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

Ministerul Afacerilor Interne organizeaz`
concurs pentru ocuparea unui post tempo-
rar vacant din cadrul Direc]iei Generale
Management Resurse Umane, Serviciul
Gestiune [i Planificare, corespunz`tor
func]iei publice de execu]ie temporar va-
cante, de expert clasa I grad profesional
asistent. Concursul se organizeaz` la sediul
Ministerului Afacerilor Interne, Pia]a Rev-
olu]iei nr. 1A, Sector 1, în data de 08.12.2014
ora 10,00 proba scris`. Dosarele de înscriere
la concurs se depun în termen de 8 zile de la
data public`rii anun]ului în Monitorul Ofi-
cial al României Partea a III-a, la sediul Min-
isterului Afacerilor Interne, telefon
021/264.87.53. Dosarul trebuie s` con]in`
documentele prev`zute la art. 49 din H.G.
nr. 611/2008. Condi]iile de participare la con-
curs [i bibliografia stabilit` se afi[eaz` la
sediul Ministerului Afacerilor Interne [i pe
site-ul institu]iei.

Prim`ria comunei Scânteia, jude]ul Ia[i, or-
ganizeaz`, concurs pentru recrutarea/ocu-
parea urm`toarelor func]ii publice de
execu]ie vacante din cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei Scânteia,
jude]ul Ia[i: 1. poli]ist local, clasa a III-a,
gradul profesional principal, în cadrul com-
partimentului de Poli]ie local`, 2. poli]ist
local, clasa a III-a, gradul profesional asis-
tent, în cadrul compartimentului de Poli]ie
local`, 3. poli]ist local, clasa a III-a, gradul
profesional asistent, în cadrul comparti-
mentului de Poli]ie local`, 4. poli]ist local,
clasa a III-a, gradul profesional debutant, în
cadrul compartimentului de Poli]ie local`.
Condi]iile de desf`[urare a concursului sunt
urm`toarele: Proba scris` se va desf`[ura în
data de 29 decembrie 2014, ora 10:00, la
sediul Prim`riei Scânteia, cu sediul în satul
Scânteia, comuna Scânteia, jude]ul Ia[i. In-
terviul se va desf`[ura în data de 31 decem-
brie 2014, ora 10:00, la sediul Prim`riei
Scânteia, cu sediul în satul Scânteia, co-
muna Scânteia, jude]ul Ia[i. Dosarele de în-
scriere se vor depune în termen de 20 de
zile de la data public`rii anun]ului în Moni-
torul Oficial al României, Partea a III-a ora
14:00 la Prim`ria Scânteia, jude]ul Ia[i, sec-
retariatul comisiei de concurs. Condi]iile de
desf`[urare a concursului, condi]iile de par-
ticipare la concurs, bibliografia [i actele
necesare candida]ilor pentru dosarul de în-
scriere sunt afi[ate la sediul prim`riei Scân-
teia, jude]ul Ia[i [i sunt puse la dispozi]ia
solicitan]ilor de c`tre secretariatul comisiei
de concurs. Rela]ii suplimentare la telefon
0232-229.260.

Autoritatea Na]ional` pentru Protec]ia Drep-
turilor Copilului [i Adop]ie, cu sediul în B-dul
Gheorghe Magheru nr. 7, sector 1, Bucure[ti,
scoate la concurs în data de 07.01.2015, ora
10:00, la sediul Autorit`]ii, postul vacant de
consilier superior. Condi]iile specifice pentru
ocuparea func]iei publice vacante de con-
silier, gradul profesional superior: -studii uni-
versitare de licen]` absolvite cu diplom`,
respectiv studii superioare de lung` durat`,
absolvite cu diplom` de licen]` sau echiva-
lent` în domeniul [tiin]elor economice; -
vechime în specialitatea studiilor necesare
exercit`rii func]iei publice: minimum 9 ani;
Dosarul de concurs va con]ine urm`toarele:
a) formularul de înscriere prev`zut în anexa
nr. 3 din H.G. 611/2008 pentru aprobarea
normelor privind organizarea [i dezvoltarea
carierei func]ionarilor publici, cu
modific`rile [i complet`rile ulterioare; b)
copia actului de identitate; c) copiile
diplomelor de studii [i ale altor acte care
atest` efectuarea unor specializ`ri; d) copia
carnetului de munc` sau, dup` caz, o adev-
erin]` care s` ateste vechimea în munc` [i,
dup` caz, în specialitatea studiilor necesare
ocup`rii func]iei publice; e) cazierul judiciar;
f) adeverin]a care s` ateste starea de
s`n`tate corespunz`toare, eliberat` cu cel
mult 6 luni anterior derul`rii concursului de
c`tre medicul de familie al candidatului sau
de c`tre unit`]ile sanitare abilitate; g) de-
clara]ia pe propria r`spundere sau adev-
erin]a care s` ateste c` nu a desf`[urat
activit`]i de poli]ie politic`. Copiile de pe
actele mai sus men]ionate se prezint` în
copii legalizate sau înso]ite de documentele
originale, care se certific` pentru conformi-
tatea cu originalul de c`tre secretarul
comisiei de concurs. Bibliografia se ridic` de
la sediul Autorit`]ii în momentul depunerii
dosarului de concurs. Dosarele de concurs se
depun în termen de 20 de zile de la data
public`rii anun]ului. Informa]ii supli-
mentare se ob]in la telefon: 021/310.07.89. 

