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Anun]uri
PRESTåRI SERVICII
Acoperi[uri, tigl` metalic`, tabl` zincat`, jgheaburi, burlane, dulgherii, mici repara]ii, reducere 15%. 0727.650.435.

VÂNZåRI CASE-VILE
Vila (2014) + teren 250 mp, 57.000 Eur negociabil, accept credit, Berceni (Ilfov) 0721.420.345.

CITA}II
Tanase Gheorghe este chemat \n data de
17.06.2014, ora 9.30, la Judec`toria Raducaneni,
\n dosar nr. 399/286/2014, av~nd ca obiect
divor] f`r` minori.
M`ican Livia cheam` în judecat` pe pârâtul Pantelimon Ilie, la Judec`toria Turnu M`gurele pentru data de13 iunie ora 8,30, în dosar nr.
441/329/2014, având ca obiect stabilire locuin]`
minor.
Se citeaz` Florea Profira-Elena domiciliat` \n
com. Blejoi, nr. 178, jud. Prahova, p~r~t \n dosarul
nr. 5523/105/2008/a1 la Tribunalul Prahova pentru data de 10.06.2014, ora 8.30 în proces cu SC
Amiel Cons SRL prin lichidator judiciar Via Insolv
SPRL \n calitate de reclamant, pentru
solu]ionare cerere atragere la r`spundere.
Societatea Rosira Invest SRL, având J29/712/2010
[i CUI:27012589, cu domiciliul în Moara Nou`,
Com. Berceni, nr. 177, Jud. Prahova, este chemat`
în instan]` la Judec`toria Ploie[ti, camera sala
6, în ziua de 18 iunie 2014, ora 8.30, în calitate de
pârât în proces cu Gama Center SRL, în calitate
de reclamant pentru fond-preten]ii.
Petcu Dumitru Dorin cu domiciliul necunoscut
este chemat în aceast` instan]`, la Judec`toria
Vânju Mare, jud. Mehedin]i, camera Sala 2, C2, în
data de 18.06.2014, ora 9.00, în calitate de pârât,

în proces cu Sgaib` Constantin în calitate de
reclamant, pentru fond partaj judiciar– ac]iune
în constatare.
Se citeaz` numi]ii Crew Maria, Dumitra[cu
Daniel Armand [i Dinu Estera, la Judec`toria Brezoi, în dosar nr 859/198/2010, partaj, cu termen
la 23.06.2014.
Numitul P`tru Gherghe Sorin, cu ultimul domiciliu cunoscut în comuna M`dulari, sat B`n]e[ti,
jude]ul Vâlcea, este citat la Judec`toria Rm. Vâlcea, pentru data de 27.06.2014, în dosar nr
328/288/2014, în proces Cosmescu Elena Adela,
pentru stabilire domiciliu minor, pensie
între]inere, etc.
Numita, Buzemurga Elena, \n calitate de reclamant`, cheam` \n judecat` pe Ceuca Elena [i
Varaticeanu Olimpia \n calitate de p~r~te, \n
dosarul nr. 1355/239/2013 al Judec`toriei Harlau,
jude]ul Ia[i, av~nd ca obiect nulitate par]ial`
titlu de proprietate, pentru termenul de judecat` din data de 17.06.2014, orele 9:00, la
Judec`toria Harlau, Jude]ul Ia[i, strada Ghorghe
Doja, nr. 1.
P~r~ta Ursachi Andreea Mihaela este citat` la
Judec`toria Ia[i, Sec]ia civil`, completul C2, str.
Gr. Ureche nr. 3, bl. Gh. Sontu, \n data de
27.06.2014, ora 8.30, \n dosarul nr.
17989/245/2013, \n proces cu Urscahi Gheorghe
Mihai [i Ursachi Elena, pentru stabilire domiciliu
minori [i exercitare autoritate p`rinteasc`.
Se citeaz` Plopeanu Oana, Plopeanu George [i
Paipaidoc {tefania, cu domiciliul necunoscut, în
calitate de pârâ]i, la Judec`toria Topoloveni, jud.
Arge[, pentru data de 12.06.2014, în Dosarul nr.
2016/828/2012, în proces cu Ioan Alexandru [i
Manu Nicolae, având ca obiect nulitate absolut`
act vânzare-cump`rare.
Direc]ia General` de Asisten]` Social` [i
Protec]ia Copilului Vâlcea cheam` în judecat`
pe numita Croitoru Niculina, cu domiciliul în coPublicitate

