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Anun]uri
OFERTE SERVICIU
Agen]ia Jude]ean` pentru Ocuparea For]ei de Munc` Arad
cu sediul în Arad, str. C`lug`reni, Nr.1A, scoate la concurs, în
zilele de 29.09.2014 (proba scris`) [i 01.10.2014 (interviul), la
sediul agen]iei urm`toarele posturi vacante: 1.Inspector
clasa I, grad profesional asistent-Compartimentul Implementare M`suri Active. Condi]ii specifice de participare la
concursul pentru ocuparea func]iei publice de execu]ie vacante: Preg`tire de specialitate-studii universitare de
licen]` absolvite cu diplom`, respectiv studii superioare de
lung` durat`, absolvite cu diplom` de licen]` sau echivalent` în domeniul [tiin]elor juridice; Vechime în specialitate: minimum 1 an; Cuno[tin]e de operare PC: Word, Excel,
Internet-nivel mediu; Ini]iativ` [i creativitate, capacitate
de adaptare la munca în echipa, efort intelectual, seriozitate; 2. Inspector clasa I, grad profesional asistent-Compartimentul Execu]ie Bugetar`, Financiar, Contabilitate [i
Administrare Fond Garantare pentru Plata Crean]elor Salariale. Condi]ii specifice de participare la concursul pentru
ocuparea func]iei publice de execu]ie vacante: Preg`tire
de specialitate-studii universitare de licen]` absolvite cu
diplom`, respectiv studii superioare de lung` durat`, absolvite cu diplom` de licen]` sau echivalent`; Vechime în
specialitate: minimum 1 an; Cuno[tin]e de operare PC:
Word, Excel, Internet – nivel mediu; Ini]iativ` [i creativitate, capacitate de adaptare la munca în echipa, efort intelectual, seriozitate; 3. Inspector clasa I, grad profesional
superior – Compartimentul Analiza [i Statistica Pie]ei
Muncii, Programe de Ocupare [i Implementare M`suri Active; Condi]ii specifice de participare la concursul pentru
ocuparea func]iei publice de execu]ie vacante: Preg`tire
de specialitate-studii universitare de licen]` absolvite cu
diplom`, respectiv studii superioare de lung` durat`, absolvite cu diplom` de licen]` sau echivalent` în domeniul
[tiin]elor juridice; Vechime în specialitate: minimum 9 ani;
Cuno[tin]e de operare PC: Word, Excel, Internet-nivel
mediu; Ini]iativ` [i creativitate, capacitate de adaptare la
munca în echipa, efort intelectual, seriozitate; 4. Consilier
clasa I, grad profesional superior-Compartimentul Analiza
[i Statistica Pie]ei Muncii, Programe de Ocupare [i Implementare M`suri Active; Condi]ii specifice de participare la
concursul pentru ocuparea func]iei publice de execu]ie vacante: Preg`tire de specialitate-studii universitare de
licen]` absolvite cu diplom`, respectiv studii superioare de
lung` durat`, absolvite cu diplom` de licen]` sau echivalent` în domeniul [tiin]elor economice; Vechime în specialitate: minimum 9 ani; Cuno[tin]e de operare PC: Word,
Excel, Internet – nivel mediu; Ini]iativ` [i creativitate, capacitate de adaptare la munca în echip`, efort intelectual,
seriozitate. Programul concursului: 29.09.2014-ora 9.00proba scris`; 01.10.2014-ora 12.00-interviul. Înscrierile se fac
în termen de 20 zile de la data public`rii anun]ului în Monitorul Oficial, partea a-III-a, la sediul AJOFM Arad.
Agen]ia Na]ional` pentru Ocuparea For]ei de Munc` cu
sediul în Bucure[ti, Str. Avalan[ei, nr. 20-22, sector 4, scoate
la concurs, în zilele de 09.09.2014 (proba scris`) [i 11.09.2014
(interviul), la sediul agen]iei urm`torul post temporar vacant: Consilier clasa I, grad profesional superior-Direc]ia
Managementul Pie]ei Muncii, Formare Profesional`, Informatic` [i Control M`suri Active, Compartimentul Informatic`; Condi]ii specifice de participare la concursul pentru
ocuparea func]iei publice de execu]ie temporar vacant`:
Preg`tire de specialitate-studii univeristare de licen]` absolvite cu diplom`, respectiv studii superioare de lung` durata absolvite cu diplom` de licen]` sau echivalent`;
Vechime în specialitate-minimum 9 ani; Cuno[tin]e generale informatice din domenii precum administrarea
re]elelor de calculatoare, arhitectura acestora, sisteme de
operare de tip server, sisteme de gestiune a bazelor de
date, managementul proiectelor informatice; Ini]iativ` [i
creativitate, capacitate de adaptare la munca în echip`,
efort intelectual, seriozitate. Programul concursului:
09.09.2014-ora 9.00-proba scris`;11.09.2014-ora 12.00-interviul. Înscrierile se fac în termen de 8 zile de la dat` public`rii anun]ului în Monitorul Oficial, partea a-III-a, la sediul
ANOFM.
Inspectoratul de Stat în Construc]ii-I.S.C. organizeaz` concurs de recrutare pentru ocuparea func]iei publice de
execu]ie vacante de consilier juridic, grad profesional principal-Oficiul Juridic, I.R.C. Sud-Vest Oltenia. Proba scris` a
concursului se va desf`[ura în data de 25.09.2014 la sediul
Inspectoratului de Stat în Construc]ii-I.S.C., începând cu ora
10.00. Interviul va avea loc în data de 30.09.2014, începând
cu ora 10.00. Dosarele de înscriere la concurs se pot depune
în termen de 20 zile de la data public`rii prezentului anun]
în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, la sediul Inspectoratului de Stat în Construc]ii-I.S.C., etajul 5, camera 3.
Dosarul de înscriere la concurs trebuie s` con]in` în mod
obligatoriu documentele prev`zute la art.49 din
H.G.nr.611/2008, modificat` [i completat` de
H.G.1173/2008. Condi]iile de participare la concurs [i bibliografia se afi[eaz` la sediul [i pe site-ul Inspectoratului de
Stat în Construc]ii-I.S.C.- www.isc-web.ro. Rela]ii suplimentare se pot ob]ine la sediul Inspectoratului de Stat în
Construc]ii-I.S.C. [i la num`rul de telefon: 021.318.17.00 interior 109.
Autoritatea Na]ional` pentru Protec]ia Drepturilor Copilului [i Adop]ie, cu sediul în B-dul Gheorghe Magheru nr. 7,
sector 1, Bucure[ti, scoate la concurs în data de 29.09.2014,
ora 10:00, la sediul Autorit`]ii, postul vacant de auditor
asistent. Condi]iile specifice pentru ocuparea func]iei publice vacante de auditor, gradul profesional asistent: studii
universitare de licen]` absolvite cu diplom`, respectiv
studii superioare de lung` durat`, absolvite cu diplom` de
licen]` sau echivalent` în domeniul [tiin]elor economice;
vechime în specialitatea studiilor necesare exercit`rii
func]iei publice: minimum 1 an; Dosarul de concurs va
con]ine urm`toarele: a) formularul de înscriere prev`zut
în anex` 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 adeverin]` care s`
ateste vechimea în munc` [i, dup` caz, în specialitatea
studiilor necesare ocup`rii func]iei publice; e) cazierul judiciar; f) adeverin]` 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) declara]ia pe propria
r`spundere sau adeverin]` 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 conformitatea 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 suplimentare se ob]in la telefon:
021/310.07.89.