Ministerul Agriculturii [i Dezvolt`rii Rurale
în temeiul  O.U.G  nr. 45/2008 anun]`
scoaterea la concurs a unei func]ii publice
vacante de consilier juridic, gradul profe-
sional superior la Serviciul Litigii, Direc]ia
Juridic` din cadrul Direc]iei Generale Man-
agementul Resurselor Umane [i Juridic.
Condi]iile specifice: -Studii universitare de
licen]` absolvite cu diplom`, respectiv
studii superioare de lung` durat` absolvite
cu diplom` de licen]` sau echivalent` în
domeniul [tiin]elor juridice; -Vechime în
specialitatea studiilor: minimum 9 ani. Con-
cursul va avea loc la sediul MADR în data de
09 decembrie 2014, orele 10.00 proba scris`.
Dosarele de înscriere se depun în opt zile de
la publicare. Bibliografia, condi]iile specifice
de participare precum [i actele solicitate
candida]ilor înscriere vor fi  publicate pe
pagina de web www.madr.ro [i afi[ate la
sediul institu]iei din B-dul. Carol I nr. 2-4, sec-
tor 3 Bucure[ti.

VÂNZåRI DIVERSE

Nemul tracilor era cel mai numeros dup` inzi!
0761.674.276, 0733.940.772.

CITA}II
Numita Nichifor Mariana, cu ultimul domiciliu
cunoscut în ora[ul Gala]i, str. Bdul
Siderurgi[tilor nr.9, bl.PS2, sc.6, et.1, ap.81,
jude]ul Gala]i, Nichifor (fost` Sandu) Mariana
este men]ionat de Registrul Na]ional de Evi-
den]` a Persoanelor, este citat` în data de
16.12.2014, orele 08.30, la Judec`toria Cornetu,
cu sediul în Cornetu, {os. Alexandriei nr. 138,
jude]ul Ilfov, dosar civil 2136/1748/2009*, în
calitate de pârât` în cauz` având ca obiect
nulitate par]ial` act, având ca reclaman]i pe
Iancu Dragomira, Iancu Niculae [i Iancu Sandu.

Secrieriu Gheorghe cu ultimul domiciliu în Cer-
navod`, str. Avram Iancu nr.18, bl.H 12, et.4,
ap.19, CNP 1660725226354, este chemat la
Judec`toria Ia[i, str. Anastasie Panu nr.25, sala
3, în Dosar nr. 14221/245/2014, Camera sala 3,
în ziua de 10.12.2014, ora 8.30, complet C12M
în calitate de pârât, în proces cu Pintilie Elena
în calitate de reclamant, exercitarea autorit`]ii
p`rinte[ti-  stabilire domiciliu minor.

Se citeaz` dl. Ion Chircimaro, pa[aport Israel ?
321647687, în leg`tur` cu examinarea cerererii
de chemare în judecat` privind desfacerea
c`s`toriei. Cererea a fost depus` la Judec`toria,
aflat` pe adresa: str. Morei Ghetaot 1, Ashdod
(Israel). Pârâtul poate primi copia cererii [i a
cita]iei în oficiul avocatului Fellix Gorode]co,
pe adresa: Bulevardul Ierusalim, 18/422, or.
Asdod [i a prezenta r`spunsul la cerere în de-
curs de 15 zile din momentul public`rii prezen-
tei cita]ii.

Pârâ]ii Chiril` Petru Ovidiu, Chiril` Eduard Cris-
tian sunt cita]i la Judec`toria Dorohoi în data
de 5.12.2014, pentru “succesiune”.

Zaharia Oktavian, \n calitate de p~r~t, cu ul-
timul domiciliu cunoscut \n Ia[i, str. Albinet,
nr. 36, jud. Ia[i, este chemat \n judecat` de E.On
Energie Romania SA,cu sediul \n T~rgu Mure[,
str. Justi]iei nr. 12, jud. Mure[, av~nd cod unic de
\nregistrare RO22043010, J 26/1194/2007, \n
calitate de reclamant, la Judec`toria Ia[i, Sec]ia
Civil` cu sediul \n Ia[i, Str Anastasie Panu, nr.
25, jud Ia[i, complet C 23 F, in data de
08.12.2014, ora 8:30 a.m., \n dosarul nr.
22893/245/2014, av~nd ca obiect cerere de val-
oare redus`.

Creditorul Laroche Mihaela Nicoleta îl citeaz`
pe debitorul Asocia]ia Resurse Regionale, la
Judec`toria Buz`u CC 21, pentru data de
15.12.2014 ora 09.00 în dosarul nr.
14565/200/2014 având ca obiect soma]ie de
plat`.

Subsemnatul Tataru Bogdan Alexandru chem
în judecat` pe Tataru Paraschiva Somerta, în
dosarul nr. 3294/193/2014, având ca obiect
divor] cu copil, cu termen la data de 2 decem-
brie 2014, la Judec`toria Boto[ani.

Se citeaz` SC Veritas Fingroup SA cu sediul în
Bucure[ti, Sector 1, str. Eugen Lovinescu, nr.14,
camera 1, etaj 1 în calitate de intimat în proces
cu Buterchi Valentin în calitate de contestator,
în dosar 2467/277/2014, la Judec`toria P`târ-
lagele, pentru contesta]ie la executare, în data
de 09.12.2014.

