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OFERTE SERVICIU
l Transparent Design SRL angajeaza
personal calificat penrtu fabrica
prelucrare geam. 0721336557. office@
transparentdesign.ro.
l Transparent Design SRL angajeaza
personal calificat penrtu montaj
sticla. 0721336557. office@transparentdesign.ro.
l Primaria Văculeşti organizează
concurs în data de 25.01.2016, orele
10.00 pentru: Asistent medical comunitar. Relaţii suplimentare se pot
obţine la Compartimentul resurse
umane din cadrul Primăriei Văculeşti,
la tel: 0231.620.220, interior 17 sau pe
site-ul instituţiei www.vaculesti.ro.
Tematica de concurs şi condiţiile se
concurs sunt afişate la sediul instituţiei.
l Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Teleorman scoate la concurs în
vederea încadrării prin recrutare din
sursă externă, un post vacant de
personal contractual, muncitor calificat IV-I, specialitarea fochist la
cazane de apă caldă şi cazane de abur
de joasă presiune (COR 818207).
Condiţii specifice de participare la
concurs: - studii generale minime
obligatorii (10 clase); să aibă calificare
în meseria de fochist; să aibă vechime
în muncă şi în specialitate de cel puţin
2 ani; să deţină autorizaţie ISCIR
pentru fochist în vigoare, valabilă în
anul 2016; să fie declartaţi apt
medical şi psihologic. Concursul se va
desfăşura la sediul Inspectoratului de
Jandarmi Judeţean Teleorman, din
municipiul Alexandria, strada
Alexandru Ghica, nr. 121, judeţul
Teleorman, începând cu data de
09.02.2016, ora 10,00. Data limită
până la care se potdepune actele
pentru dosarul de concurs:
15.01.2016, ora 16,00 bibliografia şi
tematica vor fi afişate la sediul instituţiei şi pe pagiba de internet www.
jandarmeriateleorman.ro. Date de
contact ale persoanei care asigură
secretariatul comisiei de concurs:
Gianâm Sorian-Adrian, Serviciul
Resurse Umane din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean
Teleorman, municipiul Alexandria,
strada Alexandru Ghica, nr. 121,
telefon 0247/311.055, interior 24535.

PRESTĂRI SERVICII
l Avocaţi experienţă civil-comercial,
penal, divorţuri, partaje, minori,
pensii, consultaţii diverse.
0217251566, 0744271251, 0724059955

CITAȚII
l Numitul Iordache Cristinel este
chemat la Judecătoria Rm-Sărat, pe
data de 14.01.2016, în proces cu
Stănilă Ionelia, având ca obiect

partaj bunuri comune, în dosarul
1978/287/2015.
l Pârâtul Zgîrcea Ionuţ Dumitru, cu
ultimul domiciliu în sat Oneaga,
comuna Cristeşti, jud. Botoşani este
citat la Judecătoria Botoşani, la
termenul din 14.01.2016, orele 8.30, în
dosar nr. 9666/193/2015, în proces de
reziliere contract întreţinere cu reclamanta Vierescu Maria.
l Numita Munteanu Elena din sat
Dămideni, com. Româneşti, jud.
Botoşani, este chemată la Judecătoria
B o t o ş a n i î n d o s a r u l n r.
11301/193/2015, în calitate de pârâtă,
în proces de divorţ cu Munteanu
Ştefan, la data de 14.01.2016.
l Pârâtul Mirciu Tudorel, cu ultimul
domiciliu cunoscut în comuna Mihail
Kogălniceanu, sat Lăstuni, jud.
Tulcea, este citat pentru data de
27.01.2016, ora 9.30 la Judecătoria
Darabani, pentru divorţ fără copii,
dosar nr. 1645/217/2015 în proces cu
Mirciu Corina.
l Numitul Tudorache Cristian,
identificat cu CNP: 1860404226821,
C.I. seria MX nr. 944152, cu domiciliul în sat Slobozia, com. Schitu
Duca, județul Iași, este chemat în
instanță la Judecătoria Iași, pe data
de 14.01.2016, ora 8.30, Complet
02M, în dosarul nr. 7821/245/2015,
având ca obiect ”exercitarea autorității părintești, stabilire domiciliu
minori, pensie de întreținere”, în
calitate de pârât, în contradictoriu cu
reclamanta Marin Liliana-Teodora,
cu domiciliul procedural ales la
Cabinet Av. Balta Smaranda din
Iași, str. Sărărie nr. 204.
l Numitul Pintilei Florentin Adrian,
cu ultimul domiciliu cunoscut în
Giurgiu, str. Vlad Ţepeş, bl. MUV I/5,
et. 4. ap. 11, judeţul Giurgiu, este
chemat în calitate de pârât la Judecăt o r i a G i u r g i u , d o s a r n r.
6755/236/2015, pe data de 19.01.2016,
ora 8,30, sala 2, complet CN3, în
proces având ca obiect cerere de
valoare redusă, reclamant fiind I.I.
Lazăr Petrişor. În caz de neprezentare
judecata se poate face şi în lipsă.

