din pre]ul de pornire a
licita]iei, de achizi]ionarea pân` la aceea[i dat` a Cai-
etelor de sarcini [i a Regulamentului de licita]ie pentru
propriet`]ile imobiliare. Pentru imobilele men]ionate
mai sus prima [edin]` de licita]ie a fost fixat` în data
de 25.11.2014, ora 13.00, iar dac` bunurile nu se ad-
judec` la aceast` dat`, urm`toarele [edin]e de licita]ii
vor avea loc în datele de 02.12.2014, 09.12.2014,
16.12.2014, 23.12.2014, 06.01.2015, 13.01.2015, 20.01.2015,
27.01.2015 [i 03.02.2015 ora 13.00. Toate [edin]ele de
licita]ii se vor desf`[ura la sediul lichidatorului judiciar
din Bucure[ti, Str. Buze[ti nr.71, et.2, cam.203, sector 1.
Pentru rela]ii suplimentare suna]i la tel.: 021.318.74.25,
dinu.urse@gmail.com.

SC Citadin SA Ia[i, cu sediul în Bd. T. Vladimirescu, nr.
32C, cod 700310, organizeaz` la sediul sau procedura
de „Licita]ie”, cu oferte de pre] în plic închis, în vederea
atribuirii contractului „închiriere mijloace
desz`pezire”. Pentru participarea la procedura de
achizi]ie, ofertantul trebuie s` îndeplineasc` condi]iile
cerute în „Documenta]ia de achizi]ie” care se poate
ridica de la sediul SC Citadin SA, serviciul achizi]ii, con-
tra sumei de 100 lei pân` pe data de 06.11.2014. Cri-
teriul care va fi aplicat pentru evaluarea ofertelor:
pre]ul cel mai sc`zut. Documenta]ia de ofertare va fi
depus` la registratura unit`]ii, pân` la data de
07.11.2014, orele 10:00. Procedura se va desf`[ura la
sediul SC Citadin SA în ziua de 07.11.2014, cu începere de
la orele 12:00. Rela]ii suplimentare privind procurarea
documenta]iei [i condi]iile de participare se pot ob]ine
la tel: 0232.240.885.

Capital Insol SPRL – Filiala Ia[i, cu sediul în mun. Ia[i,
Str. Sf. Petru Movil`, nr. 52, et. 1, jud. Ia[i, lichidator ju-
diciar al SC Floraline SRL, aduce la cuno[tin]` oferta de
cump`rare la pre]ul de 201.500 euro, al bunului imo-
bil: - teren în suprafa]` total` de 3.387,0317 m.p., situat
în intravilanul mun. Ia[i (zona Bucium - [o[. Bucium),
jud. Ia[i, având categoria de folosin]` „arabil”. Valoarea
împrejmuirii acestui teren nu este cuprins` în valoarea
de evaluare a terenului de mai sus. - Lichidatorul judi-
ciar aduce la cuno[tin]` ofertan]ilor faptul c` exist` o
inadverten]`: împrejmuirea acestei propriet`]i se
suprapune cu terenul apar]inând altui proprietar pe
o l`]ime de aproximativ 0,3 m [i o lungime de 61,58

m. {edin]a de licita]ie cu supraofertare va avea loc la
sediul lichidatorului judiciar în data de 21 noiembrie
2014, ora 12:00. În vederea particip`rii la [edin]a de
supraofertare este necesar` achizi]ionarea Regula-
mentului de Vânzare în valoare de 1.000 lei, la care se
adaug` TVA. Pasul de supraofertare este stabilit la
20.150 euro, reprezentând 10% din suma de 201.500
euro. Supraofertele se depun pân` în preziua [edin]ei
de licita]ie, inclusiv prin po[t`, la sediul lichidatorului
judiciar sau pe email: office.iasi@capitalinsol.ro. In-
forma]ii suplimentare se pot ob]ine de la sediul
lichidatorului judiciar sau la telefoanele:
0232/276.006, 0744/766 376, 0727/340465.