Reclaman]ii: Pantilimon Floare, Pantilimon
Gheorghe Lucian [i Pantilimon Ioan solicit`
chemarea în judecat` a pârâ]ilor: Sprdlik
Matilda, Luca Izabea, Ziegler Maria (Terezia),
pentru solu]ionarea Dosarului nr.
718/278/2013 la Judec`toria Petro[ani având
ca obiect uzucapiune, pentru data de
11.12.2014, ora 9:00.

Alexa Ancuta Maria - cu domiciliu \n Lunca
Cetatuii, str. Alunului, nr. 16, com. Ciurea, jud.
Ia[i, este citat` \n calitate de p~r~t`, \n dosarul
nr. 35986/245/2013, av~nd ca obiect preten]ii-
cerere de repunere pe rol, \n data de 29.01.2015,
ora 08:30, la Judec`toria Ia[i, cu sediul \n str.
Anastasie Panu nr. 25, Ia[i, Sec]ia Civil`, cam-
era Sala 6, complet c02m, reclamanta fiind SC
Salubris SA, cu sediul \n Ia[i, {os. Na]ional` nr.
43, jud. Ia[i.

Ilie N.Emilia-Georgeta, cu ultimul domiciliu în
Giurgiu, Bd. Bucure[ti, bl. 67/1D, sc. E, ap. 83,
jud. Giurgiu, pârâta în dosarul nr. 57/236/2014
al Judec`toriei Giurgiu, este citat` pentru ziua
de 28.01.2015, ora-08.30, la Judec`toria Giurgiu,
Str.Episcopiei, nr.13, CN8, în proces cu
Bra[oveanu Cristian, pentru hot`râre care s`
]in` loc de act de vânzare-cump`rare.

C\mpan Ieronim, reclamant \n dosar nr.
248/265/2012 al Judec`toriei N`s`ud, cheam`
\n judecat` p~r~]ii {iot Grigore [i so]ia Maria,
Dejan Floarea, Steinbringer Ezechil, Steinbriger
Dochia, Steinbringer {tefan, Bora Toader, Bora
leon, Bora Gavrila, Bora Eufrosina, Bora Ioana,
Pop Iuliu, {iott Todosia, {iott Florin, {iott
Firoana, {iott tekla, {iott Dochia, {iott {ofro-
nia, {iott Valer, Bora Ioan, Bora Pavel, Bora
Frasina, Bora Todor, Bulcuc Constantin, pentru
data de 05 februarie 2015.

DIVERSE
Tempo Insolv SPRL anun]` deschiderea proce-
durii simplificate de insolven]` privind pe Real

Practik A SRL, cu sediul \n Voluntari, str. Clo[ca,
nr. 7B, jud. Ilfov, J40/5620/1999, CUI 11931578,
Tribunalul Ilfov, dosar nr. 1860/93/2013. Ter-
menul limit` pentru \nregistrarea cererii de ad-
mitere a creantelor 24.11.2014, termenul tabel
preliminar 05.12.2014, termen tabel definitiv
22.12.2014, adunarea creditorilor va avea loc la
12.12.2014 ora 11 la sediul lichidatorului judiciar. 

Tempo Insolv SPRL anun]` deschiderea proce-
durii simplificate de insolven]` privind pe SC
D.G. Invest SRL, cu sediul \n Ploie[ti, Intrarea
Caminelor, camera 2, nr.3, bl.27A, ap.4, parter,
jude]ul Prahova, J29/231/2006, CUI 18362216,
Tribunalul Prahova, dosar nr. 7371/105/2013.
Termenul limit` pentru \nregistrarea cererii de
admitere a crean]elor 27.11.2014, termenul
tabel preliminar 08.12.2014, termen tabel de-
finitiv 22.12.2014, adunarea creditorilor va avea
loc la 15.12.2014 ora 10 la sediul lichidatorului
judiciar. 

Via Insolv SPRL Ploie[ti, str. Banatului, nr. 1, bl.
37B, sc. B, ap. 3, tel/fax 0244 519800, numit`
administrator judiciar conform \ncheierii din
data de 14.11.2014 pronun]at` de Tribunalul
Prahova, Sec]ia a II-a Civil`, de Contencios Ad-
ministrativ [i Fiscal - Biroul faliment, în dosarul
7946/105/2014, anun]` deschiderea procedurii
generale a  insolventei debitoarei SC Par Rom
SRL, cu sediul social în Piata Mihai Viteazul, nr.1,
bl. 26C, et. 2, ap.5, loc. Ploie[ti, jud. Prahova, în-
registrat` la ORC sub nr.  J29/2040/2006, cod
de identificare fiscal` CUI 19042856. Termenul
limit` pentru înregistrarea cererii de admitere
a crean]elor este 19.12.2014. Termenul limit`
pentru verificarea crean]elor, întocmirea,
afi[area [i comunicarea tabelului preliminar
al crean]elor este 07.01.2014. Termenul pentru
afi[area tabelului definitiv al crean]elor este
30.01.2014. Prima adunare a creditorilor la data
de 12.01.2015, ora 14:00, la sediul administra-
torului judiciar.

Subscrisa Via Insolv SPRL, administrator judi-
ciar al SC Foraj Bucuresti SA organizeaz`
selec]ie de oferte \n vederea prelu`rii \n bloc a
bunurilor mobile cuprinse \n anexa 5 ca mate-
riale recuperabile [i ca de[euri provenite din
casarea-mijloacelor fixe ie[ite din uz cu o de-
preciere de 80% datorat` degrad`rii fizice [i
morale [i a bunurilor mobile cuprinse \n anexa
6 (materiale propuse spre casare si valorificare
ca deseu). Vor fi acceptate numai persoane ju-
ridice care de]in autoriza]ie de mediu [i sunt
autorizate \n preluarea de[eurilor feroase.
Ofertele vor fi depuse p~n` \n data de
28.11.2014 ora 13.00 la sediul administratorului
judiciar din Ploie[ti, str. Banatului, nr.1, bl. 37B,
sc. B, ap. 3, tel/fax 0244-519.800.

