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Anun]uri
OFERTE SERVICIU
Intermediere personal- Germania. Firma european` Personalleasing- und Personalservice Ost- West caut` urgent persoane de
\ngrijire, menaj, \ngrijirea b`trânilor cu program de 24 de ore sau cu ore reduse. Numai
persoane, subantreprenori [i intermediari de
personal din România care vorbesc limba german`. Dac` sunte]i interesa]i pute]i s` ne
contacta]i
dup`
cum
urmeaz`:
info@pow24.com,
(0040)0369630014,
(0049)06373-40824021.
Primarul comunei Bolintin – Deal, jude]ul
Giurgiu, organizeaz` la data de 17 noiembrie
2014, concursul în vederea intr`rii în corpul
func]ionarilor publici, trei func]ii publice vacante: - Inspector , cla I, grad profesional –
debutant, nivelul de studii superioare, func]ie
de execu]ie. - Inspector, clasa I, Grad profesional – debutant, nivel de studii superioare,
func]ie de execu]ie. – Referent clasa III, grad
profesional – nivel de studii medii, func]ie de
execu]ie. Problele concursului sunt
urm`toarele: - Proba scris` care va avea loc
luni, 17.11.2014, ora 09:00, la sediul prim`riei
comunei Bolintin-Deal. Interviul va avea loc
în ziua de vineri, 21.11.2014, începând cu ora
09:00. Dosarele profesionale se vor depune
la Compartimentul – Secretariet – Resurse
Umane în termen de 20 de zile de la dat`
public`rii anun]ului adic` între datele de
17.10.2014 pân` la 05.11.2014. Condi]iile de participare [i condi]iile de desf`[urare a consursului, bibliografia, tematica [i alte date
necesare desf`[ur`rii concursului se afi[eaz`
la sediul Prim`riei comunei Bolintin Deal,
aflat în Comuna Bolintin Deal, Bdul Muncii nr.
18, jude]ul Giurgiu [i pe pagina de internet a
institu]iei www.comunabolintindeal.ro.
Rela]ii suplimentare la tel. 0246-273.074,
0724.126694 persoan` de contact: domnul
Grigore Mihai-Marian, consilier în aparatul de
specialitate al prim`riei comunei Bolintin
Deal. Tel. 0724.12.66.94.

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

|NCHIRIERI OFERTE
Proprietar, \nchiriez apartament 2 camere,
nemobilat, semidecomandat \n Pantelimon,

vis-à-vis de hotel Leb`da, l~ng` Mega Image.
750 lei. 0722.517.965.

CITA}II
Man Dumitru este citat pe data de 17.11.2014,
la Judec`toria Turda, în calitate de pârât în
dosarul 1913/328/2014.
Se citeaz` Drugan Maria Floren]a, din comuna Pope[ti, sat Ur[i, jude]ul Vâlcea, pârât`
în dosarul 210/241/2014, la Judec`toria
Horezu, cu termen la 09.10.2014.
Se citeaz` numitul Negutoiu Adrian cu domiciliul \n C~mpina, str. Tudor Vladimirescu, nr.
43, jud. Prahova, \n calitate de p~r~t \n dosarul
nr. 3728/105/2013/a1 al Tribunalului PrahovaSec]ia Faliment, cu sediul \n Ploie[ti, Pia]a Victoriei, nr. 10, jud. Prahova, av~nd ca obiect
„cerere instituire r`spundere patrimonial`”,
cu termen la data de 24.11.2014.
Numitul Berman Lipat c`s`torit cu Eliasz Zalivali si Miron Ileana sunt cita]i pentru data
de 6 noiembrie 2014 la Judec`toria N`s`ud \n
dosarul nr. 3056/265/2013 \n calitate de p~r~]i
\n proces cu reclamanta M`gurean {tefania.
Se citeaz` SC VFS INT. România IFN SA, cu ultimul sediu cunoscut în Bucure[ti, Sector 6,
Bd.Iuliu Maniu, nr.646-648, etaj 1, cl`direa C,
la Judec`toria Arad, camera 146, pentru ziua
de 22.10.2014, ora 08.30, în dosar
nr.5039/55/2014, în calitate de pârât, în proces cu SC Romparts Auto SRL, pentru fond preten]ii.
Numitul Chitu Florin cu domiciliu în ora[ul
C`lim`ne[ti este citat la judec`toria Brezoi pe
data de 22 octombrie 2014 în proces nr.
899/198/2012 cu Chitu Elisabeta.
Pârâtul Purghel Constantin-Anghel este citat
la Judec`toria B`lce[ti, jud.Vâlcea pentru
13.10.2014, în dosarul de partaj succesoral nr.
1030/185/2012.
Numita Pricopi Florinela, cu domiciliul legal
\n mun. Gala]i, str. Victor Vilcovici nr.1, bl. G13,
sc.3, ap.123 jud. Gala]i este citat` la Tribunalul
Gala]i la data de 5.11.2014, \n dosarul civil nr.
1651/121/2014, sala 3, ora 12:00 \n proces cu
DGASPC Gala]i, \n vederea exprim`rii consim]`m~ntului la adop]ie.
Numita Niculita Maria, cu domiciliul legal \n
sat Cozia, com. Costuleni, jud. Ia[i, \n fapt
locuie[te \n mun. Gala]i, str. Garofi]ei nr. 11,
jud. Gala]i este citat` la Tribunalul Gala]i la
data de 31.10.2014, \n dosarul civil nr.
6491/121/2014, sala 3, ora 08,30 \n proces cu