Debitorul SC C&C MH Confort SRL cu sediul în Dr. Tr.
Severin, str. I.C.Br`tianu, nr. 11A, jude]ul Mehedin]i,
J25/460/2005, CIF: 17044001, aflat` în procedura de
faliment in bankruptcy, en faillite, dosar
nr.9465/101/2012 pe rolul Tribunalului Mehedin]i, prin
lichidator judiciar Yna Consulting SPRL [i Consultant
Insolven]` SPRL, cu sediul ales în localitatea Dr. Tr. Sev-
erin, str. Z`br`u]ului, nr. 7A, jude]ul Mehedin]i, scoate
la vânzare: 1. Bunul imobil aflat in garantia creditoru-
lui BCR SA cu rangul I, creditorul ANAF cu rangul II -
Cl`dire compus` din SAD1 situate la parter [i etaje,
compus din 3 înc`peri [i etaj situate în
com.Dumbr`vi]a, (în incinta fostei ferme avicole, cu
acces din DJ 691 Timi[oara – Lipova) jud.Timi[, CF
401673-C1-U1, nr. cadastru Cc 215/5/I, suprafa]`:
1646/3290 mp, la pretul de pornire a licitatiei de
715.651,00 lei echivalentul a 162.870,00 euro. 2. Bunul
imobil aflat in garantia creditorului BCR SA cu ranul I,
creditorul ANAF cu rangul II - Teren intravilan situat în
loc. Dr.Tr.Severin, str.Banovi]ei, nr.5, jud.Mehedin]i, CF
52296, nr. cadastru 814/17/1/2, suprafa]a: 1452 mp;
teren+construc]ii situate în loc. Dr.Tr.Severin, str.
Banovi]ei, nr. 5, jude]ul Mehedin]i, CF 52297, nr. cadas-
tru 814/18/1, suprafa]a: 643 mp; teren+construc]ii sit-
uate în loc. Dr.Tr.Severin, str.Banovi]ei, nr. 5,
jud.Mehedin]i, CF 52298, nr. cadastru 814/17/8/2,
suprafa]`: 6817 mp; teren intravilan situat în loc. Dr.
Tr. Severin, str. Banovi]ei, nr.5, jud. Mehedin]i, CF 52302,
nr. cadastru 814/18/2, suprafa]a: 3202 mp ; teren in-
travilan situat în loc. Dr.Tr.Severin, str.Banovi]ei, nr.5,
jud. Mehedin]i, CF 52301, nr. cadastru 814/17/4/2,
suprafa]a: 722 mp; teren+construc]ii situate în loc. Dr.
Tr. Severin, str. Banovi]ei, nr.5, jude]ul Mehedin]i, CF
52303, nr. cadastru 814/17/7/2, suprafa]a: 6680 mp la
pretul de pornire a licitatiei de 7.018.600,00 lei echiva-
lentul a 1.606.200,00 euro. 3. Bunurile imobile aflate
in garantia creditorului BCR SA cu rangul I, creditorul
Banca de Export Import a Romaniei Eximbank SA cu
rangul I, creditorul ANAF cu rangul II - Teren+construc]ii
situate în loc. Dr. Tr. Severin, str. Banovi]ei, nr. 11 jud.
Mehedin]i, CF52299, nr. cadastru 1476/1, suprafa]a: 369
mp [i teren+construc]ii situate în loc. Dr. Tr. Severin,
str. Banovi]ei, nr.11, jud. Mehedin]i, CF52300, nr. cadas-
tru 1476/2, suprafa]a: 23800 mp la pretul de pornire a
licitatiei de 3.287.000,00 lei echivalentul a 752.200,00
euro. 4. Bunul imobil aflat in garantia creditorului BCR
SA cu rangul I, creditorului ANAF cu rangul II - Hala
P+1E, bunc`r, magazie [i zon` de protec]ie situate în
com. Dumbr`vi]a, (în incinta fostei ferme avicole, cu
acces din DJ 691 Timi[oara – Lipova) jud.Timi[, CF
401670(CF vechi 4069), nr. cadastru Cc 215/16,
suprafa]`: 2663 mp la pretul de pornire a licitatiei de
1.422.777,00 lei echivalentul a 323.800,00 euro. 5. Bunul
imobil aflat in garantia creditorului BCR SA cu rangul