DIVERSE
l S-a deschis procedura insolvenţei
împotriva debitorului Antreprenoria
Grup SRL Alexandria, CIF RO
30649140 (SC 558/11.11.2015 - Tribunalul Teleorman). Relaţii suplimentare la telefon 0769.821.575.
l Numita Szigeti Terezia, domiciliata
în com. Catalina, satul Marcusa nr.
176, jud. Covasna, aduce la cunoştinţă celor interesati faptul că a solicitat Judecătoriei Târgu Secuiesc
constatarea dobândirii dreptului de
proprietate prin uzucapiune asupra
imobilului teren intravilan în supra-

faţa de 1941 mp, parte din imobilul
înscris în CF nr. 24394 Catalina (CF
nr. Vechi 898 Marcusa), nr. Topo. 52,
intabulat pe numele paratei Fay
Erzsebet, cu domiciliul necunoscut,
respectiv asupra imobilului teren
intravilan în suprafaţa de 666 mp.,
parte din imobilul înscris în CF nr.
24596 Catalina (CF vechi nr. 1434
Mărcuşa), nr. topo 910/2/1/b, intabulat
pe numele paratului Kocsis Ioan, cu
domiciliul necunoscut, ambele immobile situate în satul Marcusa, com.
Catalina nr. 176, jud. Covasna.
Cererea face obiectul dos. Civ nr.
3072/322/2015 al judecătoriei Târgu
Secuiesc. Cei interesti pot face
opoziţie, în termen de 30 de zile de la
publicarea prezentului anunţ, care se
va depune la Judecătoria Târgu Secuiesc, jud. Covasna.
l Maghiar Gheorghe, dom. în loc.
Marghita, Piața Independenței nr. 11,
scara C, ap. 17, jud. Bihor, reclamant
în dosarul nr. 2294/255/2015 al Judecătoriei Marghita, anunț deschiderea
procedurii de declarare a morții
numitului Banyanszki Miklos ns. la
data de 24 august 1942 comuna
Petrova, jud. Maramureș, părinți
Laszlo și Ana, cu ultimul domiciliu
cunoscut în loc. Cheț nr. 237, jud.
Bihor. Invit orice persoană care are
date despre acesta să le comunice
subsemnatului Maghiar Gheorghe
sau Judecătoriei Marghita, str. T.
Vladimirescu nr. 2, loc. Marghita, jud.
Bihor – dosar nr.2294/255/2015.