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

VÂNZåRI TERENURI
Vând 54317mp teren pentru investi]ie pe DN65, Slatina-Olt,
zona exterior Est spre Pite[ti. Jum`tate în intravilan.
0722.655.024, 0733.963.709
Proprietate Parc Carol-teren 1195 mp, deschidere 54 ml,
cl`dire P+1, amprenta sol 196 mp, 900.000 euro negociabil. 0731.697.009

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

CITA}II
Se citeaz` pârâtul Trebbi Fabrizio, cu ultimul domiciliu
cunoscut în Câmpina, str.Muscelului, nr.84, ap.2, jude]ul
Prahova, în calitate de fost administrator al SC SAF ITALIA
SRL, la Tribunalul Prahova-Sec]ia A II A Civil` (Ploie[ti, P-ta
Victoriei, nr.10) în dosar nr.3108/105/2010/a2 pentru termenul din 19.09.2014 orele 9,00, în proces cu Tempo Insolv
SPRL în cauz` având ca obiect-cerere atragere r`spundere
patrimonial`.
Buru Cornelia Georgeta, cu ultimul domiciliu cunoscut în
ora[ Mioveni, Bulevardul Dacia, bloc M4, scara E, aparta-

mentul 3, jud. Arge[ este chemat` la Judec`toria Pite[ti,
completul 17-vineri-ora 830, sala 3, în ziua de 26 septembrie 2014, în dosarul cu nr. 12205/280/2007*, în calitate de
pârât`, în proces cu Oprescu Nicolae, Oprescu Elena, Radu
Arthur Cornel Nubiu, Bo[neag Nicoleta Adriana, pentru
obliga]ie de a face, cu men]iunea de a se prezenta personal
la interogatoriu.
Bo[neag Nicoleta Adriana, cu ultimul domiciliu cunoscut în
ora[ul Pite[ti, cartier Gavana, bloc N2, scara A, apartamentul 6, jud. Arge[ este chemat` la Judec`toria Pite[ti, completul 17-vineri-ora 830, sala 3, în ziua de 26 septembrie 2014, în
dosarul cu nr. 12205/280/2007*, în calitate de pârât`, în proces cu Oprescu Nicolae, Oprescu Elena, Radu Arthur Cornel
Nubiu, Buru Cornelia Georgeta, pentru obliga]ie de a face,
cu men]iunea de a se prezenta personal la interogatoriu.
Soma]ie. Prin cererea înregistrat` pe rolul Judec`toriei Întorsura Buz`ului sub dosar nr. 149/248/2014 reclaman]ii
Iene Ioan Dan [i Iene Andreia Maria au invocat dobândirea dreptului de proprietate prin uzucapiune asupra unui
teren în suprafa]` total` de 10.477 mp. înscris în CF nr.
24092 Sita Buz`ului nr. top 1323/2 în suprafa]` de 81.968
mp. [i CF nr. 24093 Sita Buz`ului nr. top 1320/2 în suprafa]`
de 2.643 mp. pe numele proprietarilor tabulari: Bobe[
Demeter, Ruszuly Gyorgy, Rusu Maria, Rusu Ioan, Rusu Nicolai, Rusu Aurel, Secelean I.R. Ioan, Secelean Maria, Russu
Aurel, Sasu Carolina, Nicoar` Eugenia, Rusu Olimpiu, Burlea
Gheorghe, Burlea Niculae, Burlea Silvia, Burlea Eugenia,
Rusu Gh. Ioan, Rusu Gh. Aurel, teren situat în intravilanul comunie Sita Buz`ului, nr. po[tal 748, jud. Covasna [i are ca
vecin`t`]i: la Vest-drum, la Nord -Boriean Adrian, la Est pârâu, la Sud-Boricean Petru. To]i cei interesa]i sunt soma]i
s` formuleze opozi]ie, cu precizarea c`, în caz contrar, se va
trece la judecarea cererii în termen de 6 luni de la emiterea
celei din urm` publica]ii.

SC Sarena S.G. SRL prin lichidator, anun]` vânzarea la
licita]ie public` bunului aflat în patrimoniul societ`]ii,
pre]ul de pornire al licita]iei este redus cu 25% din pre]ul
stabilit în raportul de evaluare. Licita]iile vor avea loc pe
data de: 02.09.2014, 03.09.2014, 04.09.2014, 05.09.2014,
08.09.2014, 09.09.2014, 10.09.2014, 11.09.2014, 12.09.2014
[i 15.09.2014 orele 13.00 la sediul lichidatorului din Ploie[ti,
str. Ion Maiorescu, Bl.33S1 Cab.5 Et.5. Condi]iile de participare [i rela]ii suplimentare la tel. 0344104525.
Tempo Insolv SPRL anun]` deschiderea procedurii simplificate de insolven]` privind pe SC Rares Europe Impex SRL ,
cu sediul în Comuna Arice[tii Rahtivani, sat Arice[tii Rahtivani, nr.854C, jud. Prahova, J29/2117/2008 CUI 24251654, Tribunalul Prahova , dosar nr.5490/105/2014. Termenul limit`
pentru înregistrarea cererii de admitere a crean]elor
26/09/2014, termenul tabel preliminar 06/10/2014, termen tabel definitiv 31/10/2014,adunarea creditorilor va
avea loc la 10/10/2014 ora 10 la sediul lichidatorului judiciar.