I, creditorului ANAF cu rangul II - SAD2 la parter [i etaj
situate în com.Dumbr`vi]a, (în incinta fostei ferme avi-
cole, cu acces din DJ 691 Timi[oara – Lipova) jud.Timi[,
CF 401673-C1-U2, nr. cadastru Cc 215/5/II, suprafa]`:
1644/3290 mp, la pretul de pornire a licitatiei de
715.036,00 lei echivalentul a 162.730,00 euro. 6. Bunul
imobil aflat in garantia creditorului BCR SA cu rangul
I, creditorului ANAF cu rangul II - Spatii depozitare fu-
raje, rigol` si platform` beton situate în
com.Dumbr`vi]a, (în incinta fostei ferme avicole, cu
acces din DJ 691 Timi[oara – Lipova) jud.Timi[, CF
401672(CF vechi 20272), nr. cadastru Cc215/10,
suprafa]a:2345 mp, la pretul de pornire a licitatiei de
1.066.860,00 lei echivalentul a 242.800,00 euro. 7.
Bunul imobil aflat in garantia creditorului BCR SA cu
rangul I - Teren extravilan situat în comuna Ghiroda,
str.Calea Lugojului jud.Timi[, CF 400834(CF vechi –
4606), nr. cadastru A428/9/2, suprafa]a: 10.000 mp;
teren intravilan situat în comuna Ghiroda, str. Calea
Lugojului, jude]ul Timi[, CF 400009(CF vechi – 20272),
nr. cadastru A428/1/1, suprafa]`: 15.000 mp, la pretul
de pornire a licitatiei de 4.569.000,00 lei echivalentul
a 1.049.300,00 euro. 8. Bunul imobil aflat in garantia
creditorului BCR SA cu rangul I, creditorului ANAF cu
rangul II - Teren intravilan situat în com.Izvorul Bârzii,
jud.Mehedin]i, CF 50155, nr. cadastru 500, suprafa]a:
20000 mp [i teren intravilan situat în com.Izvorul
Bârzii, jud.Mehedin]i, CF 50156, nr. cadastru 551,
suprafa]a: 20000 mp. la pretul de pornire a licitatiei de
3.060.900,00 lei echivalentul a 702.900,00 euro. 9.
Bunul imobil aflat in garantia creditorului BCR SA cu
rangul I- Teren+construc]ii situate în com.Dumbr`vi]a,
(în incinta fostei ferme avicole, cu acces din DJ 691
Timi[oara – Lipova) jud.Timi[, CF 401671(CF vechi
6298), nr. cadastru Cc 215/8, suprafa]`: 2595 mp, la pre-
tul de pornire a licitatiei de 529.916,00 lei echivalentul
a 120.600,00 euro. 10. Bunul imobil aflat in garantia
creditorului BCR SA cu rangul I, creditorului ANAF cu
rangul II - Teren+construc]ii situate în
com.Dumbr`vi]a, (în incinta fostei ferme avicole, cu
acces din DJ 691 Timi[oara – Lipova) jud.Timi[, CF
400174, nr. cadastru Cc 215/9, suprafa]`: 2354 mp, la
pretul de pornire a licitatiei de 1.256.245,00 lei echiva-
lentul a 285.900,00 euro  11. Bunul imobil aflat in
garantia creditorului BCR SA cu rangul I - Teren+con-
struc]ii situate în loc. Dr. Tr. Severin, str.I.C.Br`tianu, nr.
11A, jud.Mehedin]i, CF 52336, nr. cadastru 575/2,
suprafa]a: 900 mp. la pretul de pornire a licitatiei de
1.486.000,00 lei echivalentul a 339.000,00 euro. 12.
Bunul imobil aflat in garan]ia creditorului Volksbank
Romania SA cu rangul I, creditorul Banca de Export Im-
port a României Eximbank SA cu rangul II * Teren ex-
travilan+constructii situat în loc.Dr.Tr.Severin, str.Calea
Cerne]ului, nr.23A, jud.Mehedin]i, CF 52063, nr. cadas-