SOMAȚII
l Prin prezenta somaţie se aduce la
cunoştinţa celor interesaţi că petenta
Şova Aranka domiciliată în Braşov,
Aleea Constructorilor nr. 28, bl. 10,
ap. 33, judeţul Braşov, solicită
dobândirea prin uzucapiune
conform prevederilor art. 28 alin 1
din Decretul Lege nr. 115/1938, a
dreptului de proprietate asupra
imobilului situat Hăghig, strada
Zăgaz nr. 56, judeţul Covasna,
înscris în CF nr. 24348 Hăghig
(provenită din conversia de pe hîrtie
a CF nr. 2729 Hăghig) sub nr. top
2241/1 în suprafaţă de 2.125 mp care
este proprietate tabulară a numiţilor
Peter Judit, născută Barabaş, decedată la data de 11.02.1937, în cota de
1/5 parte, Bereş Ileana, născută
Barabaş, decedată la data de
28.10.1942 în cota de 1/5 parte,
Barabaş Anna, decedată la data de
16.07.1942, în cota de 1/5 parte,
Barabaş Ludovic, decedat la data de
28.02.1973 în cota de 1/5 parte,
David Ştefan decedat la data de
28.05.1945 şi soţia David Agneta
decedată la data de 19.12.1988 în
cota de 1/5 parte. Toţi cei interesaţi
pot face opoziţie în termen de 1 lună
de la publicare, la Judecătoria Sf.
Gheorghe, str. Kriza Janos nr. 2, jud.
Covasna, termen de judecată
03.02.2016.

ADUNĂRI GENERALE
l Completare la Convocarea
Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor Societăţii pentru data de
19.01.2016: În conformitate cu prevederile art.117 indice 1 din LS nr.
31/1990 administratorul unic al
Aviaţia Utilitaţă Bucureşti S.A., cu
sediul social în Bucureşti, Şoseaua
Bucureşti– Ploieşti, km. 8, sector 1,
J40/3141/1991, C.U.I. R1555298,
decide completarea ordinii de zi a
Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor, programată pentru data de
19.01.2016, astfel: Se introduc punctele 8 şi 9 pe ordinea de zi: Punctul 8:
Ridicarea/ revocarea dreptului de
semnătură pentru conturile existente
ale societăţii precum şi a împuternicirii de a face operaţiuni pe aceste
conturi pentru domnul Marin
Gheorghe. Punctul 9: Aprobarea datei
de 9 februarie 2016 ca fiind data de
înregistrare (data care serveşte la
identificarea acţionarilor asupra
cărora se răsfrâng hotărârile A.G.A.
conform art.238 din Legea nr.
297/2004) şi aprobarea ex–date la
data de 8 februarie 2016 (data anterioară datei de înregistrare cu un ciclu
de decontare minus o zi lucrătoare, de
la care instrumentele financiare obiect
al hotărârilor organelor societare se
tranzacţionează fără drepturile care
derivă din respectiva hotărâre
conform art.129 indice 2 al.1 din
Regulamentul 1/2006). Restul prevederilor din convocarea A.G.O.A.
pentru data de 19.01.2016 iniţială
rămân neschimbate. Aviaţia Utilitară
Bucureşti S.A., Administrator Unic,
Terra Finance S.R.L. prin reprezentant legal Costas Bogdan.

LICITAȚII
l Penitenciarul Botoşani, cu sediul în
Botoşani, strada I. C. Brătianu, nr.
118, telefon : 0231/515937, fax
0231/535421, organizează licitaţie
publică cu strigare, la sediul unităţii,
la data de 13.01.2016, orele 12.00,
pentru atribuirea spaţiilor necesare
amplasării „distribuitoarelor automate băuturi şi/ sau gustări de tip
snack”, suprafaţă disponibilă 1 metru
pătrat. I. Condiţiile de participare la
licitaţie sunt stabilite prin documentaţia descriptivă, care se poate
procura de la sediul penitenciarului,
serv. Logistică, începând cu data
publicării anunţului, între orele 08.0013.00. II. Preţul de pornire a licitaţiei,
pentru spaţiul de 1 metru pătrat/ lună
este de: 960 lei. III. Cuantumul garanţiei de participare la licitaţie este de
200 lei/ mp. IV. Documentele de calificare se depun la sediul Penitenciarului, termenul limită de primire a
acestora: 13.01.2016, ora 11.00. V. În
caz de neadjudecare la prima licitaţie,
procedura se va reorganiza la data de
20.01.2016, orele 12.00, iar în caz de
neadjudecare şi la această procedură,
se va reorganiza la data de
27.01.2016, orele 12.00.
l Lichidatorul judiciar al SC
MEDIA CASA PRESS SRL, anunţă
scoaterea la vânzare prin licitaţie
publică deschisă a activelor din patrimoniul societăţii debitoare. Licitaţia
va avea loc în fiecare zi de vineri,
începând cu data de 08.01.2016, la
orele 13:00, la sediul lichdiatorului
judiciar din Bucureşti, Al. Emil Botta,
nr. 4, bl. M104, sc.1, et.1, ap.5, sector
3. Înscrierea şi participarea la licitaţie
se va face conform regulamentului de
vânzare şi a caietului de sarcini.
Preţul caietului de sarcini este de 350
lei. Printre bunurile scoase la licitaţie,
menţionăm : stoc de carte printre care
enumeram titluri precum : Atlas
istoric al României, Călătorii pentru o
viaţă - 5 vol., Mari invenţii, Clădiri
monumentale, Ghid astrologic, Marea
istorie ilustrată – 7 volume, Statele
Lumii – 10 volume, etc., şi stoc de
CD-uri printre care enumeram :
Angela Similea, Marcel Pavel, Elvis
Presley, Frank Sinatra, Louis
Armstrong, Gloria Gaynor, Nat King
Cole, Ovidiu Komornik, Ştefan
Bănica Jr., Ray Charles, etc. Pentru