muna Scundu, sat Avr`me[ti, jud. Vâlcea în calitate de intimat` în dosarul civil nr.561/90/2014,
cu termen de judecat` la data de 06.06.2014
aflat pe rol la Tribunalul Vâlcea.
Vamanu Silvia, str. Luic` nr.37, bl.59, et.8, sect.4
Bucure[ti, sunte]i chemat` la Judec`toria
Boto[ani, în data de 30 iunie 2014 în dosar
11042/193/2013, ie[ire din indiviziune.
Kizilsu Angela cu ultimul domiciliu cunoscut în
sat Vii[oara Mic`, comuna Vii[oara, jud.
Boto[ani este citat` pentru 17.06.2014 la
Judec`toria Darabani, jud. Boto[ani, în proces cu
Mocanu Elena, dosar 366/ 217/ 2013.
Numi]ii Nicolae L`cr`mioara, Nicolae Iuliana,
Nicolae Mihaela, Nicolae Violeta, cu ultimul
domiciliu cunoscut în sat E[anca, ora[ Darabani, jud. Boto[ani [i Ciobanu Eugenia cu domiciliul în Bucure[ti, sector 3, str. Nicolae Pascu nr.
10 sunt cita]i pentru data de 19.06.2014, la
Judec`toria Darabani, jud. Boto[ani, ds. 1598/
217/ 2012- partaj.
Se citeaz` Anastasiu Mihai Vasile în calitate de
pârât, în dosarul 977/193/2013, la Judec`toria
Boto[ani, pentru data de 27.06.2014.
Pârâtul Bozian Pavel este citat în dosarul nr2405/297/2013 al Judec`toriei S`veni, jude]ul
Boto[ani, având ca obiect ie[ire din indiviziune,
reclamant Prodan Aurelia. Termen: 26.06.2014,
ora 8.30.
Vamanu Doina Niculina, str. Decebal 34, sc.C,
ap.12, Bistri]a N`s`ud, sunte]i chemat` la
Judec`toria Boto[ani în data de 30 iunie 2014 în
dosar 11042/193/2012, ie[ire din indiviziune.
Se citeaz` Bejan Alexandru [i Buzil` Dorel la
Judec`toria Boto[ani în dosarul nr. 17647/
193/2012, în data de 11.06.2014.
Ecopoint Consulting Limited cu sediul social \n
Given Victoria Republica Seychelles \nmatriculat` \n baza International Business Companies
Act. 1944 nr. 075283 din data de 11 mai 2010 este
chemat` \n judecat`, \n calitate de p~r~t` la data
de 26.06.2014, la Tribunalul Cara[-Severin, \n
dosarul nr. 2589/115/2011/a2, de c`tre SC
C`rbune Banat SRL O]elu Ro[u, cu sediul \n
O]elu Ro[u, str. Ion Creang`, nr. 6B, Jude]ul
Cara[-Severin, \n calitate de reclamant`.
Popu[oi Vasile cu domiciliul în com. Brosc`u]i,
jud. Boto[ani, în calitate de reclamant în dosar
3460/222/2012, citeaz` la Judec`toria Dorohoi
în data de 18 iunie 2014 pe Dasc`lu Costache,
Hri[canu Viorica, Hri[canu Sofica, Hri[canu Octavia, Buc`taru Maria, Andronic Mihai, Andronic
Gheorghe, Acasandrei Elena în calitate de pârâ]i.
Reclamantul posesor Durac Gica, domiciliat` în
Craiova, Str. {colii, nr. 6, Jud. Dolj, invoc` în
dosarul 10342/215/2014 al Judec`toriei Craiova,
dobândirea propriet`]ii prin uzucapiune asupra