Subscrisa Evrika Insolvency IPURL, reprezen-
tat` prin asociat coordonator av. Liscan Aurel,
în calitate de lichidator judiciar al SC Vransna-
town SRL desemnat prin încheierea de [edin]a
din data de 11.12.2013, pronun]at` în Dosar nr.
29139/3/2013 aflat pe rolul Tribunalului Bu-
cure[ti, Sec]ia a VII a Civil`, anun]` scoaterea la
vânzare a bunului imobil aflat în proprietatea
SC Vransnatown SRL constând în apartament
situat în Bucure[ti, Bd. Mare[al Alexandru
Averescu, nr.5, sc.B, et.4, ap.20, sector 1 în val-
oare total` de 215.730 lei exclusiv TVA., identi-
ficat [i inventariat conform raportului de
evaluare aprobat în prezenta cauz` [i a pub-
lica]iei de vânzare întocmit` cu aceast` ocazie.
Prima vânzare a bunului imobil apar]inând so-
ciet`]ii falite se va organiza la data de
02.12.2014 ora 15,00 prin licita]ie public` cu stri-
gare. Locul de desf`[urare a licita]iilor va fi sta-
bilit 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 bunurilor, pre]ul
acestora, condi]iile de înscriere la licita]ie pre-
cum [i modul de organizare a acestora se pot
ob]ine din caietul de sarcini întocmit de
lichidatorul judiciar. Caietele 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 pentru fiecare bun imobil.
Achizi]ionarea caietului de sarcini este obliga-
torie pentru to]i participan]ii la licita]ie. Rela]ii
suplimentare se pot ob]ine la tel.021.227.28.81.

SOMA}II
Rom~nia. Tribunalul Maramure[. Judec`toria
Sighetu Marma]iei. Dosar nr. 2640/307/2014
din data de 17.11.2014. Soma]ie emis` \n
temeiul \ncheierii civile din 12 noiembrie 2014.
Av~nd \n vedere cererea formulat` reclaman-
tul Radu Ilie av~nd CNP 1480303241643, domi-
ciliat \n B~rsana cu domiciliul ales la cabinet
avocat Fechete Virgil din Sighet, Str. Corneliu
Coposu nr. 5, jud. Maramure[ av~nd ca obiect
constatarea dob~ndirii dreptului de propri-
etate prin uzucapiune de lung` durat` cu
jonc]iunea posesiilor asupra imobilului
reprezent~nd teren \n suprafa]` de 1925 mp,
situat \n B~rsana nr. 794, \ntre vecinii B~rsan
Nutu, Radu Ion, B~rsan Vasile [i drum, \nscris
\n CF 50354, nr top 1631, someaz` persoanele
interesate care pot dovedi un drept sau un in-
teres legitim s` formuleze opozi]ie \n termen
de [ase luni de la publicarea prezentei soma]ii.
|n cazul \n care, \n termen de sa[e luni de la
emiterea publica]iei prezentei soma]ii, nu s-a
formulat opozi]ie, instan]a va proceda la jude-
carea cererii formulate de reclamant. 

România – Judec`toria N`s`ud. Dosar nr.
1041/265/2014. Soma]ie de uzucapiune. Recla-
mantele Kotlar Violeta-Adriana [i Hîru]a Lil-
iana-Carmen, în cadrul dosarului înregistrat
sub nr. 1041/265/2014 la Judec`toria N`s`ud,
au solicitat s` se constate c` def. Gu[` Arsente
[i Gu[` Mina, ambii cu ultimul domiciliu în loc.
Rodna au dobândit dreptul de proprietate prin
uzucapiune asupra întregului teren înscris în
CF nr. 905 Rodna nr. top. 1428, 1429 [i 1430/3 [i
asupra suprafe]ei corespunz`toare cotei de
2/4 p`r]i din terenul înscris în CF nr. 859 Rodna
nr. top. 5585, 5586 [i 5587. Prin prezenta se
aduce la cuno[tin]a tuturor persoanelor intere-
sate dreptul de a face opozi]ie [i de a o înainta
Judec`toriei N`s`ud, în caz contrar, în termen
de 6 luni de la publicarea prezentei, instan]a
urmând a trece la judecarea cauzei. Emis` în

baza încheierii din data 30 octombrie 2014.
Pre[edinte Constantin Mih`i]`. Grefier Grad
Ludovica

Soma]ie de uzucapiune. Reclaman]ii B\rte
Petru si B\rte Corina-Daniela, domiciliati in co-
muna Rebra, Str. Principala nr. 420, Jud. Bistri]a-
N`s`ud \n dosar nr. 554/265/2014 al
Judec`toriei N`s`ud, au solicitat a se constata
dob~ndirea dreptului de proprietate prin uzu-
capiune asupra imobilelor \nscrise \n CF 1319
nr top 196/2/b, cf 25287 nr top 197/2/2,
198/2/2, 198/2/2 si cf 25299 nr top 197/1/2,
198/1/2 Rebra, folosite de paratii Georgita
Vasile si Georgi]` Maria. Aducem la cuno[tin]a
persoanelor interesate, faptul c` au posbili-
tatea legal` de a formula opozi]ie \n termen
de 6 luni de la emiterea prezentei, \n caz con-
trar instan]a va trece la judecarea cauzei.
Emis` \n baza \ncheierii din data de 13 noiem-
brie 2014.

