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Anun]uri
OFERTE SERVICIU
Persoan` fizic`, cu domiciliul în mun. Ia[i, angajeaz` guvernant` cunosc`toare de limba
englez`, cu studii medii (liceu). Rog seriozitate [i implicare. A[tept CV la fax:
0232.232.003.
Având în vedere prevederile art. 74 alin. (1)
lit. a), alin. (2) [i alin. (3) din Hot`rârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea
normelor privind organizarea [i dezvoltarea
carierei func]ionarilor publici, cu modific`rile
[i complet`rile ulterioare, Institutul Na]ional
de Statistic` anun]` amânarea, din motive
obiective, a concursului pentru ocuparea
func]iilor publice de execu]ie temporar vacante din cadrul Institutului Na]ional de Statistic`, programat în data de 06.10.2014, ora
10.00, proba scris`, pentru data de
10.10.2014, ora 10.00. Rela]ii suplimentare se
pot ob]ine la sediul I.N.S. [i la telefon
(021)317.77.82.
Municipiul Sighi[oara organizeaz` la data de
3 noiembrie 2014 proba scris`, respectiv, 5
noiembrie 2014 interviul concursului de recrutare pentru ocuparea urm`toarelor
func]ii publice vacante: -1 post -poli]ist local,
clasa I, grad profesional asistent -Birou ordine
public`; -2 posturi -poli]ist local, clasa III, grad
profesional principal -Birou ordine public`; 1 post -poli]ist local, clasa I grad profesional
principal -Birou Poli]ie rutier`; -1 post -poli]ist
local, clasa III grad profesional superior -Birou
Poli]ie rutier`. Informa]ii privind bibliografia
[i condi]iile specifice privind participarea la
concurs se pot ob]ine la sediul institu]iei sau
la num`rul de telefon: 0265.771.280 -int.144.
Direc]ia General` de Asisten]` Social` [i Protec]ia Copilului Gala]i organizeaz` concurs
pentru ocuparea func]iilor publice de
execu]ie vacante: 1 post - consilier, cl.I, grad
superior, în cadrul Compartimentului
finan]e-buget al Direc]ia General` De Asisten]` Social` [i Protec]ia Copilului Gala]i. 9
ani vechime în specialitatea studiilor; - studii
superioare de lung` durat`, economice, cu
diplom` de licen]`. 1 post - consilier, cl.I, grad
superior, în cadrul Compartimentului
atribuire contracte de achizi]ie public` al
Direc]ia General` De Asisten]` Social` [i Protec]ia Copilului Gala]i. - 9 ani vechime în specialitatea studiilor; - studii superioare de
lung` durat`, cu diplom` de licen]`, juridice,
economice, administrative, tehnice; Concursul va consta în: prob` scris` care va avea loc
în data de 05.11.2014 ora 10,00 [i interviu în
data de 06.11.2014, la sediul DGASPC.Gala]i.
Data limit` de depunere a dosarelor de înscriere la concurs este de 20 de zile de la data
public`rii în Monitorul Oficial al României,
partea a III-a, la sediul DGASPC.Gala]i.
Dosarul de înscriere trebuie s` con]in` în
mod obligatoriu documentele prev`zute la
art.143 din H.G.nr.611/2008, modificat` [i
completat` de H.G.nr.1173/2008. Condi]iile
de participare la concurs [i bibliografia se
afi[eaz` la sediul DGASPC.Gala]i. Men]ion`m
c` dorim s` primim un exemplar din Jurnalul
Na]ional în care se va publica anun]ul. Plata
anun]ului se face prin factur`, din contul
RO66TREZ30624680220XXXXX deschis la
Trezoreria Municipiului Gala]i, cod fiscal
17094425.

PRESTåRI SERVICII
Acoperi[uri, orice tip tabl`, ]igl` ceramic`,
jgheaburi – burlane, paraz`pezi, vopsitorie.
Lucr`m [i \n provincie. 0724.716.882.

CITA}II
Numitul Dumitru Ionu] Eusebiu, cu domiciliul în comuna Bradu, sat Bradu, str. Principal`
nr. 285, jud Arge[, este citat la Judec`toria
Pite[ti, în data de 3.10.2014, ora 8:30, în
Dosarul 14408/280/2011, în proces civil cu
G`lbenu[` Vasile Gabriel.
Se citeaz` p~r~tul Stoica Petru cu ultim domiciliu cunoscut \n sat Suhulet, comuna Tansa,
jud.Ia[i pentru data de 15.10.2014, la
Judec`toria Ia[i, \n dosarul civil nr.
5252/245/2013, la complet nr. 13, Sala 1, ora
8:30, av~nd ca obiect partaj bunuri comune.