imobilului compus din teren în suprafa]` de
390mp, situat în Craiova, Str. {colii, nr.6, (fost 3B),
Cartier Romane[ti, Jude]ul Dolj, cu urm`torii
vecini: la N- Str. {colii, la E-Brozban Ilie, la V-Asan
Gruia, la S-Curte Nelu. Se someaz` orice persoan` interesat` s` fac` opozi]ie, în caz contrar,
în termen de 6 luni de la emiterea [i publicarea
prezentei soma]ii se va trece la judecarea cererii.
Se citeaz` numitul Turturic` Andrei Ciprian
cunoscut cu domiciliul \n comuna B`nesti, sat
Urleta, Prahova la Judec`toria C~mpina la
27.06.2014, ora09:00 av~nd calitatea de p~r~t \n
dosar 793/204/2014 reclamant fiind Istudor
Gheorghe.
Este citat` \n proces cu DGASPC Maramure[ pentru data de 18.06.2014 ora 08:30, numitul
Gerebenes Maria, p~r~t` \n dosarul cu num`rul
1724/100/2014 aflat pe rolul Tribunalului Maramure[ din Baia Mare, Str. Crisan nr. 6N fond.
Este citat` \n proces cu DGASPC Maramure[ pentru data de 18.06.2014 ora 08:30, numita Gyapjas (Gyulai Erzsebet, p~r~t` \n dosarul cu
num`rul 7867/100/20013 aflat pe rolul tribunalului Maramure[ din Baia Mare, str. Crisan
nr, 6 n fond.

DIVERSE
În temeiul art. 61 alin.(1) din Legea privind procedura insolven]ei nr. 85/2006, comunic`m deschiderea procedurii generale de insolven]` a
debitorului SC Toposim SRL, CIF:11535379,
J25/63/1999, dosar nr. 2899/101/2014-Tribunalul
Mehedinti. Termen pentru depunerea cererilor
de crean]e 11.06.2014; Termenul limit` pentru
verificarea crean]elor, întocmirea [i afi[area
tabelului preliminar al crean]elor este la
25.06.2014, Termen pentru depunerea eventualelor contesta]ii este de 5 zile de la publicarea
în Buletinul Procedurilor de Insolven]` a tabelului preliminar; Termen pentru întocmire [i
afi[are tabelului definitiv al crean]elor
03.09.2014.
Lichidator judiciar, Consultant Insolven]` SPRL
Mihai Alexe Cristinel P.F.A., cu sediul în com. Vidra,
Str. Rromi nr. 12, jud. Ilfov, C.U.I. 22240900 informeaz` pe cei interesa]i c` s-a depus solicitarea
pentru emiterea autoriza]iei de mediu pentru activitatea 4677 –Comer] cu ridicata al de[eurilor
[i resturilor desf`[urat` în str. {os. Giurgiului
nr.244, Sector 4, Bucure[ti. Informa]ii se pot solicita la sediul Agen]iei pentru Protec]ia Mediului
Bucure[ti din Sectorul 6, Aleea Lacul Morii nr.1,
între orele 9.00-12.00, de luni pân` vineri. Propuneri sau contesta]ii se pot depune la sediul
A.P.M. Bucure[ti în termen de 10 zile de la data
public`rii prezentului anun].
SC Opentrans SRL, în calitate de titular, anun]`

publicul interesat asupra depunerii solicitariide
emitere a acordului de mediu pentru proiectul
„Construire sta]ie de betoane, sta]ie de asfalt,
sta]ie de emulsie, bransament gaz [i \mprejmuire”, propus a fi amplasat în localitatea ClujNapoca, str. Cantonului, nr. 9, jud. Cluj.
Informa]iile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agen]iei pentru Protec]ia Mediului Cluj, Calea Doroban]ilor nr. 99 în zilele de
luni - între orele 09.00-16.30, mar]i - vineri între
orele 9.00-14.00 si la sediul SC Opentrans SRL,
str. Cantonului, nr. 9, loc. Cluj-Napoca, jud. Cluj.
Observa]iile publicului se primesc zilnic la sediul
Agen]iei pentru Protec]ia Mediului Cluj.