Soma]ie de uzucapiune. Reclamanta Domise
Anuta domiciliata in comuna {an], Str.
C\r]ibab nr. 288, jud. Bistrita-Nasaud, in dosar
nr. 647/265/2014 al Judecatoriei Nasaud, a so-
licitat a se constata dobandirea dreptului de
proprietate prin uzucapiune de catre defunctii
Domide Macavei si Domide Safta, asupra imo-
bilului inscris in cf 20 nr top 6596, 6598,
6600/3 Rodna. Aducem la cuno[tin]a per-
soanelor interesate, faptul c` au posbilitatea
legal` de a formula opozi]ie \n termen de 6
luni de la emiterea prezentei, \n caz contrar in-
stan]a va trece la judecarea cauzei. Emis` \n
baza \ncheierii din data de 23 octombrie 2014.

România – Judec`toria N`s`ud. Dosar nr.
704/265/2014. Soma]ie de uzucapiune. Prin
ac]iunea civil` ce face obiectul dosarului nr.
704/265/2014, reclamantul Filipoiu Octavian,
domiciliat în localitatea {an], Valea Mare, nr.
23, jude]ul Bistri]a-N`s`ud, a solicitat con-
statarea dobândirii dreptului de proprietate,
prin uzucapiune de c`tre def. Filipoi Floarea [i
Filipoi Octavia asupra suprafe]ei de 1352 mp
din terenul înscris în CF 26062 {an], nr. top.
2573/1 [i CF 491, nr. top. 2574, 2575, natur` in-
travilan, neproductiv, situat între vecinii Fil-
ipoiu Victor, Râul Some[ [i Drum de
exploatare. Potrivit sus]inerilor reclamantului,
acest lot a fost folosit înainte de cel de-al doilea
r`zboi mondial de antecesorii defunc]ilor
p`rin]i ai p`r]ilor, numi]ii Filipoi Octavian [i
Floarea care l-au primit la c`s`torie. Astfel, atât
ace[tia cât [i bunicii reclamantului au folosit
terenul în mod public, pa[nic, neîntrerupt [i
neconturbat, timp de peste 30 de ani. Temei
de drept pentru uzucapiune: art. 1451 [i urm.
C.civ. austriac, jonc]iune posesii. În prezent,
acest teren se afl` în folosin]a reclamantului
în urma partajului amiabil dintre mo[tenitorii
defunc]ilor p`rin]i. Prin încheierea de [edin]`
din data de 14.11.2014, în temeiul art. 1051 Cod
pr.civ., instan]a a dispus emiterea prezentei
soma]ii prin care se aduce la cuno[tin]a tu-
turor persoanelor interesate dreptul de a face
opozi]ie [i de a o înainta Judec`toriei N`s`ud,
în caz contrar, în termen de 6 luni de la publi-
carea prezentei, instan]a urmând a trece la
judecarea cauzei. Judec`tor Corl`]eanu Sim-
ina. Data 21.11.2014

Judec`toria Zimnicea, jude] Teleorman, prin
încheierea de [edin]` din data de 11.11.2014 pro-
nun]at` în dosar nr. 1470/339/2014, a dispus
emiterea soma]iei privind pe reclamanta
Irindea Stana, cu domiciliul în comuna
Vii[oara, jude] Teleorman, care invoc`
dobândirea propriet`]ii prin uzucapiune, c`
posed` bunurile sub nume de proprietar din
anul 1974, data la care, împreun` cu so]ul s`u
Irindea [tefan (decedat la 21.05.2013), asupra
terenului intravilan cur]i - construc]ii în
suprafa]` total` de 830 mp, situat în com.
Vii[oara, str. Soarelui, nr. 343, jud. Teleorman,
cu vecin`t`]ile: N - Neg Emil [i Neg Ion, S - str.
Soarelui, E - Nicolae Marin [i V - Gheorghinaru
Niculae, pe care se afl` construite o cas` de
locuit din 1965, cu o suprafa]` construit` de
94,12 mp [i anexa în suprafa]` de 54,85 m.p.
(teren - 799 mp, din care: suprafa]` arabil - 445
mp, suprafa]` cur]i construc]ii - 354 mp [i
suprafa]` construc]ie C1 - 97mp, conform plan-
ului de amplasament depus la dosar), ca atare
invoc` dobândirea propriet`]ii prin uzucapi-
une de lung` durat` (30 de ani). To]i cei in-
teresa]i s` fac` opozi]ie, se vor adresa instan]ei
în scris, cu precizarea c`, în caz contrar, în ter-
men de 6 luni de la emiterea celei din urm`
publica]ii se va trece la judecarea cererii.