tru 932, suprafa]a: 21660 mp* la pretul de pornire a lic-
itatiei de 3.272.800,00 lei echivalentul a 749.000,00
euro. 13.Bunurile imobile aflate în garan]ia creditoru-
lui BRD SA cu rangul I, creditorului ANAF cu rangul II,
[i creditorului Banca de Export Import a României Ex-
imbank SA cu rangul III * Teren+construc]ii situate în
loc. Dr. Tr. Severin, str. Banovi]ei, nr. 44, jude]ul
Mehedin]i, CF 54800, nr. cadastru 991/1, suprafa]a:
9192 mp; teren+construc]ii situate în loc. Dr. Tr. Sev-
erin, str. Banovi]ei, nr.44, jude]ul Mehedin]i, CF 54798,
nr. cadastru 991/2, suprafa]`: 4884 mp; teren+con-
struc]ii situate în loc. Dr.Tr.Severin, str. Banovi]ei, nr.44,
jude]ul Mehedin]i, CF 54797, nr. cadastru 991/3,
suprafa]a: 1913 mp * la pretul de pornire a licitatiei de
11.414.400,00 lei echivalentul a 320.160,00 euro. 14.
Bunul imobil aflat in garantia creditorului BRD SA cu
rangul I * magazin comercial situat în loc. Vânju Mare,
str. Republicii, nr. 4, jude]ul Mehedin]i, CF 50382-C1, nr.
cadastru 328/A/C1 *, la pretul de pornire a licitatiei de
220.715,20 lei echivalentul a 50.654,40 euro. 15. Bunul
imobil aflat în garantia creditorului ANAF cu rangul I *
Teren extravilan+constructii situat în comuna Ghiroda,
str. Aeroport nr. 7, jude]ul Timi[, CF 401381, nr. cadas-
tru A74/1/15/3/1/1, suprafa]a: 5750/11500 mp *, la pre-
tul de pornire a licitatiei de 404.605,00 lei. 16. Bunul
imobil aflat in garan]ia creditorului Piraeus Bank SA
cu rangul I, creditorul ANAF cu rangul II * hala P+1E,
bunc`r, magazie [i zon` de protec]ie situate în com.
Dumbr`vi]a, (în incinta fostei ferme avicole, cu acces
din DJ 691 Timi[oara – Lipova) jude]ul Timi[, CF
403686(CF vechi 4095), nr. cadastru Cc 215/13,
suprafa]`: 3609 mp *, la pretul de pornire a licitatiei de
460.459,00 euro (echivalentul in lei la cursul BNR din
ziua pl`]ii). 17. Bunul imobil aflat \n garan]ia creditoru-
lui BCR SA cu rangul I * Proprietate imobiliar` aparta-
ment cu o camer` [i dependin]e situat in loc.
Timisoara, str. Lev. Tolstoi, nr. 13, parter, ap. 6, judetul
Timis; CF 400684-C1-U13 * la pretul de pornire a lici-
tatiei de 23.000.,00 euro echivalentul a 100.800,00 lei
exclusiv TVA. 18. Bunul imobil aflat in garantia credi-
torului BCR SA cu rangul I * Proprietate imobiliar`
apartament cu o camer` [i dependin]e situat in loc.
Timisoara, str. Lev. Tolstoi, nr. 13, parter, ap. 7, judetul
Timis; CF 400684-C1-U17* la pretul de pornire a lici-
tatiei de 23.000.,00 euro echivalentul a 100.800,00 lei
exclusiv TVA. Titlul executoriu în baza c`ruia lichida-
torul judiciar procedeaz` la vânzarea bunurilor imo-
bile descrise anterior, o reprezinta sentinta nr. 487/2013
din data de 09.09.2013 de deschidere a procedurii de
faliment pronun]at` de c`tre judec`torul sindic in
dosarul de insolven]` nr. 9465/101/2012. Licita]ia va
avea loc în localitatea Dr.Tr.Severin, str.Z`br`u]ului,
nr.7A, jud. Mehedin]i la data de  28.10.2014 orele 13:oo.
Participarea la licita]ie este condi]ionat` de con-
semnarea, pân` la începerea licita]iei a unei cau]iuni
de 10% din pre]ul de pornire al licita]iei si
achizitionarea caietului de sarcini in valoare de 300.00
lei. Cont deschis la BRD SA Sucursala Dr. Tr. Severin, sub
nr. RO54BRDE260SV42893862600. Invit`m pe toti cei
care vor sa se prezinte la [edin]a de licita]ie la ter-
menul de vânzare, la locul fixat în acest scop [i pâna 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 \nainte de data stabilit`
pentru vânzare în termen, sub sanc]iunea prevazut`
de lege. Rela]ii la telefon-fax 0744528869, 0742592183,
0745267676 sau 0256/220827, email: office@consult-
ant-insolventa.ro; expertyna@yahoo.com, site:
www.consultant-insolventa.ro sau la sediul lichida-
torului judiciar din localitatea Dr. Tr. Severin, str.
Z`br`u]ului, nr.7A, jude]ul Mehedin]i. Lichidator judi-
ciar asociat, Consultant Insolven]` SPRL, prin Emil
Popescu