informaţii suplimentare vă puteţi
adresa lichidatorului judiciar la nr.
tel : 0722.316.892 sau la e-mail :
office@sumainsolvency.ro.
l Private Liquidation Group IPURL
numit lichidator în dosarul nr.
7819/111/2009 aflat pe rolul Tribunalului Bihor, privind pe debitoarea S.C.
ANDREX S.R.L., J05/2106/1993,
CUI: RO4453985 scoate la vânzare
prin licitație publică: teren cu casă
unifamilială situată în municipiul
Oradea str. Ciheiului nr. 138B judeţul
Bihor - preț de pornire 51.750,00 de
EURO. Licitația va avea loc în data
de 12.01.2016, ora 10:00 la sediul
lichidatorului din Oradea str. Avram
Iancu nr.2 ap.11, care se va relua în
cazul nevalorificării bunurilor în data
de 19.01.2016 respectiv în data de
26.01.2016 în același loc și aceeași oră.
Participanții vor depune 10%
garanţie din valoarea bunurilor licitate. Caietul de sarcini (cost 500
RON) precum şi informații suplimentare se pot obține la: Tel: 0359/463661;
Fax:0359/463662 Email: office@
plginsolv.ro.
l Compania Naţională de Căi Ferate
“CFR” S.A Sucursala Regională De
Căi Ferate Braşov– Divizia Patrimoniu, cu sediul în Braşov, str. Politehnicii nr.1, organizează la sediul
societăţii, licitaţie publică, deschisă, cu
strigare, în data de 25.01.2016 de la ora
11.00 pentru închirierea de locaţii
(spaţii şi terenuri) disponibile în
vederea desfăşurării de activităţi
comerciale, prestări servicii, publicitate, depozite, garaje, etc., situate pe
raza staţiilor c.f/haltelor c.f/zonelor c.f.
aflate în subordinea Sucursalei Regionala CF Braşov. Pentru detalii privind
locaţia (amplasarea), suprafaţa, destinaţia (obiect de activitate), tariful
minim de pornire al licitaţiei, taxele
necesare a fi achitate pentru participarea la licitaţie, vă puteţi adresa la
sediul Sucursalei Regionale CF
Braşov– Divizia Patrimoniu (telefon:
0268/429107, 0268/410108) sau puteţi
accesa site-ul www.cfr.ro– CFR SALicitaţii interne– nivel regional- închirieri. Documentaţiile necesare
participării la licitaţie (caiete de sarcini
şi anexe) se procură, contra cost, de la
sediul Sucursalei Regionale de Căi
Ferate Braşov– Divizia Patrimoniu.
Documentele necesare admiterii participării la licitaţie se vor depune la
sediul Sucursalei Regionale de Căi
Ferate Braşov– Divizia Patrimoniu,
până la data de 19.01.2016.