Se citeaz` Achitei Aglaia cu domiciliul în Ia[i,
Str.Tabacului, nr.7, bl.7, et.1, ap.19, jude]ul Ia[i,
pentru a se prezenta la Tribunalul Ia[i,
Str.Elena Doamna, nr. 1A, Sec]ia II Civil`-Contencios Administrativ [i Fiscal, Complet
a3com, în data de 22 octombrie 2014, ora
09:00, în calitate de intimat în dosarul
15772/245/2013, având ca preten]ii, formulate
de SC Cet Ia[i SA.
Curmei Ana Maria cu ultimul domiciliu
cunoscut în Uricani, str. 1 Decembrie 1918, bl.
9, ap.9, Jud. Hunedoara, este chemat` pentru data de 10.11.2014, la Judec`toria Piatra
Neam], dosar nr. 1385/279/2014, în calitate
de reclamant, pentru divor].
Alexoiu Delia-Nicolina, cu ultimul domiciliu
în Fondi, Italia, via Giovani Caboto, este
chemat` la Judec`toria Tg-Jiu, Strada Tudor
Vladimirescu, nr.33, sala 5, în ziua de 29 octombrie 2014, completul 12 Mixt, ora 11.30, în
calitate de pârât în dosarul nr.2076/318/2014,
în proces cu Alexoiu Grigore în calitate de
reclamant, divor].
Subscrisul CREDIDAM – Centru Român pentru
Administrarea Drepturilor Arti[tilor Interpre]i,
cu sediul în str. Jules Michelet nr. 15 – 17, sector
1, Bucure[ti, reprezentat prin director general
[tefan Gheorghiu, în calitate de reclamant în
dosarul nr. 49364/3/2012 aflat pe rolul Sec]iei
a IV-a Civile a Tribunalului Bucure[ti, având ca
obiect drepturile conexe datorate arti[tilor interpre]i, cit`m pârâta, SC Unirea Comseb SRL
cu sediul social în mun. Sebe[, str. Gaterului
nr. 26, jud. Alba, înregistrat` în Registrul
Comer]ului sub nr. J1/157/1998, s` se prezinte
la termenul de judecat` din data de 21.10.2014,
cam. 252, PI2, ora 8:30.

Se citeaz` Bologea Gheorghe Eugen, cu
domiciliul necunoscut, în calitate de pârât,
la Judec`toria Topoloveni -jude]ul Arge[ pentru data de 09.10.2014 [i în continuare pân`
la solu]ionarea cauzei în dosarul
nr.1679/828/2012 în proces cu Consiliul Local
al Ora[ului Topoloveni, în calitate de reclamant, având ca obiect preten]ii.
Lupu Florica Larisa, în calitate de reclamant`,
chem în judecat` pe pârâtul Horvat Andrei,
cu domiciliu în C`lim`ne[ti, str. C-tin Dobrogeanu Gherea, nr 36 A, în dosar
313/198/2014, la Judec`toria Brezoi – exercitarea autorit`]ii p`rinte[ti, pentru data
de 22.10.2014.
Societatea Woods Orizont SRL, cu sediul
cunoscut \n Bucure[ti, Calea Giulesti, nr. 127,
bl. 3, parter, sector 6, \nregistrat` la Registrul
Comer]ului sub nr. J40/19748/2005, CUI
18157181 este citat` la Judec`toria Sectorului
3 Bucure[ti, \n calitate de debitor \n dosarul
59082/301/2013, av~nd ca obiect ordonan]a
de plat` OUG 119/2007, art. 1013 Cod Procedura Civil`, \n contradictoriu cu creditoarea
Metro Cash & Carry Romania SRL.
Societatea Styx Adra SRL, cu sediul cunoscut
\n Blejoi, str. DN1, nr. 943, jude] Prahova,
\nregistrat` la Registrul Comer]ului sub nr.
J29/1247/2011, CUI 28979236 este citat` la
Judec`toria Sectorului 3 Bucuresti, in calitate
de debitor in dosarul 55046/301/2013, avand
ca obiect ordonanta de plata OUG 119/2007,
art. 1013 Cod Procedura Civil`, \n contradictoriu cu creditoarea Metro Cash & Carry Romania SRL
Numita Stancu Cristina, cu ultimul domiciliu
cunoscut în comuna Miro[i, sat Miro[i, jud.
Arge[, este chemat` la Judec`toria Coste[ti,
cu sediul în Coste[ti, strada Victoriei nr. 72,
jud. Arge[, în data de 23 octombrie 2014,
orele 12, pentru cauza ce formeaz` obiectul
dosarului nr. 2451/214/2013 având ca obiect
desfacere c`s`torie, revenire la nume, exercitare autoritare p`rinteasc`, stabilire
domiciliu etc.
C`linescu Gheorghe cu domiciliu necunoscut este citat s` se prezinte la Biroul Notarial
Dinc` Gabriela -M`cin/Tulcea, în data de
8.octombrie.2014 ora-12.00, pentru dezbaterea mo[tenirii fratelui acestuia C`linescu
Vasile.