ADUNåRI GENERALE
Având în vedere solicit`rile formulate prin
adresa nr. 3183/17.11.2014 de c`tre Ministerul
Economiei, în calitate de ac]ionar majoritar al
S. Romaero SA [i adresa nr. 1118/17.11.2014 de
c`tre Fondul Proprietatea în calitate de
ac]ionar semnificativ al S. Romaero SA, de a se
completa ordinea de zi a AGOA din
9/10.12.2014, în conformitate cu prevederile
art.117 indice 1 din Legea nr.31/1990 republi-
cat`, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare,
pre[edintele Consiliului de Administra]ie al S.
Romaero SA -cod unic de înregistrare RO
1576401, num`r de ordine în Registrul
Comer]ului J40/3940/1991 –completeaz` or-
dinea de zi a Adun`rii Generale Ordinare a
Ac]ionarilor din data de 9/10.12.2014, ora 14:00,
publicat` în Monitorul Oficial al României
Partea IV nr. 6832/6.11.2014, ce se va întruni la
sediul societ`]ii din Bucure[ti, Bulevardul Fi-
cusului nr.44, Sector 1, pentru to]i ac]ionarii în-
registra]i în Registrul Ac]ionarilor la data de
referin]` de 26.11.2014, dup` cum urmeaz`: 1.
Stabilirea limitelor generale ale remunera]iei
directorului general adjunct al societ`]ii, în
conformitate cu prevederile art.153 indice 18
din Legea nr.31/1990 privind societ`]ile, repub-
licat`, cu modific`rile [i complet`rile ulte-
rioare. 2. Ini]ierea în regim de urgen]` a
procedurilor de privatizare a societ`]ii Ro-
maero SA. Informa]ii suplimentare se pot
ob]ine la telefon 021/599.41.04, fax
021/599.41.05.

LICITA}II
SC Danusca SRL prin lichidator judiciar VIA In-
solv SPRL, scoate la vânzare prin licita]ie pub-

lic` bunurile mobile ale debitoarei la pre]urile
reduse cu 25% (obiecte de inventar, stocuri ma-
teriale, mijloace fixe, toate din fier forjat) si au-
tovehicule (Dacia 1307/2004 = 5.590 lei, Fiat
Ducato Maxi 2.3 JTD/2006 = 16.525,17 lei, Iveco
Daily 35C11/2001 = 20.973 lei). Licita]ia va avea
loc în 28.11.2014, ora 13:30 la sediul lichidatoru-
lui, str. Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3,
Ploie[ti, tel/fax 0244 519800. În cazul nead-
judec`rii vânzarea va fi reluat` în ziua de
03.12.2014, 08.12.2014, 10.12.2014 [i 12.12.2014
aceea[i or`, în acela[i loc.

SC Andutu Distribution SRL prin lichidator ju-
dicar Via Insolv SPRL scoate la vânzare prin
licita]ie public` marca Andutu la pre]ul de
14.334 lei [i proprietate imobiliara compus`
din teren intravilan în suprafa]` de 2.174 mp
situat` \n com. Predeal S`rari, sat Vitioara de
Sus, jude] Prahova la pre]ul de 38.254 lei.
Licita]ia va avea loc în fiecare zi de mar]i
\ncepand cu data în data de 02.12.2014, ora
11:30 la sediul lichidatorului, str. Banatului, nr.1,
bl. 37B, sc. B, ap. 3, Ploie[ti, tel/fax 0244 519800.

SC Zara Construct SRL prin lichidator judiciar
Via Insolv SPRL, scoate la vânzare prin licita]ie
public` masina de tencuit la pre]ul de 4.854
lei f`r` TVA. Licita]ia va avea loc în fiecare zi de
mar]i \ncep~nd cu data în data de 02.12.2014,
ora 11:00 la sediul lichidatorului, str. Banatu-
lui, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, Ploie[ti, tel/fax 0244
519800.

Subscrisa Evrika Insolvency IPURL, reprezen-
tat` prin asociat coordonator av. Liscan Aurel,
în calitate de lichidator judiciar al SC Novoterra
Services SRL desemnat prin Sentin]a Civil` din
data de 16.06.2014, pronun]at` în Dosar nr.
20131/3/2013 aflat pe rolul Tribunalului Bu-
cure[ti, Sec]ia a VII a Civil`, anun]` scoaterea la
vânzare a bunului imobil aflat în proprietatea
SC Novoterra Services SRL compus din spa]iu
comercial în cl`dire reziden]ial` (imobil S+P+E)
[i [opron (parcare anex` neintabulata) situate
în Bucure[ti, B-dul Bucure[tii Noi, nr. 191, sec-
tor 1, în valoare total` de 129.375 euro exclusiv
TVA. Vânzarea bunului imobil apar]inând so-
ciet`]ii falite se va organiza în data de
02.12.2014, ora 15.00, prin licita]ie public` cu
strigare. Locul de desf`[urare a licita]iilor va fi
stabilit la sediul lichidatorului judiciar din Bu-
cure[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 imobil,
pre]ul acestuia, condi]iile de înscriere la
licita]ie precum [i modul de organizare a aces-
tora se pot ob]ine din caietul de sarcini în-
tocmit de lichidatorul judiciar. Caietele de
sarcini se pot achizi]iona de la sediul lichida-
torului 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 pentru bunul imobil.
Achizi]ionarea caietului de sarcini este obliga-
torie pentru to]i participan]ii la licita]ie. Rela]ii
suplimentare se pot ob]ine la tel. 021.227.28.81