Goga Constantin [i Goga Ilie peten]i în dosarul civil
3151/215/2010, cit`m pentru 10 Septembrie 2014, ora 10.30
la Tribunalul Dolj (Craiova) pe intima]ii Pârvu Vasile [i Pârvu
Elena, Ionescu Ion [i Ionescu Vasilica pentru recurs în constatare.

În dosarul 1593/288/2014 al Judec`toriei Rm. Vâlcea,
sentin]a civil` nr 3483/2014, în numele legii, instan]a
hot`r`[te: admite ac]iunea formulat` de reclamanta Gheorlan Cristina Elena, CNP 2790215384181, cu domiciliul în
Rm Vâlcea, str. Matei Basarab, nr 20, Bl 116, Sc A, Ap 16,
jude]ul Vâlcea, în contradictoriu cu pârâtul Horumba M.
Andrei, CNP 1650417380889, cu domiciliul în comuna Câineni, sat Cainenii Mici, jude]ul Vâlcea. Dispune ca autoritatea p`rinteasc` asupra minorei Andreea-Cristina,
n`scut` la data de 06.10.2006, s` se exercite de c`tre
mam`. Stabile[te locuin]a minorei la domiciliul mamei.
Oblig` pârâtul s` pl`teasc` minorei pensie de între]inere în
cuantum de 212 lei, lunar, începând cu data de 24.02.2014
[i pân` la majoratul acesteia sau noi dispozi]ii ale instan]ei.
Cu apel în termen de 30 de zile de la comunicare, ce se
depune la instan]a a c`rei hot`râre se atac`. Ia act c` nu
se solicit` cheltuieli de judecat`. Pronun]at` în [edin]a public`, ast`zi, 27.06.2014.

Numita Niculi]a Maria, cu domiciliul legal în sat Cozia, com.
Costuleni, jud. Ia[i, în fapt locuie[te în mun. Gala]i, str.
Garofi]ei, nr.11, jud. Gala]i este citat` la Tribunalul Gala]i la
data de 30.09.2014, în dosarul civil nr. 6491/121/2013, sala 3,
ora 12,00 în proces cu DGASPC Gala]i, în vederea exprim`rii
consimt`mântului la adop]ie.

Lichidator judiciar Proximalex Consulting IPURL notific`
creditorii Tudor SRL, J29/1668/1993, CUI:4211825, societate
în faliment, dosar 5170/105/2014 Tribunalul Prahova,
termenele: tabel preliminar: 05.09.2014; tabel definitiv:
22.09.2014, adunare creditori: 12.09.2014, h.13.00 la sediu
lichidator.

Numita Negrau Nicoleta, cu domiciliul legal în comuna/sat
Tudor Vladimirescu, jud. Gala]i este citat` la Tribunalul
Gala]i la data de 16.10.2014, în dosarul civil nr.
3385/121/2014, sala 3, ora 8,30 în proces cu DGASPC Gala]i,
având ca obiect plasament.

Lichidator judiciar Proximalex Consulting IPURL notific`
creditorii Duco Construct SRL, J29/2554/2005,
CUI:18205521, societate în faliment, dosar 5168/105/2014
Tribunalul Prahova, termenele: depunere crean]e:
08.09.2014, tabel preliminar: 18.09.2014; tabel definitiv:
03.10.2014, adunare creditori: 23.09.2014, h.13.00 la sediu
lichidator.

Numita Falc` Tudori]a, cu domiciliul legal în comuna/sat
Tuluce[ti, jud. Gala]i este citat` la Tribunalul Gala]i la data
de 30.09.2014, în dosarul civil nr. 3914/121/2014, sala 3, ora
12,00 în proces cu DGASPC Gala]i, având ca obiect plasament.
Domnul Simionov Aureliu Petri[or, cu ultimul domiciliu
cunoscut în Rm. Vâlcea, str. Dacia, nr. 20, bl. 84, sc. B, ap. 1,
este chemat pe data de 12.09.2014, la Judec`toria Rm. Vâlcea, în calitate de p~r~t, în proces de divor] cu Simionov
Veronica Lavinia, la ora 8.30, dosar nr. 12.013/288/2013.
Se citeaz` intervenient Purcarea Nicu[or, cunoscut cu domiciliul în Mioveni, str. Livezilor, bl. C3-II, sc. B, ap. 1, jud. Arge[,
la Judec`toria Pite[ti, în Dosar 767/828/2013, ce are termen
la 15.09.2014.
SC Mixera Broker de Asigurare SRL cu ultimul domiciliu
cunoscut în localitatea Cluj-Npoca, Str.Alexandru Vlahu]`,
Nr.37, Bl.C6, Sc.II, Parter, Ap.21, jude]ul Cluj, este citat` la
Judec`toria Cluj-Napoca Vineri, 12.09.2014, ora 08.00, completul C23NCPC, în calitate de p~r~t în dosarul
civ.nr.12284/211/2014, în procesul de ordonan]` de plat` cu
reclamanta Omniasig Vienna Insurance Group SA.
Mitri]` Alexa, cu ultimul domiciliu cunoscut în Ia[i, Sf.Sava,
nr.6, jud. Ia[i, este chemat la Judec`toria Ia[i, cu sediul în
Ia[i, Str.Gr. Ureche, nr. 3, bl. Gh. Sontu (începând cu 1.10.2014
Str. Anastasie Panu nr. 25), jud. Ia[i, Sec]ia Civil`, în ziua de
10.11.2014, ora 8:30 a.m., în dosarul 18197/245/2014, în calitate de p~r~t, în proces cu E.ON Energie România SA în calitate de reclamant, având ca obiect cerere de valoare
redus`.
Berban Monica, cu ultimul domiciliu cunoscut în Mun Ia[i,
Str Cuza Vod`, nr.2, jud. Ia[i, este chemat` în judecat` de
E.ON Energie România SA, în calitate de reclamant, la
Judec`toria Ia[i, Sec]ia Civil` cu sediul în Ia[i, str. Gr. Ureche, nr. 3, bl. Gh Sontu, jud Ia[i (începând cu 1.10.2014 Str.
Anastasie Panu nr. 25), complet C 21 F, în ziua de 22.09.2014,
ora 8:30 a.m., în dosarul nr. 25273/245/2013, având ca obiect
cerere de valoare redus`, în calitate de p~r~t.