Se citeaz` numi]ii Masody Gheorghe Carol,
Masody Anna Maria, ambii cu ultimul domiciliu cunoscut în România în Cluj-Napoca,
Bd.Lenin, nr.131, ap.59, bl.M1, jud.Cluj, [i cu
domiciliu în str`in`tate în Ungaria, Budapesta, Str.Parkany, ute.24, Fsz.1, [i Masody
Eva-Elena cu ultimul domiciliu cunoscut în
România în Cluj-Napoca, Bd. Lenin, nr. 23,
ap.5, jud.Cuj, [i cu re[edin]a în Cluj-Napoca,
Str. Detunata, nr.5, ap.143, jud.Cluj, la Curtea
de Apel Cluj, camera 135, în ziua de 17.10.2014,
ora-08.30, în calitate de intima]i în dosarul
nr. 9/117/1998, în proces cu Rotariu Ana [i Rotariu Sergiu Adrian, în calitate de recuren]i
pentru recurs -constatare nulitate act juridic.
Gugeanu Maria Simona, cu ultim domiciliu
cunoscut în sat. Sarca, com. B`lta]i, jud.Ia[i,
este chemat` la Judec`toria Pascani, cu sediu
în ora[ Pascani, Str. Gradini]ei, nr.8, jud.Ia[i,
în ziua de 21 octombrie 2014, ora 09.00, complet C1MF, în calitate de pârât`, în proces cu
Gugeanu Dan, în calitate de reclamant, în
dosarul nr. 37539/245/2013 având ca obiect Divor] cu minori; exercitarea autorit`]ii
p`rinte[ti, stabilire domiciliu minor, pensie
de între]inere.

DIVERSE
Tempo Insolv SPRL anun]` deschiderea procedurii simplificate de insolven]` privind pe
Duo Milca SRL, cu sediul în Ploie[ti, Aleea
Bahluiului, nr.16, bl.162, sc.D, et.3, ap.132,
jude]ul Prahova, J29/978/1992, CUI 1362521,
Tribunalul Prahova, dosar nr. 5419/105/2014.
Termenul limit` pentru înregistrarea cererii
de admitere a crean]elor 17.10.2014, termenul
tabel preliminar 27.10.2014, termen tabel definitiv 10.11.2014, adunarea creditorilor va
avea loc la 03.11.2014 ora 12 la sediul lichidatorului judiciar.
Tempo Insolv SPRL anun]` deschiderea procedurii simplificate de insolven]` privind
Monema Copy SRL, cu sediul în Ploie[ti,
Aleea Bahluiului, nr.16, bl.162, sc.D, et.3,
ap.132, jude]ul Prahova, J29/2825/2006, CUI
19962324, Tribunalul Prahova, dosar nr.
5420/105/2014. Termenul limita pentru înregistrarea cererii de admitere a crean]elor
31.10.2014, termenul tabel preliminar
11.11.2014, termen tabel definitiv 25.11.2014,
adunarea creditorilor va avea loc la 14.11.2014
ora 11 la sediul lichidatorului judiciar.
Subscrisa Evrika Insolvency IPURL reprezentat` prin asociat coordonator Liscan Aurel, în
calitate de lichidator judiciar al SC Kastel Interna]ional Imobiliar SRL desemnat prin
sentin]a civil` din data de 29.09.2014, pronun]at` de Tribunalul Bucure[ti, Sec]ia a VIIa Civil` în Dosar nr. 28713/3/2013, notific`
deschiderea falimentului prin procedura simplificat` prev`zut` de Legea nr.85/2006 împotriva SC Kastel Interna]ional Imobiliar SRL,
cu sediul în Bucure[ti Sectorul 1, Str. Hora]iu,
Nr. 5, CUI 15380790, nr. de ordine în registrul
comer]ului J40/5408/2003. Persoanele fizice [i juridice care înregistreaz` un drept de
crean]` n`scut dup` dat` deschiderii procedurii insolven]ei împotriva SC Kastel
Interna]ional Imobiliar SRL vor formul` declara]ie de crean]` care va fi înregistrat` la
grefa Tribunalului Bucure[ti - sec]ia a VII-a
civil`, cu referire la dosarul nr. 28713/3/2013,
în urm`toarele condi]ii: a) termenul limit`
pentru înregistrarea cererii de admitere a
crean]elor în tabelul suplimentar al
crean]elor 28.10.2014; b) termenul limit` pentru verificarea crean]elor, întocmirea,
afi[area [i comunicarea tabelului suplimentar al crean]elor 17.11.2014; c) termenul pen-

tru depunerea contesta]iilor la tabelul suplimentar 02.12.2014; d) termen pentru întocmirea [i afi[area tabelului definitiv
consolidat 11.12.2014.