Yna Consulting SPRL, prin Motoi Gogu

PIERDERI
Codrici Marius C`t`lin Persoan` Fizic` Autorizat`,
F40/553/14.03.2008, C.U.I. RO 23504724, sediul profe-
sional Bucure[ti, Sector 1, bd. Al. I. Cuza nr.10, ap.16, pier-
dut Registrul Unic de Control. Îl declar nul.

Declar pierdut [i nul Proces verbal predare- primire a
locuin]ei nr. 1470 din 20.06.2000 [i schi]e pe numele
Lupu Andrei.

Pierdut Atestat profesional transport marf`, eliberat
de A.R.R. Arge[, pe numele Bratu Constantin Florian,
comuna Lunca Corbului, jud. Arge[. Se declar` nul. 

Pierdut adeverin]` (chitan]`) achitare integral`
nr.14500/10.06.2003 aferent` contract 1449/14.04.1997
eliberat de Consiliul General al Municipiului Bucure[ti-
AFI, pe numele Munteanu Dorina [i Manu Elena. O de-
clar nul`. 

Pierdut duplicat proces verbal predare-primire locuin]`
din 28.03.1975, pe numele Buligan Alexandru. Îl declar
nul. 

Pierdut contract vânzare cump`rare
nr.2934/19524/20.01.1997, pe numele Krastev Elena. Îl
declar nul. 

Pierdut dovad` achitare integral` 009049/17.02.1997,
Simion Eugeniu Esperando. O declar nul`.

Pierdut [tampila rotund`  nr. (1) a SC Zorele Impex SRL,
în data 18.10.2014. O declar nul`. 

Agent Asigur`ri Toma Radu, pierdut în condi]ii ne-
cunoscute vignete Omniasig de la nr. 5444341 la nr.
5444370 [i vignete nr. 5062356, 5062364, 5062365, le
declar nule.

Societatea Speed Transfer Financiar SRL cu sediul în
Bucure[ti, B-dul Lasc`r Catargiu nr.4, RC J40/7533/2004
declar` pierdute Registru Unic de Control seria: A nr.
1373613; A nr. 1148035; A nr. 0909069, eliberate de
Direc]ia General` a Finan]elor Publice. Le declar`m
nule.

Pârâtul Ilea D.Dumitru (zis Dedi) cu ultimul
domiciliu cunoscut în loc. Tg-Jiu, str. Pictor  Nico-
lae Grigorescu, bl. 3, sc.2, ap.14, jud. Gorj. Este
citat la Judec`toria Tg-Jiu, în dosarul nr.
2996/318/2014, complet C16 mixt pentru data
de 28.10.2014. Orice persoan` care poate da
rela]ii despre pârât, le poate aduce la cuno[tin]a
Judec`toriei Tg-Jiu pentru acest termen.

CURå}ENIE în LOCUIN}E, VILE, SPA}II COMER-
CIALE! Zona: Bucure[ti-Ploie[ti. Regim de
urgen]`. 0721.153.725, www.curatenieinimo-
bile.ro

Publicitate