Consiliul Local al Comunei Lumina, jud. Con-
stan]a, tel 0241- 251828, fax 0241-251744 orga-
nizeaz` în data de 17.12.2014, la sediul din
strada Mare nr.170, licita]ie public` deschis` cu
strigare, în vederea concesion`rii urm`toarelor
suprafe]e de teren, ce fac parte din domeniul
privat al comunei Lumina: 1.Teren în suprafa]`
de 378 mp situat în Com. Lumina, Strada Islazu-
lui, - cu destina]ia construc]ie locuin]`. Licita]ia
se va desf`[ura în data de 17.12.2014, ora 10 la
sediul Primariei Comunei Lumina din Strada
Mare nr. 170. Achizi]ionarea caietului de sarcini
se face de la sediul Prim`riei Comunei Lumina
la pre]ul de 400 lei, începând cu data de
28.11.2014. Garan]ia de participare la licita]ie
este în cuantum de 100 lei. Taxa de participare
la licita]ie este de 250 de lei. 2. Teren în
suprafa]` de 300 mp situat în Comuna Lu-
mina, Strada Mircea cel B`trân lot 90,- cu des-
tina]ia construc]ie locuin]`. Licita]ia se va
desf`[ura în data de 17.12.2014 ora 10:45 la
sediul Prim`riei Comunei Lumina din Strada
Mare nr. 170. Achizi]ionarea caietului de sarcini
[i documenta]ie se face de la sediul Prim`riei
Comunei Lumina la pre]ul de 400 lei, începând
cu data de 28.11.2014. Garan]ia de participare la
licita]ie este  în cuantum de 100 lei. Taxa de
participare la licita]ie este de 250 de lei. 3.
Teren în suprafa]` de 300 mp situat in Com.
Lumina, zona B – extins`, str. Dumitru
Com[a/Mircea cel B`trân – lot 56 - cu
destina]ia construc]ie locuin]`. Licita]ia  se va
desf`[ura în data de 17.12.2014 ora 11:30 la
sediul Prim`riei Comunei Lumina din Strada
Mare nr. 170. Achizi]ionarea caietului de sarcini
[i documenta]ie se face de la sediul Prim`riei
Comunei Lumina la pre]ul de 400 lei, începând
cu data de 28.11.2014. Garan]ia de participare la
licita]ie este în cuantum de 100 lei. Taxa de par-
ticipare la licita]ie este de 250 de lei. Data
limit` de depunere a documentelor solicitate
este 17.12.2014 ora 08.30, la sediul Prim`riei Co-
munei Lumina, jud. Constan]a, str. Mare nr.
170. Documente necesare pentru participarea
la licita]ie: -documentele  de eligibilitate - în
plic închis conform specifica]iilor din caietul
de sarcini. -dovada  achit`rii  caietului de
sarcini. - dovada  constituirii garan]iei de partic-
ipare. - dovada achit`rii taxei de participare. In-
forma]ii suplimentare se pot ob]ine la nr. de
telefon 0241-251828, Primar Chiru Dumitru.

SC Intergepa Trans SRL, prin lichidator judiciar
Petcu Viorica IPURL, scoate la vânzare prin
licita]ie public` în data de 14.01.2014 ora 13,00
la sediul lichidatorului din Ploie[ti, str. Splaiu-
lui nr. 26, bl. 34R2, sc. A, ap. 2, jud. Prahova,
teren în suprafa]` de 14.854 mp cu platform`
betonat`, situat în One[ti, str. G`rii nr. 3, jud.
Bac`u [i urm`toarele construc]ii situate pe
acesta: - Construc]ie sediu; - Construc]ie atel-
ier; - Cl`dire bufet; - Cl`dire sta]ie carburan]i; -
Cl`dire atelier. Taxa de participare la licita]ie
este de 100 RON + TVA, garan]ia de participare
este de 10% din valoarea bunului plus TVA.
Achitarea lor se poate face cu ordin de plata în
contul de lichidare sau în numerar la sediul
lichidatorului. Vânzarea se face în baza preved-
erilor Legii nr. 85/2006. Înscrierea la licitate se
va face cu cel pu]in o zi înainte de data
licita]iei. Bunurile se vor vinde libere de sarcini
conform art. 53 din Legea 85/2006. Alte rela]ii

privind activele scoase la vânzare pute]i ob]ine
la nr. de tel. 0244-513366 sau 0244-597751 

SC Intergepa Trans SRL, prin lichidator judiciar
Petcu Viorica IPURL, scoate la vânzare prin
licita]ie public` cu strigare în data de 14.01.2015
ora 13.00 la sediul lichidatorului din Ploie[ti,
str. Splaiului nr. 26, bl. 34R2, sc. A, ap. 2, jud. Pra-
hova, teren intravilan [i arabil în suprafa]` de
25460 mp situat în Olteni]a, [os, C`l`ra[i, Km
4, jud. C`l`ra[i [i urm`toarele cl`diri situate pe
acesta: - Cl`dire c`min ap`; - Cl`dire buc`t`rie
furaje; - Cl`dire cantin` filtru; - 2 cl`diri hal`; -
Cl`dire moar`; - Rezervor ap`. În caz de nead-
judecare în data de 14.01.2015, se vor organiza
licita]ii timp de nou` s`pt`mâni, în zilele de
miercuri, respectiv 21.01.2015, 28.01.2015,
04.02.2015, 11.02.2015, 18.02.2015, 25.02.2014,
04.03.2015, 11.03.2015, 18.03.2015 ora 13.00.
Taxa de participare la licita]ie este de 100 RON
+ TVA, garan]ia de participare este de 10% din
valoarea bunului plus TVA. Achitarea lor se
poate face cu ordin de plata în contul de lichi-
dare al SC Intergepa Trans SRL nr.
RO58BACX0000000587217000 deschis la
Unicredit }iriac Bank Sucursala Ploie[ti sau în
numerar la sediul lichidatorului. Vânzarea se
face în baza prevederilor Legii nr. 85/2006. În-
scrierea la licitate se va face cu cel pu]in o zi
înainte de data licita]iei. Bunurile se vor vinde
libere de sarcini conform art. 53 din Legea
85/2006. Alte rela]ii privind activele scoase la
vânzare pute]i ob]ine la nr. de tel. 0244-513366
sau 0244-597751 