SOMA}II
România. Judec`toria V`lenii de Munte.
Jude]ul Prahova. Dosar nr. 1396/331/2014.
Data 23.09.2014. În temeiul încheierii din
data de 22.09.2014, potrivit art. 1051 C.
proc.civ ca urmare a cererii înregistrate pe
rolul instan]ei sub nr. 1396/331/2014, prin
care se invoc` de c`tre reclaman]ii Popa Traian [i Popa Dumitra, ambii domicilia]i în
com. Varbilau, sat V`rbil`u nr. 734, jude]ul
Prahova, dobândirea dreptului de proprietate ca urmare a uzucapiunii asupra imobilului teren în suprafa]` de cca. 119 mp,
teren situate în com V`rbil`u, jud. Prahova,
având c` vecin`t`]i: Sandu Gheorghe, Nicolae Iordache, Floroiu Marian, drum s`tesc, se
emite prezen]a soma]ie: Pentru to]i cei interesa]i s` fac` opoztiei în termen de 6 luni
de la emiterea celei din urm` publica]ii. În
lipsa opozi]iei formulate în termen procedural, se va trece la judecarea cererii.
Men]ion`m c` imobilil este de]inut de c`tre
reclaman]ii Popa Traian [i Popa Dumitra,
ambii domicilia]i în com. V`rbil`u, sat
V`rbil`u, nr. 734, jude]ul Prahova.
Soma]ie. Emis` în temeiul încheierii civile din
17 septembrie 2014. Având în vedere cererea
formulat` de reclaman]ii Boiciuc Alexandru,
domiciliat în sat Mo[neni, comuna 23 August, jud. Constan]a, având CNP
163020221630 [i Boiciuc Maria, domiciliat`
în sat Mo[neni, comuna 23 August, jud. Constan]a, având CNP 2680101132813, având ca
obiect constatarea dobândirii dreptului de
proprietate prin uzucapiune asupra imobilului în natur` teren fâna] în suprafa]` de 956
mp situat în sat Co[tiui, comuna Rona de Sus,
înscris în CF nr. 50378 Rona de Sus, provenit
din CF nr. 178 Co[tiui, top 214 Co[tiui,
someaz` persoanele interesate care pot
dovedi un drept sau un interes legitim s` formuleze opozi]ie în termen de [ase luni de la
publicarea prezentei soma]ii. În cazul în care,
în termen de [ase luni de la emiterea publica]iei prezentei soma]ii, nu s-a formulat
opozi]ie, instan]a va proceda la judecarea
cererii formulate de reclamant. (Dosar nr.
2464/307/2014).

ADUNåRI GENERALE
Convocator: Consiliul de Administra]ie al SC
Semrom Muntenia SA, J40/895/1991,
RO351290, în conformitate cu prevederile
Legii nr. 31/1990, Legii nr. 297/2004 [i ale Actului Constitutiv al societ`]ii, convoac`
Adunarea General` Extraordinar` a Ac]ionarilor SC Semrom Muntenia SA pentru data de
05.11.2014, ora 10:00. [edin]a Adun`rii Generale Extraordinar` a Ac]ionarilor se va
desf`[ura la sediul societ`]ii din Bucure[ti,
str. Aristide Pascal nr. 28-30, sector 3.
Adunarea General` Extraordinar` a Ac]ionarilor va avea urm`toarea ordine de zi: 1. Majorarea capitalului social al societ`]ii de la
29.748.785 lei la 34.248.785 lei, prin emiterea
unui num`r de 1.800.000 ac]iuni noi, cu o
valoare nominal` de 2,5 lei, oferite spre subscriere ac]ionarilor societ`]ii în schimbul
unui aport în numerar în sum` total` de
4.500.000 lei. Ac]iunile vor fi oferite spre
subscriere ac]ionarilor societ`]ii înscri[i în
Registrul Ac]ionarilor la data de înregistrare
men]ionat` mai jos, care vor putea subscrie
noile ac]iuni propor]ional cu cota de participare la capitalul social de]inut` la data de înregistrare. Astfel, în exercitarea dreptului de
preferin]`, fiecare ac]ionar existent la data
de înregistrare va putea s` subscrie
0,151266688198 ac]iuni noi pentru fiecare
ac]iune de]inut` la data de înregistrare.
Num`rul final de ac]iuni subscrise de fiecare
ac]ionar va fi rotunjit în minus pân` la cel
mai apropiat num`r întreg. Pre]ul de subscriere al ac]iunilor este de 2,5 lei /ac]iune,
respectiv valoarea nominal` a ac]iunii.