LICITA}II
Prim`ria comunei Sirna, Str. Principal` nr. 165A,
sat Tariceni, jude]ul Prahova, organizeaz` o
licita]ie public` \n data de 04.06.2014, ora 10:00.
{edin]a de licita]ie se va desf`[ura la sediul
Prim`riei comunei Sirna din str. Principal` nr.
165A, sat Tariceni, jude]ul Prahova, \n sala de consiliu de la etajul 1. Licita]ia se va desf`[ura conform calendarului procedurii redat mai jos: a)
Obiectul \nchirierii: |nchirierea paji[tilor din
domeniul privat al comunei Sirna, jude]ul Prahova \n calitate de 40 ha situate \n zona Satului
Tariceni. b) Informa]ii privind licita]ia: - Durata
contractului de \nchiriere este de 2 ani; - Nivelul
minim al chiriei este de 60 lei/ha/an. – Pentru a
participa la licita]ia privind \nchirierea paji[tilor
apar]in~nd comunei Sirna, persoanele fizice sau
juridice, vor depune \n contul concedentului deschis la Trezoreria Bolde[ti Sacaeni sau la casieria
institu]iei, o garan]ie de participare \n cuantum
de 3% din valoarea minima a chiriei de 2 ani
(fiecare ofertant va depune garan]ia de participare pentru lotul pentru care oferteaz`) – se
restituie ofertan]ilor declara]i nec~[tig`tori. –
Pre]ul documenta]iei de licita]ie este de 10 lei.
Se pl`te[te la casieria institu]iei dup` solicitarea
scris` depus` la biroul rela]ii cu publicul ce
inten]ioneaz` s` participe la licita]ie. Dup` plata
documenta]iei acesta se poate ridica de la biroul
Achizi]ii din cadrul Prim`riei Sirna (nu se restituie). Taxa de participare la licita]ie este de 20
lei. Se pl`te[te la casieria institu]iei dup` solicitarea scris` depus` la biroul rela]ii cu publicul c`
inten]ioneaz` s` participe la licita]ie (nu se restituie).
Debitorul SC CVA Trans SRL cu sediul în Dr. Tr. Severin, str. B-dul Tudor Vladimirescu, nr. 225, bl. 3,
sc.2, ap.1, jud. Mehedin]i, CIF: 2324862,
J25/115/2008, aflat` în procedura de faliment,
dosar nr. 7521/101/2013-Tribunalul Mehedinti
prin lichidator judiciar, Consultant Insolventa
SPRL, scoate la vânzare: Autoutilitar` marca
Mercedes Benz tipul Sprinter 3, an fabrica]ie
2007, num`r de înmatriculare MH10CVA la un
Publicitate