DIVERSE
SC OMV Petrom SA, titular al proiectului: “Reamenajare
careu exploatare sonda 37 B`rbunce[ti”, “Reamenajare
careu exploatare sonda 313 B`rbunce[ti” [i respectiv “Reamenajare careu exploatare sonda 332 B`rbunce[ti”, anun]`
publicul interesat asupra lu`rii deciziei etapei de \ncadrare
de c`tre Agen]ia pentru Protec]ia Mediului Buz`u, nu se
supune evalu`rii impactului asupra mediului [i nu se
supune evalu`rii adecvate, pentru proiectul sus men]ionat,
propus a fi realizat \n sat B`rbunce[ti, comuna Tis`u,
jude]ul Buz`u. Proiectul deciziei de \ncadrare [i motivele
care o fundamenteaz` pot fi consultate la sediul APM
Buz`u din Buz`u, str Democra]iei, nr 11, în zilele de lunivineri, \ntre orele 8-16, precum [i la urm`toarea adres` de
internet www.apmbuzau.ro. Publicul interesat poate
\nainta comentarii/observ`]ii la proiectul deciziei de
\ncadrare \n termen de 5 zile de la data public`rii prezentului anun], p~n` la data de 2.09.2014. |n cazul \n care nu sunt
observa]ii justificate din partea publicului, APM Buz`u va
emite Decizia etapei de \ncadrare.
SC OMV Petrom SA, titular al proiectului: “Reamenajare
careu exploatare sonda 400 B`rbunce[ti”, “Reamenajare
careu exploatare sonda 408 B`rbunce[ti” [i respectiv “Reamenajare careu exploatare sonda 394 B`rbunce[ti”,
anun]` publicul interesat asupra lu`rii deciziei etapei de
\ncadrare de c`tre Agen]ia pentru Protec]ia Mediului
Buz`u, nu se supune evalu`rii impactului asupra mediului
[i nu se supune evalu`rii adecvate, pentru proiectul sus
men]ionat, propus a fi realizat \n sat B`rbunce[ti, comuna
Tis`u, jude]ul Buz`u. Proiectul deciziei de \ncadrare [i motivele care o fundamenteaz` pot fi consultate la sediul APM
Buz`u din Buz`u, str Democra]iei, nr 11, în zilele de lunivineri, \ntre orele 8-16, precum [i la urm`toarea adres` de
internet www.apmbuzau.ro. Publicul interesat poate
\nainta comentarii/observa]ii la proiectul deciziei de
\ncadrare \n termen de 5 zile de la data public`rii prezentului anun], p~n` la data de 2.09.2014. |n cazul \n care nu sunt
observa]ii justificate din partea publicului, APM Buz`u va
emite Decizia etapei de \ncadrare.
SC OMV Petrom SA, titular al proiectului: “Reamenajare
careu exploatare sonda 515 B`rbunce[ti”, “Reamenajare
careu exploatare sonda 356 B`rbunce[ti” [i respectiv “Reamenajare careu exploatare sonda 377 B`rbunce[ti”, anun]`
publicul interesat asupra lu`rii deciziei etapei de \ncadrare
de c`tre Agen]ia pentru Protec]ia Mediului Buz`u, nu se
supune evalu`rii impactului asupra mediului [i nu se
supune evalu`rii adecvate, pentru proiectul sus men]ionat,
propus a fi realizat \n sat B`rbunce[ti, comuna Tis`u,
jude]ul Buz`u. Proiectul deciziei de \ncadrare [i motivele
care o fundamenteaz` pot fi consultate la sediul APM
Buz`u din Buz`u, str Democra]iei, nr 11, în zilele de lunivineri, \ntre orele 8-16, precum [i la urm`toarea adres` de
internet www.apmbuzau.ro. Publicul interesat poate
\nainta comentarii/observa]ii la proiectul deciziei de
\ncadrare \n termen de 5 zile de la data public`rii prezentului anun], p~n` la data de 2.09.2014. |n cazul \n care nu sunt
observa]ii justificate din partea publicului, APM Buz`u va
emite Decizia etapei de \ncadrare.
SC Corjul SRL, prin lichidator judiciar anun]` vânzarea prin
licita]ie public` a bunurilor mobile aflate în patrimoniul
debitoarei, pre]ul de pornire al licita]iei este redus cu 25%
din pre]ul stabilit în rapoartele de evaluare. Licita]iile vor
avea loc pe data de: 03.09.2014, 05.09.2014, 09.09.2014,
11.09.2014, 16.09.2014, 19.09.2014, 23.09.2014, 24.09.2014,
25.09.2014 [i 30.09.2014 orele 12.00 în Ploie[ti, str. Ion
Maiorescu bl. 33S1, et. 5, cab. 5E, jud Prahova. Rela]ii suplimentare 0344104525.
SC Ligirom Construct SRL, societate aflat` în faliment prin
lichidator judiciar anun]` vânzarea la licita]ie public` a
bunului mobil, aflat în patrimoniul societ`]ii debitoare,
pre]ul de pornire al licita]iei fiind redus cu 25 % din pre]ul
stabilit în raportul de evaluare. ﬁedin]ele de licita]ii vor
avea loc pe data de: 03.09.2014, 05.09.2014, 09.09.2014,
11.09.2014, 16.09.2014, 19.09.2014, 23.09.2014, 24.09.2014,
25.09.2014 [i 30.09.2014 orele 13.30, la sediul lichidatorului
judiciar din Ploie[ti, str. Ion Maiorescu, nr.12, bl.33S1, et. 5,
cab 5E. Rela]ii suplimentare la sediul lichidatorului judiciar,

Publicitate

pe site-ul lichidatorului revalactiv.ro cât [i la telefon
0344104525.