Opera]iunea de subscriere se va realiza în
baza unui prospect propor]ionat aprobat de
c`tre A.S.F. [i printr-un intermediar autorizat
de A.S.F. Perioada de subscriere este de 31 de
zile calendaristice stabilit` în prospectul de
ofert`, dat` ulterioar` public`rii Hot`rârii
Adun`rii Generale Extraordinar` a Ac]ionarilor în Monitorul Oficial. Plata ac]iunilor se
va face integral la momentul subscrierii, în
condi]iile men]ionate în prospectul
propor]ionat. Ac]iunile nesubscrise de
ac]ionari prin exercitarea dreptului de preferinta în limit` termenului de subscriere se vor
anula. Majorarea capitalului social se
efectueaz` cu scopul de dezvoltare a capacit`]ii de produc]ie. 2. Împuternicirea Consiliului de Administra]ie, în conformitate cu
art. 114 (1) din Legea nr. 31/1990 [i art. 236 din
Legea nr. 297/2004, ca, la expirarea termenului pentru exercitarea dreptului de preferin]`,
s` constate rezultatele subscrierii, s` anuleze
ac]iunile r`mase nesubscrise, s` hot`rasc`
valoarea cu care se majoreaz` capitalul social, s` modifice actul constitutiv al societ`]ii
în conformitate cu valoarea noului capital social [i cu noua structura a ac]ionariatului
acesteia, s` desemneze intermediarul autorizat de ASF pentru întocmirea anun]ului [i a
prospectului propor]ionat, s` efectueze
toate formalit`]ile necesare la institu]iile
competente în vederea înregistr`rii major`rii
capitalului social. 3. Aprobarea ca dat` de înregistrare a ac]ionarilor asupra c`rora se
r`sfrâng efectele hot`rârii Adun`rii Generale
Extraordinare a Ac]ionarilor a datei de
21.11.2014. 4. Aprobarea ca ex date a datei de
20.11.2014. 5. Mandatarea dlui director general Ilie Sima s` efectueze toate demersurile
legale [i s` semneze toate actele necesare
ducerii la îndeplinire a hot`rârilor adoptate.
În cazul neîndeplinirii cvorumului, Adunarea

General` Extraordinar` a Ac]ionarilor se va
întruni în data de 06.11.2014 ora 10:00 la
sediul societ`]ii din Bucure[ti, str. Aristide
Pascal nr. 28-30, sector 3. La [edin]` sunt îndrept`]i]i s` participe [i s` voteze ac]ionarii
înregistra]i la Depozitarul Central SA la data
de referin]` 24.10.2014. Ac]ionarii î[i pot exercita drepturile prev`zute de art. 7 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 în termen de
cel mult 15 zile de la data public`rii
convoc`rii, cu respectarea procedurilor
prev`zute pe site-ul www.semrommuntenia.ro. Ac]ionarii î[i pot exercita drepturile
prev`zute de art. 13 din Regulamentul CNVM
nr. 6/2009 pân` cel mai târziu la data
[edin]ei, cu respectarea procedurilor
prev`zute pe site-ul www.semrommuntenia.ro. Materialele Adun`rii Generale Extraordinare a Ac]ionarilor, proiectul de hot`râre
[i procedura privind participarea [i exercitarea dreptului de vot pot fi consultate
sau procurate, în schimbul unei sume
reprezentând contravaloarea costului lor de
multiplicare, de la sediul societ`]ii din Bucure[ti, str. Aristide Pascal nr. 28-30, sector 3
[i pe site-ul www.semrommuntenia.ro începând cu data de 05.10.2014. Dreptul de vot
se poate exercita direct, prin reprezentant
sau prin coresponden]`. Ac]ionarii persoane
fizice î[i pot exercita votul direct participând
la [edin]` în baza actului de identitate, prin
coresponden]`, sau pot fi reprezenta]i prin
alte persoane în baza unei procuri speciale
întocmite în conformitate cu prevederile reglement`rilor ASF. Ac]ionarii persoane juridice pot fi reprezenta]i prin reprezentan]ii
lor legali care, la rândul lor, pot da procur`
special` întocmit` în conformitate cu
prevederile reglement`rilor ASF. Informa]ii
detaliate privind procedura de vot [i completarea buletinului de vot sunt disponibile
pe site-ul www.semrommuntenia.ro. Formularele de procur` [i de vot prin coresponden]` vor fi disponibile la sediul societ`]ii din
Bucure[ti, str. Aristide Pascal nr. 28-30, sector
3 [i pe site-ul www.semrommuntenia.ro începând din data de 05.10.2014. Desemnarea
reprezentan]ilor ac]ionarilor se poate face [i
prin mijloace electronice, în conformitate cu
prevederile art. 17 din Regulamentul nr.
6/2009 al CNVM, printr-o scrisoare în format
pdf c`ruia i s-a încorporat, ata[at sau i s-a asociat logic o semn`tur` electronic` cu respectarea condi]iilor prev`zute de Legea nr.