PIERDERI
l Pierdut carte de interventie pentru
casa de marcat DATECS DP-50 seria
13001147 si serie fiscala
MB0367076444. Se declara nula.
l Se citează numita Pîrvan Felicia Ligia
în calitate de pârâtă în dosar nr.
3609/223/2011 la Judecătoria Drăgășani,
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în data de 21.01.2016 – anulare act.
l Pierdut atestat profesional conducător auto categoria E+D, eliberat de
ARR Vâlcea pe numele Zugrăvescu
Ion Robert. Se declară nul.
l Pierdut certificat de inmatriculare
al PFA Ticuta-Nicolae Gh. Dumitru-Daniel cu F29/335/17.03.2008 si
CUI 23522550/18.03.2008.
l Pierdut Certificat ADR pe numele
Herache Constantin, din comuna
Mihăeşti, sat Drăghici, jud. Argeş,
eliberat de A.R.R. Argeş. Se declară
nul.
l SC Alda Velcom SRL, CUI: RO
29923187-declara pierdut certificat
constatator pentru punctul de lucru.
Se declara nul.
l Pierdut diplomă de Bacalaureat
pe numele Duţescu Daniela Teodora
şi diplomă de facultate- Facultatea
de Pediatrie.
l Declar pierdută legitimaţie de
procuror militar emisă de Parchetul
General pe numele Truică Paul.
l Declar pierdut (nul) card tahograf
transport marfă TIR emis de A.R.R.
Giurgiu pe numele de Pavel Gheorghe.
l S.C. MINCO IMPEX S.R.L., cu
sediul in sat Albești-Muru, comuna
Albești-Paleologu, județ Prahova,
declară pierdut certificatul de circulație a mărfurilor EUR.1 nr.
M 0364287. Îl declar nul.
l Subscrisa S.C. Cris Global Trans
S.R.L., cu sediul social în Bucureşti,
Sector 6, Str. Valea Oltului, nr. 37-41,
înregistrată la Registrul Comerţului
sub numărul J40/13442/2007, C.U.I.
RO 22098890, declară pierdute cărţile
de intervenţie pentru casele de marcat
Ectra, cu seriile: 3271, 1954. Le
declarăm nule.
l Subscrisa S.C. Cris Global Trans
S.R.L., cu sediul social în Bucureşti,
Sector 6, Str. Valea Oltului, nr.37-41,
înregistrată la Registrul Comerţului
sub numărul J40/13442/2007, C.U.I.
RO 22098890, declară pierdute cărţile
de intervenţie pentru casele de marcat
Microsif, model 03, cu seriile: 34706,
21449, 32256, 24620, 34681, 34573,
34572, 34614, 28286, 34867, 34865,
34817, 35261, 27589, 4118, 31801,
18539, 35457, 0895, 6056, 34698,
18479. Le declarăm nule.
l Subscrisa S.C. Cris Global Trans
S.R.L., cu sediul social în Bucureşti,
Sector 6, Str. Valea Oltului, nr.37-41,
înregistrată la Registrul Comerţului
sub numărul J40/13442/2007, C.U.I.
RO 22098890, declară pierdute cărţile
de intervenţie pentru casele de marcat
Selirom, model 04, cu seriile: 10119,
1570, 10119, 8604. Le declarăm nule.

COMEMORĂRI
Astăzi, 5 ianuarie 2016, se împlinesc 10 ani încărcaţi de tristeţe de la trecerea în nefiinţă a celui
mai iubit soţ, tată şi bunic Dr SILVIAN
DAŞCHIEVICI medic primar chirurg la Spitalul
Colţea al al cărui director a fost în ultimii 15 ani
ai vieţii sale profesionale.
Model de umanism, toleranţă şi întelegere de faţă
de noi toţi cei care am avut norocul de a-l avea
alături şi bucuria de a-i asculta sfaturile pline de
înţelepciune şi căldură, imaginea lui luminoasă şi
zâmbetul blând vor rămâne pentru totdeauna în
sufletele noastre să ne călăuzească pe drumul
sinuos al vieţii. Într-o zi vom fi din nou împreună!

Dumnezeu să-l odihnească în pace!