ADUNåRI GENERALE
Convocare: Pre[edintele Consiliului de administra]ie al societ`]ii Athenee Palace SA, societate pe ac]iuni român` cu
sediul în Bucure[ti, B-dul Poligrafiei nr.1C, Cl`dire Birouri
Ana Holding, etaj 1, Biroul nr. 10, num`r de ordine în Registrul Comer]ului Bucure[ti J40/612/1991, CUI RO 1569250,
convoac` Adunarea General` Ordinar` a Ac]ionarilor la
data de 29 septembrie 2014, ora 10,00, în Bucure[ti, B-dul
Poligrafiei nr.1C, Cl`dire Birouri Ana Holding, et.1, biroul 10,
sector 1, pentru to]i actionarii înregistra]i în registrul
ac]ionarilor, la sfâr[itul zilei de 15 septembrie 2014, cu
urm`toarea ordine de zi: 1. Revocarea unui administrator ca
urmare a demisiei, alegerea unui membru al consiliului de
administra]ie al Athenee Palace SA [i stabilirea duratei
mandatului acestuia; 2. Actualizarea actului constitutiv al
societ`]ii cu modific`rile privind consiliul de administra]ie;
3. Aprobarea datei de 15 octombrie 2014, c` data de înregistrare asupra c`reia se r`sfrâng hot`rârile adun`rii generale ordinare a ac]ionarilor. În cazul în care nu sunt
îndeplinite condi]iile legale de desf`[urare a adun`rii generale ordinare a ac]ionarilor, a doua adunare general` ordinar` este convocat` pentru data de 30 septembrie 2014,
în acela[i loc, la ora 10,00, cu aceea[i ordine de zi. Accesul
ac]ionarilor îndrept`]i]i s` participe la adunarea general`
ordinar` este permis prin simpla proba a identit`]ii acestora, cu actul de identitate, f`cut` în cazul ac]ionarilor persoane fizice, iar în cazul persoanelor juridice sau a
reprezentan]ilor ac]ionarilor persoane fizice, cu împuternicire dat` persoanei fizice care le reprezint`, în limba
român`. La adunare au drept s` participe [i s` voteze to]i
ac]ionarii societ`]ii înregistra]i la sfâr[itul zilei de
15.09.2014, în Registrul Ac]ionarilor, gestionat de Depozitarul Central SA, care este dat` de referin]` a adun`rii convocate. Ac]ionarii pot participa la AGA ordinar`, personal
sau prin reprezentan]i, în condi]iile prev`zute de art. 243
alin.3 din Legea nr. 297/2004 privind pia]a de capital.
Reprezentarea ac]ionarilor se va putea face [i prin alte persoane decât actionarii, cu excep]ia administratorilor, pe
baza de procura special`, conform art.243 alin 3 din legea
nr. 297/2004. Procurile speciale vor fi utilizate în condi]iile
stabilite de Regulamentul 6/2009 iar modelul acestora va
putea fi ob]inut de la sediul societ`]ii. Procura special` se
va întocmi în trei exemplare originale (unul pentru
ac]ionar, unul pentru reprezentant [i unul pentru emitent).
Dup` semnare, exemplarul pentru emitent, înso]it de
copia actului de identitate a celui reprezentat, va fi trimis
spre înregistrare societ`]ii pân` la data de 26.09.2014, orele
16,oo, acesta putând fi trimis [i prin fax (nr. fax: 0213181300)
sau prin email la adresa: athenee.palace@gmail.com,
reprezentantul ac]ionarului fiind obligat ca la data Adun`rii
Generale Ordinare a Ac]ionarilor, s` aib` asupra sa procura
în original.Unul sau mai mul]i ac]ionari reprezentând individual sau împreun` cel pu]in 5% din capitalul social au
dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a AGA ordinara, inclusiv pân` la data de 11.09.2014, cu condi]ia ca
fiecare punct s` fie înso]it de o justificare sau de un proiect
de hot`râre propus spre adoptare de c`tre AGA ordinar`.
Deasemenea, unul sau mai mul]i ac]ionari reprezentând
individual sau împreun` cel pu]in 5% din capitalul social
au dreptul de a propune proiect de hot`râre pentru
punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de
zi inclusiv pân` la data de 12.09.2014.Ac]ionarii pot face
propuneri pentru candida]ii la func]ia de administrator
pân` la data limita de 26.09.2014. Propunerile vor cuprinde
numele, localitatea de domiciliu [i calificarea profesional`
a persoanelor propuse pentru func]ia de
administrator.Fiecare ac]ionar are dreptul s` adreseze consiliului de administra]ie întreb`ri în scris înaintea datei de
desf`[urare a adun`rii generale, privind punctele de pe ordinea de zi, conform art. 13 din Regulamentul CNVM nr.
6/2009.Orice ac]ionar are garantat exerci]iul liber al drepturilor sale conform prevederilor legale aplicabile [i ale
Statutului societ`]ii.Începând cu data de 27.08.2014,
procurile speciale, documentele [i materialele informative
referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a AGA ordinare, proiectele de hot`râri precum [i orice alte
informa]ii suplimentare se pot ob]ine de la sediul
societ`]ii, între orele 9-17 [i la tel. 0212021199. Athenee
Palace SA, Prin: Copos Alexandra– Pre[edinte al Consiliului
de administra]ie.
Convocator: Consiliul de Administra]ie al Societ`]ii Ana
Teleferic S.A., persoan` juridic` român` cu sediul în Poiana
Bra[ov, Hotel Sporturilor, jude]ul Bra[ov, num`r de ordine
în Registrul Comer]ului Bra[ov J/08/988/1998, CUI
RO8698066, convoac` Adunarea General` Ordinar` a
Ac]ionarilor societ`]ii la data de 29 Septembrie 2014, ora 14,
în Poiana Bra[ov, Hotel "Sporturilor", jude]ul Bra[ov, pentru
to]i ac]ionarii înregistra]i în registrul ac]ionarilor la data de
referin]` 15 Septembrie 2014, cu urm`toarea ordine de zi:
1. Revocarea unui administrator ca urmare a demisiei,
alegerea unui membru al consiliului de administra]ie [i stabilirea duratei mandatului acestuia; 2. Actualizarea actului constitutiv al societ`]ii cu modific`rile privind consiliul
de administra]ie; 3. Desemnarea reprezentantului ac]ionarilor pentru perfectarea documentelor [i înregistrarea lor la
Oficiul Registrului Comer]ului de pe lâng` Tribunalul
Bra[ov. În cazul în care nu sunt îndeplinite condi]iile legale
de desf`[urare a adun`rii generale ordinare a ac]ionarilor,
a doua adunare general` ordinar` va fi convocat` pentru
data de 30 septembrie 2014, în acela[i loc, la aceea[i ora, cu
aceea[i ordine de zi. Consiliul de Administra]ie al Societ`]ii
Ana Teleferic SA, Prin Copos Alexandra Pre[edinte al Consiliului de Administra]ie.