455/2001, transmise prin email la adresa office@semrommuntenia.ro. În cazul în care
semn`tura electronic` apar]ine reprezentantului legal al unui ac]ionar, aceast` calitate
trebuie s` fie precizat` în certificatul
semn`turii electronice. Vor fi luate în considerare doar procurile de reprezentare,
buletinele de vot prin coresponden]` [i notific`rile electronice de desemnare a
reprezentan]ilor primite la sediul societ`]ii
din Bucure[ti, str. Aristide Pascal nr. 28-30,
sector 3, pân` la data de 03.11.2014 ora 10:00.

LICITA}II
SC Bomas Distributions SRL prin lichidator,
anun]a v~nzarea la licita]ie public` bunurilor
aflate \n patrimoniul societ`]ii. Pre]ul de
pornire al licita]iei fiind redus cu 25% din
pre]ul stabilit \n raportul de evaluare.
Licita]iile vor avea loc pe data de: 07.10.2014,
16.10.2014, 22.10.2014, 28.10.2014, 04.11.2014,
13.11.2014, 17.11.2014, 19.11.2014, 25.11.2014 si
27.11.2014 orele 13.00 la sediul lichidatorului
din Ploie[ti, str. Ion Maiorescu, Bl.33S1 Cab.7B,
Et.7, jud. Prahova. Condi]iile de participare [i
rela]ii suplimentare la tel. 0344-104.525.
Subscrisa Evrika Insolvency IPURL, în calitate
de lichidator judiciar al SC Lactoprod Interna]ional SRL desemnat prin Sentin]a Comercial` nr. 6820 din data de 02.11.2010,
pronun]at` în Dosar nr. 16931/3/2010 aflat pe
rolul Tribunalului Bucure[ti- Sec]ia a VII a
Civil`, anun]` scoaterea la vânzare a
bunurilor imobile aflate în proprietatea SC
Lactoprod Interna]ional SRL constând în
teren extravilan arabil în suprafa]` de
6.102,5mp situat în Comuna Jilava, jude]ul
Ilfov, sola 37, parcela 131 [i teren extravilan
arabil în suprafa]` de 6.102,5mp situat în Comuna Jilava, jude]ul Ilfov, sola 37, parcel` 131
[i construc]ia edificat` pe acesta, în valoare
de 55.000 lei, conform cu Publica]ia de vânzare întocmit` cu aceast` ocazie. Prima
licita]ie va fi organizat` în data de 09.10.2014,
ora 14.00, la sediul lichidatorului judiciar din
Bucure[ti, Bd.Unirii nr.78, bl.J2, sc.2, et.3,
ap.39, sector 3. În cazul în care bunurile nu se
vor vinde la primul termen de licita]ie, începând cu data de 16.10.2014 se vor organiza
licita]ii s`pt`mânal, în fiecare zi de joi, la
aceea[i ora [i în acelea[i condi]ii. Date suplimentare privind bunurile scoase la vânzare,

condi]iile de înscriere la licita]ie precum [i
modul de organizare se pot ob]ine din caietul de sarcini întocmit de lichidatorul judiciar. Costul unui caiet de sarcini este de 500
lei. Achizi]ionarea caietului de sarcini [i plata
taxei de participare la licita]ie sunt obligatorii
pentru to]i participan]ii la licita]ie. Caietul de
sarcini se poate achizi]iona de la sediul
lichidatorului judiciar men]ionat mai sus.
Rela]ii suplimentare se pot ob]ine la tel.
0212272881.
SC TCE SA – Ploie[ti, str. Gageni nr. 88, tel.
0244-543.001, fax 0244-513.228, organizeaz`
la data de 21.10.2014, ora 11:00, la sediul societ`]ii, în conformitate cu HG nr.
841/23.10.1995 anexa 2 modificat` [i completat` prin HG nr. 966/1998, licita]ie public`
deschis` cu strigare pentru valorificarea prin
vânzare a unei “ma[ini de marcat drumuri
marca Variozet 3, dat` PIF 01.05.2013, pre]ul
de vânzare cu TVA 35.867,00 lei, stare
func]ional`. Înscrierile participan]ilor pentru licita]ie se vor face prin coresponden]`
letrica, fax (în care scop ve]i publica datele
specitice unit`]ii noastre) sau prin
depunerea documentelor la registratura Societ`]ii. Docuemntele de participare la
licita]ia de vânzare a bunurilor se primesc
cu cel mult 3 zile înaintea datei stabilite pentru ]inerea licita]iei de vânzare a bunurilor.