Publicitate

pre] de pornire a licita]iei de 26400,00 lei f`r`
TVA. Licitatia va avea loc în localitatea Dr. Tr. Severin, str. Z`br`u]ului, nr.7A, jud.Mehedin]i în
data de 23.06.2014 orele 12:00. Participarea la
licita]ie este condi]ionat` de consemnarea la Piraeus Bank Sucursala Dr. Tr. Severin, pân` la începerea licita]iei a unei cau]iuni de 10% din
pre]ul de pornire al licita] iei si achizitionarea caietului de sarcini. Rela]ii suplimentare la
tel.0742592183, fax:0252354399, adresa email:
office@consultant-insolventa.ro sau la biroul
lichidatorului judiciar din loc. Dr. Tr. Severin, str.
Z`br`u]ului nr. 7A, jud.Mehedinti. Lichidator Judiciar, Consultant Insolven]` SPRL prin ec. Emil
Popescu.
C.N. Administra]ia Porturilor Dun`rii Fluviale SA
Giurgiu organizeaz` în data de 19.06.2014, ora
11.00, la sediul companiei din Giurgiu, [os Portului 1, licita]ie public` deschis` cu strigare pentru închirierea suprafe]ei de 12.000mp teritoriu
portuar, din Portul Comercial Dr. Tr. Severin.
Închirierea teritoriului portuar se va face pentru
desf`[urarea de activit`]i portuare de operare
m`rfuri, prin licita]ie public` deschis` cu strigare
în conformitate cu prevederile:-HG 520/1998
privind înfiin]area CN APDF SA Giurgiu, modificat` [i completat` cu HG 596/13.05.2009;-OG
22/1999 republicat`, privind administrarea porturilor [i c`ilor navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval apar]inând
domeniului public, precum [i desf`[urarea activit`]ilor de transport naval în porturi [i pe c`ile
navigabile interioare;-Ordinul MTI nr 1286/2012
pentru aprobarea Regulamentului privind
închirierea înfrastructurii de transport naval care
apar]ine domeniului public al statului [i este
concesionat` administra]iilor portuare [i /sau
de c`i navigabile interioare. Documenta]ia de
licita]ie, în valoare de 100 lei, la care se adaug`
TVA, poate fi achizi]ionat` de la sediul CN APDF
SA din Giurgiu, [os. Portului nr.1, începând cu
data de 04.06.2014, iar ofertele pot fi depuse la
sediul CN APDF SA din Giurgiu, [os. Portului nr.1,
pân` la data de 17.06.2014, ora 16.00. Preciz`m
c` nu se percepe tax` de participare la licita]ie.
Informa]ii suplimentare pot fi ob]inute la tel
0246.213.003, fax:021.311.05.21, email: marketing@apdf.ro.
Subscrisa Evrika Insolvency IPURL, reprezentat`
prin asociat coordonator av. Liscan Aurel, \n calitate de lichidator judiciar al SC Miba Green Services SRL desemnat prin \ncheierea de [endin]`
din data de 04.11.2013, pronun]at` \n Dosar nr.
34149/3/2013 aflat pe rolul Tribunalului
Bucure[ti, Sec]ia a VII a Civil`, anun]` scoaterea
la v~nzare a bunului mobil identificat, inventariat [i evaluat apar]in~nd societ`]ii falite
const~nd \n autoutilitar` KIA, varianta SE/K
2500 TCI, an fabrica]ie 2007, caroserie BA suprastructura deschisa, cilindree 2476 cm?, putere 69
KW, combustibil motorin`, transmisie manuale,
culoare alb \n valoare de 6.840 lei. V~nzare
bunului mobil apar]in~nd societ`]ii falite se va
organiza \n data de 09.06.2014, ora 15.00, prin
licita]ie public` cu strigare. Locul de desf`[urare
a licita]iilor va fi stabilit la sediul lichidatorului
judiciar din Bucure[ti, Bd.Unirii nr.78, bl.J2, sc.2,
et.3, ap.39, sector 3, unde se vor depune documentele de \nscriere la licita]ie men]ionate \n
caietul de sarcini, cel t~rziu p~n` \n preziua
licita]iei, ora 12.00. Date despre starea bunurilor,
pre]ul acestora, condi]iile de \nscriere la licita]ie
precum [i modul de organizare a acestora se pot
ob]ine din caietul de sarcini \ntocmit de lichidatorul judiciar. Caietul de sarcini se poate
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 100
lei. Achizi]ionarea caietului de sarcini este obligatorie pentru to]i participan]ii la licita]ie. Rela]ii
suplimentare se pot ob]ine la tel. 021/227.28.81.

PIERDERI
Pierdut transport marf` de tip card pe numele
Soare Drago[ Bogdan. |l declar nul.
Pierdut atestat profesional transport marf` pe
numele Popa Viorel Sorin, din Pite[ti, jud Arge[
,eliberat de ARR Arge[. Se declar` nul.
SC Image District SRL, CUI 16242361,
J40/4164/2004, declar` pierdute [i nule Certificat Constatator nr. 527137/08.10.2010 pentru
sediul social din Bd. Decebal, nr.17, bl.S16, et4,
ap.55, sect. 3, Bucure[ti, Certificat Constatator
pentru punct de lucru, nr. 527137/08.10.2010 din
str. Arh. {tefan Burcus, nr. 10, demisol, sec.1, Bucure[ti.
Pierdut proces verbal predare-primire locuin]`
nr. 3771/6/1991 din 30.04.1991, pe numele Rotar
Maria. Îl declar nul.
Pierdut contract construire nr. 2503/9/31.10.1978,
proces verbal eliberat în 04.05.1979, pe numele
Palade Vasile, Palade Lenu]a. Le declar nule.
Declar pierdute legitima]ie [i carnet de student
pe numele B`r`scu Evelyn, student` în cadrul
Facult`]ii de Comunicare S.N.S.P.A.
Pierdut act de concesiune 2 locuri de veci Cimitirul Parohial Mogo[oaia pe numele Constantin
Ion.
Declar pierdut (nul) Certificat de liber` practic`
asistent de farmacie, seria IF, nr. 001447, eliberat
la data de 19.02.1014, pe numele Constantinescu
Andreea Ramona.
SC Textil Procompany SRL, sediul \n Bucure[ti,
str. Soldat Velicu {tefan, nr. 17, sect. 2 , CUI:
17697124, J40/10710/2005, declar` pierdut [i nul
Certificat Constatator de suspendare.
SC Com Service Petrodan SRL declar` pierderea
[tampilei rotunde cu “Com Service Petrodan
SRL.