SC Mis Prod Com SRL, prin lichidator judiciar
CII Petcu Viorica, scoate la vânzare prin licita]ie
public` în dat` de 15.01.2015, ora 13,00 la sediul
lichidatorului din Ploie[ti, str. Splaiului nr. 26,
bl. 34R2, sc. A, ap. 2, jud. Prahova; - autoutili-
tar` Fiat Doblo an fabrica]ie 2006; - autotur-
ism Skoda Octavia an fabrica]ie 2003. În caz
de neadjudecare în dat` de 15.01.2015, se vor
organiza licita]ii timp de dou` s`pt`mâni, în
zilele de joi respectiv 22.01.2015, 29.01.2015 ora
13,00. Taxa de participare la licita]ie este de 100
RON plus TVA, garan]ia de participare este de
10% din valoarea bunului plus TVA. Achitarea
lor se poate face cu ordin de plata în contul de
lichidare al SC Mis Prod Com SRL nr.
RO22BTRL03001202D38907XX deschis la
Banca Transilvania, Sucursala Ploie[ti sau în
numerar la sediul lichidatorului.. Vânzarea se
face în baza prevederilor Legii nr. 85/2006. În-
scrierea la licita]ie se va face cu cel pu]in o zi
înainte de data licita]iei. Bunurile se vor vinde
libere de sarcini conform art. 53 din Legea
85/2006. Alte rela]ii privind activele scoase la
vânzare pute]i ob]ine la nr. de tel. 0244-513366
sau 0244-597751 

SC Dorobantu Los Andes SRL, prin lichidator ju-
diciar CII Petcu Viorica, scoate la vânzare prin
licita]ie public` cu strigare în data de
15.01.2015, ora 13,30 la sediul lichidatorului din
Ploie[ti, str. Splaiului nr. 26, bl. 34R2, sc. A, ap. 2,
jud. Prahova urm`toarele bunuri: - teren in-
travilan în suprafa]` de 500 mp [i cl`dire
spa]iu comercial Sc – 127 mp [i Su 102,56 mp,
situat în Ploie[ti, str. M`r`[e[ti nr. 216, jud. Pra-
hova. În caz de neadjudecare în data de
15.01.2015, se vor mai organiza licita]ii, în zilele
de 22.01.2015 [i 29.01.2015 ora 13.30. Taxa de
participare la licita]ie este de 100 RON plus
TVA, garan]ia de participare este de 10% din
valoarea bunului plus TVA. Achitarea lor se
poate face cu ordin de plata în contul de lichi-
dare al debitoarei sau în numerar la sediul
lichidatorului. Vânzarea se face în baza preved-
erilor Legii nr. 85/2006. Înscrierea la licita]ie se
va face cu cel pu]in o zi înainte de data
licita]iei. Bunurile se vor vinde libere de sarcini
conform art. 53 din Legea 85/2006. Alte rela]ii
privind activele scoase la vânzare pute]i ob]ine
la nr. de tel. 0244-513366 sau 0244-597751 

SC Crash Fashion SRL, prin lichidator judiciar
Petcu Viorica IPURL, scoate la vânzare prin
licita]ie public` în data de 15.01.32015, ora 14.00
la sediul lichidatorului din Ploie[ti, str. Splaiu-
lui nr. 26, bl. 34R2, sc. A, ap. 2, jud. Prahova
urm`toarele autoturisme: - Ford Fiesta, an fab-
rica]ie 2005; - Fiat Doblo, an fabrica]ie 2006; -
Mese [i scaune fier forjat, mese [i scaune
lemn, birouri, dulapuri, platouri mari, fardurii
întinse, boluri, gheridon. În caz de neadjude-
care în data de 15.01.2015, se vor oganiza licita]ii
timp de dou` s`pt`mâni, în zilele de joi respec-
tiv 22.01.2015 [i 29.01.2015 ora 14.00. Taxa de
participare la licita]ie este de 100 RON plus
TVA, garan]ia de participare este de 10% din
valoarea bunului plus TVA. Achitarea lor se
poate face cu ordin de plata în contul de lichi-
dare sau numerar la sediul lichidatorului. Vân-
zarea se face în baza prevederilor Legii nr.
85/2006. Înscrierea la licita]ie se va face cu cel
pu]in o zi înainte de dat` licita]iei.. Bunurile se
vor vinde libere de sarcini conform art. 53 din
Legea 85/2006. Alte rela]ii privind activele
scoase la vânzare pute]i ob]ine la nr. de tel.
0244-513366 sau 0244-597751.

PIERDERI
Pierdut atestat transport marf` pe numele
Dragna Victor. Îl declar nul.

Pierdut cartel` tahografic` pe numele
Moldovan Gheorghe, domiciliat Sinca Nou`,
jud. Bra[ov, nr. card 00000000006HL001,
data expir`rii 24.09.2017. Declar nul.

Pierdut act achitare integral`, Man Niculae. O
declar nul`. 

Contract plat` în rate a locuin]ei pentru con-
tract vânzare-cump`rare 9938/05/1992, pe nu-
mele T`nase Doru Claudian. Îl declar nul.