Taxa de participare în valoare de 100,00 lei
(nerambursabil`) împreun` cu taxa de
garan]ie care este 3% din valoarea op]iunii
se vor depune cu ozi înainte de data stabilit`
în care se va tinde [edin]a de deschidere a
licita]iei, la casieria societ`]ii. SC TCE SA –
Ploie[ti solicit` agen]ilor economici [i persoanelor intersate, în interesul identific`rii
acestora un num`r de documente. Lista cu
documentele cerute o g`si]i la Biroul
Achizi]ii – 0244-543.751- int 111 al SC TCE SAPloie[ti. Nu se pot înscrie la licita]ie agen]ii
economici care nu îndeplinesc în totalitate
condi]iile stipulate. În caz de neadjudecare
licita]ia se va repeat la data de 28.10.2014,
ora 11:00 [i 04.11.2014 ora 11:00 în acela[i loc.
Ma[in` de marcat drumuri care face obiectul licita]iei poate fi v`zut` la sediul SC TCE
SA- Ploie[ti.
Anun] de participare la licita]ie pentru
închirierea unor suprafe]e de teren din albiile minore. 1. Informa]ii generale: Administra]ia Bazinal` de Ap` Olt, str. Remus Bellu
nr.6, Rm. Vâlcea, jude]ul Vâlcea, cod fiscal RO
23730128 telefon 0250/ 739.881, fax
0250.738.255.2. Obiectul si durata închirierii:
închiriere teren pentru o durat` de 2 ani. 3.
Condi]iile de participare: dovada cump`r`rii
caietului de sarcini; garan]ia de participare
la licitatie – 10% din valoarea minim` a
chiriei anuale; certificatul constatator emis
de ORC, valabil la data deschiderii ofertelor;
certificate constatatoare privind îndeplinirea
obliga]iilor exigibile de plata a impozitelor si
taxelor c`tre stat inclusiv cele locale; certificat de atestare fiscal`; cazier fiscal emis MF;
cazier judiciar al administratorului; bilan]ul
contabil pentru ultimii 2 ani, vizat de administra]ia fiscal`; fisa de informatii generale
privind cifra de afaceri pe ultimii 3 ani; declara]ie c` nu se afl` in litigiu cu titularul
dreptului de administrare. 4. Cuantumul [i
forma garan]iei de participare: 10% din valoarea minim` a chiriei anuale, constituit`
prin ordin de plat` sau scrisoare de garan]ie
bancar` în favoarea Administra]iei Bazinale
de Ap` Olt. 5. Descrierea succint` a bunului
ce urmeaz` a fi închiriat: Închirieri suprafe]e
de teren în albii minore a râurilor [i pârâurilor
din Jud.Olt [i Jud. Gorj, pentru înl`turarea
materialului aluvionar: Jude]ul Olt Lotul 1 –
3.180 mp teren în albia minor` a râului Olt
(ac. Slatina), situat în Loc. Sl`tioara, Jud.Olt.
Jude]ul Gorj Lotul 1 – 7.500 mp teren în albia
minor` a pârâului Olte], situat în Com.
Alimpe[ti, Jud.Gorj. 6. Data, locul [i ora limit`
de primire a ofertelor: 24.10.2014 pân` la ora
10:00 la sediul Administra]iei Bazinale de
Ap` Olt, Str. Remus Bellu nr. 6, Rm. Vâlcea,
jud. Vâlcea. 7. Data [i locul deschiderii acestora: 24.10.2014 începand cu ora 10:30 la
sediul Administra]iei Bazinale de Ap` Olt, Str.
Remus Bellu nr. 6, Rm. Vâlcea, jud. Vâlcea. 8.
Modul de ob]inere a caietului de sarcini: de
la sediul Administra]iei Bazinale de Ap` Olt,
Biroul Achizi]ii, contravaloarea acestuia fiind
de 1.246 lei/lot. 9. Durata în care ofertan]ii
r`mân angaja]i prin termenii ofertelor lor:
Perioada de valabilitate a ofertei va fi de 90
de zile calendaristice de la data licita]iei deschise organizat` pentru atribuirea contractului de închiriere.
Ministerul Finan]elor Publice. Agen]ia
Na]ional` de Administrare Fiscal`. Direc]ia
General` Regional` a Finan]elor Publice –
Ia[i. Administra]ia Jude]eana a Finan]elor
Publice Bac`u. Serviciul Fiscal Municipal

One[ti. Biroul Colectare [i Executare Silit`.
Num`r operator de date cu caracter personal: – 759. Dosar de executare nr. 6616655.