LICITA}II
Prim`ria ora[ului Cernavoda, str.Ovidiu nr.11, jud. Constan]a,
telefon/fax
0241487121,
0241239578,
prim`ria@cernavoda.ro, organizeaz` în data de 17.09.2014,
ora 10:00, licita]ie public` pentru pentru vânzarea
terenurilor: teren str. Canalului, FN în suprafa]` de 1094
mp; teren str.Canalului , FN în suprafa]` de 587 mp. Persoanele interesate pot solicita documenta]ia de atribuire,
contracost, de la Compartimentul Patrimoniu [i Cadastru
din cadrul Prim`riei, pân` la data de 11.09.2014. Data limit`

pentru solicitarea clarific`rilor este 11.09.2014. Data pentru
depunerea ofertelor, la Centrul de Informare pentru
Cet`]eni din cadrul Prim`riei, este de 16.09.2014, ora 14:00.
Plicurile cu oferte se vor deschide în data de 17.09.2014, ora
10:00, în sala 10 din cadrul Prim`riei Cernavoda. Persoan`
de contact-Cioara Mirela.
SC “Iatan Company” SA, prin lichidator judiciar CII Petcu
Viorica, scoate la vânzare prin licita]ie public` în data de
01.10.2014 ora 13.00 la sediul lichidatorului din Ploie[ti, str.
Splaiului nr. 26, bl. 34R2, sc. A, ap. 2, jud. Prahova
urm`toarele bunuri: imobil situat în str. Nicolae B`lcescu
nr. 1, Câmpina, jud. Prahova compus din teren în suprafa]`
de 5.179,80 mp [i construc]iile existente pe teren (fabric`
de pâine, sec]ie produc]ie, moar`, cabina poart`);utilaje
panifica]ie. În caz de neadjudecare în data de 01.10.2014, se
vor organiza licita]ii [i în datele de 08.10.2014 [i 15.10.2014
la 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 [i caietul de sarcini 500 RON.
Achitarea lor se poate face cu ordin de plata în contul de
lichidare al SC “Iatan Company” SA nr.
RO75BACX0000003028797001 deschis la Unicredit ]iriac
Bank Sucursala Ploie[ti sau în numerar la sediul lichidatorului.Vânzarea se face în baza prevederilor Legii nr.
85/2006. Înscrierea la licitate se va face cel pu]in cu 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 “Rifimar Impex” SRL, prin lichidator judiciar CII Petcu
Viorica, scoate la vânzare prin licita]ie public` în data de
01.10.2014, 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 intravilan în St = 6837,96 mp situat în com. Dumbr`ve[ti, sat Plopeni, jud. Prahova; Autocamionet` marca Mercedes Benz Sprinter CDI , an
fabrica]ie 2002. În caz de neadjudecare în dat` de
01.10.2014, se vor organiza licita]ii [i în datele de 08.10.2014
[i 15.10.2014 la 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 plat` în contul de lichidare sau numerar la
sediul lichidatorului. Vânzarea se face în baza prevederilor
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 “Lupu Confex” S.R.L., prin lichidator judiciar CII Petcu
Viorica, scoate la vânzare prin licita]ie public` cu strigare în
data de 01.10.2014, ora 14,00 la sediul lichidatorului din
Ploie[ti, str. Splaiului nr. 26, bl. 34R2, sc. A, ap. 2, jud. Prahova urm`toarele bunuri: terenuri [i cl`diri situate în
Urla]i, str. 1 Mai, jud. Prahova; teren extravilan St – 22.366,35
mp situat în Valea Bobului, Urla]i, jud. Prahova; autoutilitar` VW LT35, an fabrica]ie 2003; bunuri, echipamente
tehnologice, birotic`, materii prime, obiecte de inventar. În
caz de neadjudecare în dat` de 01.10.2014, se vor mai organiza licita]ii, în zilele de 08.10.2014, 15.10.2014 [i 22.10.2014
la 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
plat` în contul de lichidare al debitoarei sau în numerar la
sediul lichidatorului.Vânzarea se face în baza prevederilor
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 “Riumfi Construct” S.R.L., prin lichidator judiciar CII Petcu
Viorica, scoate la vânzare prin licita]ie public` cu strigare în
data de 01.10.2014, ora 14.30 la sediul lichidatorului din
Ploie[ti, str. Splaiului nr. 26, bl. 34R2, sc. A, ap. 2, jud. Prahova urm`toarele bunuri: teren intravilan St-700 mp situat în Bolde[ti-Scaeni, str. Distil`rii, jud. Prahova, foarte
aproape de DN1A; autoutilitar` Dacia Drop Side 1,9D, an
fabrica]ie 2006; În caz de neadjudecare în data de
01.10.2014, se vor mai organiza licita]ii, în zilele de
08.10.2014 [i 15.10.2014 la ora 14.30. 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 lichidare al debitoarei sau în numerar la sediul lichidatorului. Vânzarea se
face în baza prevederilor 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 0244597751.
Anun] de participare la concesionare prin negociere direct`
(al treilea termen): 1. Informa]ii generale privind concedentul: consiliul local Babadag;Cod fiscal: 4508533; Adresa:
Jude]ul Tulcea, ora[ul Babadag, Str.Republicii, nr.89; Nr. tel:
0240/561 012 , fax: 0240/562 939;e-mail :urbanism@primaria-babadag.ro; 2. Informa]ii generale privind obiectul
concesiunii: dou` grajduri cu suprafa]` construit` de 444
mp [i respectiv 544 mp, situate în extravilanul ora[ului
Babadag; 3. Informa]ii privind documenta]ia de atribuire:
3.1. orice persoan` interesat` are dreptul de a solicita [i de
a ob]ine documenta]ia de atribuire, punerea la dispozi]ia
oric`rei persoane interesate care a înaintat o solicitare în
acest sens, a unui exemplar din documenta]ia de atribuire
se realizeaz` în mod direct, nerestric]ionat [i deplin, prin

mijloace electronice sau pe suport de hârtie ; 3.2. Compartimentul responsabil din cadrul concedentului : Biroul Urbanism din cadrul Prim`riei ora[ului Babadag, str.Cabanei
nr.5 ; 3.3. Documenta]ia de atribuire se pune la dispozi]ia
solicitan]ilor în mod gratuit ; 3.4. Data limita pentru solicitarea clarific`rilor 05.09.2014; 4. Informa]ii privind ofertele: 4.1 Data limita de depunere a ofertelor : 10.09.2014,
ora 09,00 la secretariatul Prim`riei ora[ului Babadag, str.
Republicii, nr.89, Babadag, jud. Tulcea, în 1 exemplar; 5.
ﬁedin]a de deschidere a licita]iei va avea loc în data de
10.09.2014, ora 10.00 la sediul Prim`riei ora[ului Babadag,
str. Republicii, nr.89; 6. Informa]ii privind instan]a competen]` în solu]ionarea litigiilor ap`rute:contesta]iile se
depun în termen de 5 zile de la comunicarea rezultatului
procedurii la sediul concedentului, men]ionat la punctual
1, iar ac]iunea în justi]ie se introduce la sec]ia de contencios
administrativ a Tribunalului Tulcea în termen de 30 zile;
7.Data transmiterii anun]ului de atribuire c`tre institu]iile
abilitate în vederea public`rii: 26.08.2014.
Anun] de participare la negociere direct` privind vânzare
imobil (al treilea termen): 1. Informa]ii generale privind
proprietarul: consiliul local Babadag;Cod fiscal: 4508533;
Adresa: Jude]ul Tulcea, ora[ul Babadag, Str.Republicii, nr.89;
Nr. tel: 0240/561 012, fax: 0240/562 939 ;e-mail :urbanism@prim`ria-babadag.ro; 2. Informa]ii generale privind
obiectul v~nzarii: teren în suprafa]` de 169 mp, situat în intravilanul ora[ului Babadag, str.Republicii nr.13A; 3. Informa]ii privind documenta]ia de atribuire: 3.1. orice
persoan` interesat` are dreptul de a solicita [i de a ob]ine
documenta]ia de atribuire, punerea la dispozi]ia oric`rei
persoane interesate care a înaintat o solicitare în acest
sens, a unui exemplar din documenta]ia de atribuire se realizeaz` în mod direct, nerestric]ionat [i deplin, prin mijloace electronice sau pe suport de hârtie ; 3.2.
Compartimentul responsabil : Serviciul Urbanism din
cadrul Prim`riei ora[ului Babadag, str.Cabanei nr.5 ; 3.3.
Documenta]ia de atribuire se pune la dispozi]ia
solicitan]ilor în mod gratuit ; 3.4. Data limita pentru solicitarea clarific`rilor 05.09.2014 ; 4. Informa]ii privind ofertele: 4.1 Data limita de depunere a documenta]iei :
10.09.2014, ora 10,00 la secretariatul Prim`riei ora[ului
Babadag, str. Republicii, nr.89, Babadag, jud. Tulcea, în 1 exemplar; 5. ﬁedin]a de negociere direct` va avea loc în data
de 11.09.2014, ora 10.00 la sediul Prim`riei ora[ului
Babadag, str. Republicii, nr.89; 6.Informa]ii privind instan]a
competen]` în solu]ionarea litigiilor ap`rute:contesta]iile
se depun în termen de 5 zile de la comunicarea rezultatului procedurii la sediul U.A.T.Babadag, men]ionat la punctual 1, iar ac]iunea în justi]ie se introduce la sec]ia de
contencios administrativ a Tribunalului Tulcea în termen
de 30 zile; 7.Data transmiterii anun]ului de atribuire c`tre
institu]iile abilitate în vederea public`rii: 26.08.2014.
Cabinet Individual de Insolven]` Mi[u Anca Margareta, cu
sediul \n Ploie[ti, str Rezervoarelor nr 2, jud Prahova, desemnat lichidator al SC Ral Team SRL, societate \n faliment,
cu sediul \n Bucure[ti, str Rodna nr 2, apartament 2, sector
6, \n dosarul de faliment nr 37237/3/2013 al Tribunalului Bucure[ti, anun]` scoaterea la v~nzare prin licita]ie public`
cu strigare a urm`toarelor bunuri: 1. Autoturism Opel Vivaro, an de fabrica]ie 2008, pre] plecare 41.800 lei inclus
tva; 2. Cafetier`, data achizi]iei 2008, pre] plecare 15.00 lei
inclus tva; 3. Etajer`, mobilier uzual, data achizi]iei 2007,
pre] plecare 75.00 lei inclus tva; 4. M`su]` S1 S2, rabatabil`,
data achizi]iei 2007, pre] plecare 5.00 lei inclus tva, 8 buc;
5. Multifunc]ional` HP Photos, data achizi]iei 2009, pre]
plecare 50.00 lei inclus tva; 6. Pat pliant cu saltele pentru
copii, data achizi]iei 2007, pre] plecare 30.00 lei inclus tva,
5 buc; 7. Scaunele rabatabile pentru copii, data achizi]iei
2007, pre] plecare 6.00 lei inclus tva, 14 buc. Licita]iile se
vor desf`[ura \n zilele de 01, 02, 03, 04 septembrie,
\ncepând cu ora 9:00, la adresa: Bucure[]i, str St`nile[ti nr
4, sector 1. Termenul limit` de depunere a garan]iei de participare la licita]ie, reprezent~nd 10% din pre]ul de pornire,
este ziua lucr`toare anterioar` ]inerii licita]iei publice. Descrierea bunurior ce fac obiectul licita]iei [I condi]iile de
participare la licita]ie se reg`sesc \n “Caietul de sarcini” ce
se poate procura de la sediul lichidatorului judiciar Cabinet Individual de Insolven]a Mi[u Anca Margareta contra
sumei de 100 lei, exclusive tva. Rela]ii suplimentare pot fi
solicitate la telefon: 0736.419.826; 0244.570.635.
Publica]ie vânzare: Lichid`ri Info Consult SPRL, lichidator
al S.C. Escape B 25 Impex SRL Bucure[ti, CUI 9817475, Dosar
1041/1259/2011 pe rolul Tribunalul Specializat Arge[, organizeaz` în data de 12.09.2014, ora 12,00, la sediul lichidatorului din Câmpulung, str. Republicii, nr.35, et.2, jud. Arge[,
licita]ie public` pentru vânzarea urm`toarelor bunuri:
1.Teren intravilan drum acces în suprafa]` de 987,35 mp +
Castel de ap` situat în localitatea Voluntari, [oseaua de centur`, nr. 2-4, jud. Ilfov. Pre]ul de pornire este de 12.660 euro
f`r` tva. 2.Apartament cu 1 camera în suprafa]` de 29,29
mp, situat în Bucure[ti, str. Calea Rahovei, nr. 352, bl.20,sc.1,
ap.7, sect.5. Pre]ul de pornire este de 17.600 euro f`r` tva.
3.Autoutilitar` Matiz, 2 buc., la pre]ul de pornire de 2.080
lei [i 2.400 lei f`r` tva [i autoturism Matiz la pre]ul de
pornire de 3.200 lei f`r` tva. Ofertan]ii trebuie s` depun`
pân` la începerea licita]iei o garan]ie de 10% din valoarea
bunurilor în contul RO42PIRB0306737768001000 deschis
la Piraeus Bank Mioveni. Rela]ii la telefon 0744/780648.
Comuna Miroslava, jude]ul Ia[i, organizeaz` licita]ie public deschis` în data de 18.09.2014 pentru
concesionare:Teren în suprafa]` de 335 m.p., orele 10.00;
Teren în suprafatade 1306 m.p., orele 11.00; Teren în
suprafa]` de 6000 m.p., orele 12.00. Caietul de sarcini