Nr. 108110 din 24.09.2014. Anun]ul privind
vânzarea pentru bunuri mobile. ?n temeiul
art. 162, alin. (2) din Ordonan]a Guvernului
nr. 92/ 2003 privind Codul de Procedur` Fiscal`, republicat`, cu modific`rile [i
complet`rile ulterioare, se face cunoscut c`
\n ziua de 17, luna octombrie anul 2014, ora
10.00, \n localitatea One[ti, str. Po[tei nr. 5, se
vor vinde la licita]ie – termenul 3 urm`toarele bunuri mobile, proprietate a
debitorului SC Cipelcom SRL cu domiciliul fiscal \n localitatea One[ti, str. Vii[oara nr. 31,
cod de identificare fiscal` 6616655. Denumirea bunului mobil, descriere sumar`:
Pre]ul de pornire al licita]iei, exclusiv TVA:
Cota TVA: 1. Autoturism Ford Focus, tip
Turnier 1,8 TDI, an fabrica]ie 2002, motorin`,
stare de func]ionare bun`, sechestru SFM
One[ti. 4.084 lei. 24%; 2. Autoutilitar` Dacia
1304, tip Drop – Side B, an fabrica]ie 1998,
benzin`, nu este \n stare de func]ionare,
sechestru SFM One[ti. 713 lei. 24%. Cota de
tax` pe valoare ad`ugat` pentru vânzarea
bunurilor mobile este de 24% \n conformitate cu prevederile art. 128, alin. (3), lit. b) din
Legea 571/ 2003 privind Codul Fiscal, cu
modific`rile [i complet`rile ulterioare.
Invit`m pe cei care pretind vreun drept
asupra acestor bunuri s` \n[tiin]eze despre
aceasta organul de executare, \nainte de
data stabilit` pentru vânzare. Cei interesa]i
\n cump`rarea bunurilor sunt invita]i s` se
prezinte, pân` la termenul de vânzare, sau
\n cazul vânz`rii la licita]ie, pân` \n ziua
precedent` termenului de vânzare: oferte de
cump`rare; \n cazul vânz`rii la licita]ie,
dovada pl`]ii taxei de participare, reprezentând 10% din pre]ul de pornire al licita]iei;
\mputernicirea persoanei care \l reprezint`
pe ofertant; pentru persoanele juridice de
na]ionalitate român`, copie de pe certificatul
unic de \nregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comer]ului; pentru persoanele juridice str`ine, actul de \nmatriculare tradus
\n limba român`; pentru persoanele fizice
române, copie dup` actul de identitate;
dovada emis` de creditorii fiscali c` nu au
obliga]ii fiscale restante, urmând s` se prezinte la data stabilit` pentru vânzare [i la locul
fixat \n acest scop. ?mpotriva prezentului
\nscris, cel interesat poate introduce contesta]ie la instan]a judec`toreasc` competent`, \n termen de 15 zile de la comunicare
sau luare la cuno[tiin]`, \n conformitate cu
prevederile art. 172 - 173 din Ordonan]a Guvernului nr. 92/ 2003 privind Codul de Procedur` Fiscal`, republicat`, cu modific`rile [i
complet`rile ulterioare. Potrivit dispozi]iilor
art. 9, alin. (2) din Ordonan]a Guvernului nr.
92/ 2003 privind Codul de Procedur` Fiscal`,
republicat`, cu modific`rile [i complet`rile
ulterioare, când urmeaz` s` de ia m`suri de
executare silit`, nu este obligatorie audierea
contribuabilului. Pentru informa]ii suplimentare, v` pute]i adresa la sediul nostru
sau la num`rul de telefon 0234 324025, interior 221.

PIERDERI
Pierdut act adi]ional nr.1, la Cvc R3635, eliberat pe numele Bot Maria. Îl declar nul.
Pierdut adeverin]` achitare integral` apartament, pe numele Acsinte Varvara. O declar
nul`.
Pierdut act de vânzare- cump`rare pe numele Ro[ca Pandele- Ghelmegeanu Gheorghe, declar nule, Str. Lacul Z`noaga nr.33,
bl.M8, scara A, et.3, ap.13, Sector 6.
SC Future Data Concept SRL, J40/8073/2005,
declar pierderea Certificat de înregistrare
seria B nr. 0566624 din 4.05.2005, C.U.I.
17544813, sediul Bucure[ti, Sector 3, str. Nucului nr.4, bl. V100, apt.12. Îl declar nul.
Pierdut legitima]ie c`l`torie [i cupoane de
transport CFR emise de U.M.F. Carol Davila,
pe numele Obreja Andra- Elena.
Pierdut permis pescuit A.N.P.A. pe numele
Berceanu Ioan.
Declar pierdute [i nule carnetul de student
[i legitima]ie emise de Universitatea Bucure[ti pe numele Iv`nescu Florentina
Emanuela.
SC Daco Route Construct SRL, C.U.I. RO
16350533, declar pierdute urm`toarele: -carnet facturi seria DRC nr. 101-150 din care nr.
119-150 le declar nule; -chitan]ier seria DRC
nr. 1-50 din care nr. 40-50 le declar nule; [tampila nr.1 cu numele societ`]ii, o declar`m nul`.
SC Zenit Geotop SRL, RO 15967400, declar`m
nul` [tampila nr. 2 cu numele societ`]ii.
Publicitate