poate fi ob]inut de la Biroul Achizi]ii Publice din cadrul
Prim`riei Miroslava, jud. Ia[i. Costul caietului de sarcini este
de 50 lei. Data limita pentru depunerea ofertelor:
17.09.2014, orele 16.00.
Fobchim Color SRL prin lichidator vinde teren intravilan
Ploie[ti, 500mp, Str.Gageni- vis-a-vis de Spital Jude]ean.
Pre]: 42 Euro/mp- redus 65%. Licita]ii: 28.08.2014,
01.09.2014, 04.09.2014, 08.09.2014 [i în fiecare luni [i joi,
ora 15.00, Ploie[ti, Daciei 3. Tel.0735.793.783.
Debitorul Societatea de Construc]ii Poduri ARPOM SA -în
faliment, prin lichidator judiciar Dinu, Urse si Asocia]ii SPRL,
scoate la vânzare: 1.Imobil (teren 25.299mp [i construc]ii )
situat în Bucure[ti, Str. Inovatorilor nr.38, sector 1. Pre]ul de
pornire al licita]iei este de 995.780 EURO, exclusiv TVA.
2.Imobil ( teren 1.609mp [i construc]ii ) situat în Timi[ul de
Sus, jude]ul Bra[ov. Pre]ul de pornire al licita]iei este de
41.439 EURO, exclusiv TVA. Participarea la licita]ie este
condi]ionat` de consemnarea în contul nr.
RO78BTRL04801202P27697XX deschis la Banca Transilvania, Agentia Chibrit pân` la data [i ora stabilit` pentru
desf`[urarea licita]iei, a garan]iei de 10% din pre]ul de
pornire a licita]iei [i de achizi]ionarea pân` la aceea[i dat`
[i or` a Caietului de sarcini care este în valoare de 1.000
RON, exclusiv TVA. Prima [edin]` de licita]ie va avea loc în
data de 26.09.2014 ora 13.00 la sediul lichidatorului judiciar din Bucure[ti, Str. Buze[ti nr.71, et.2, cam.203, sector 1.
Dac` imobilele nu se adjudec` la aceast` dat`, urm`toarele
3 [edin]e de licita]ii vor avea loc în datele de: 03.10.2014,
10.10.2014 [i 17.10.2014, ora 13.00, pre]ul de pornire
r`mânând acela[i. Pentru rela]ii suplimentare suna]i la
telefon: 0753.999.026, dl. Onea Cezar, email dinu.urse@
gmail.com.

PIERDERI
Pierdut adeverin]` achitare cas`, Nicula Maria Nani. O declar nul`.
Pierdut [tampil` consilier juridic nr.40D1891, Vasile I.Vasile.
O declar nul`.
Pierdut contract construire nr.482/9/4.03.1976 [i proces-verbal din 24.09.1976, pe numele Predescu Dumitru. Le declar
nule.
Pierdut adeverin]` plata integral`, pe numele Tudor Vasile.
O declar nul`.
Pierdut proces-verbal predare-primire locuin]` încheiat
27.06.2001 [i Schi]a apartament anex` la contract
168/2000, pe numele Milea Petru]a [i Milea Ionel. Le declar
nule.
Pierdut atestat tip card transport marf` [i atestat tip card
transport ADR seria 33613 pe numele Tudose Marian. Le declar nule.
Furat carnet de student, pe numele de Codreanu George Albert student la Facultatea Energetic` din Politehnic` Bucure[ti.
Pierdut Brevet de Turism pe numele Zar` Simona Nicoleta,
nr.21226/19.06.2012. Îl declar nul.

DECESE
Consiliul Parohial Ruscova, jude]ul Maramure[, aduce la
cuno[tin]` general` c` la data de 4 septembrie 2014 va
avea loc deshumarea [i reinhumarea decedatei Cin Maria.

 Colegii de pe

Sec]ia SII din
Institutul Na]ional
de Expertiz`
Medical`, cu durere
în suflet anun]`
dispari]ia dintre ei
a celui care a fost
Ion Selezeanu.
Înmormântarea
va avea loc mâine,
28.08.2014,
la Cimitirul
Pantelimon 2,
ora 13.00.