DGASPC Gala]i, \n vederea exprim`rii consim]`m~ntului la adop]ie.
Numita Antoniac Daniela domiciliat` legal
mun. Tecuci, Str. Vasile Pârvan nr.2, jud. Gala]i
este citat` în calitate de pârât` în contradictoriu cu DGASPC Gala]i în Dosarul civil nr.
2265/121/2014, având ca obiect deschiderea
procedurii de adop]ie intern`, cu termen de
judecat` în data de 31.10.2014, sala 3, ora 9 la
Tribunalul Gala]i în vederea exprim`rii consimtamântului
la
adop]ie
Numita Filip Veronica domiciliat` legal în sat
Oglinzi, com. Raucesti, jud. Neam] este citat`
în calitate de pârât` în contradictoriu cu
DGASPC Gala]i în Dosarul civil nr.
7737/121/2014, având ca obiect deschiderea
procedurii de adop]ie intern`, cu termen de
judecat` în data de 31.10.2014, sala 3, ora 9 la
Tribunalul Gala]i în vederea exprim`rii consimtamântului la adop]ie.
Numi]ii Mazis Theodorus domiciliat legal în
Grecia, ora[ Peristeri Attikis Tirintos nr. 59 [i
Mazis F`nic` domiciliat` legal în mun. Gala]i,
B-dul Dun`rea nr. 42, Bl. B6, sc.1, ap.1, jud.
Gala]i, sunt cita]i în calitate de pârâ]i în contradictoriu cu DGAPSC Gala]i în Dosar civil nr.
6713/121/2013 având ca obiect deschiderea
procedurii de adop]ie intern` cu termen de
judecat` în data de 20.11.2014, sala 3, ora 12 la
Tribunalul Gala]i în vederea exprim`rii consimtamântului la adop]ie.
}esala Gheorghe cu domiciliul cunoscut în
com. Valea C`lug`reasc`, sat Valea
C`lug`reasc`, nr. 120, jud. Prahova, este
chemat la Judec`toria Ploie[ti, în ziua de 03
noiembrie 2014, ora 08.30, în dosarul civil nr.
41397/281/2012, în calitate de intimat, în proces cu Inspectoratul Jude]ean de Poli]ie Prahova, în calitate de petent.
Se citeaz` Plopeanu George [i Plopeanu Oana
cu domicilii necunoscute, în calitate de pârâ]i
la Judec`toria Topoloveni – Arge[, în data de
16 octombrie 2014, ora 9,00, în Dosarul nr.
2016/828/2012, în proces cu Ioan Alexandru
[i Manu Nicolae.
Numitul Dumitrescu Adrian-Marius, cu ultimul domiciliu cunoscut în Timi[oara, Str.
Alunis, nr. 24A, jud.Timi[, este citat la
Judec`toria Caracal în data de 22.10.2014, ora
10.30, C7, în calitate de pârât în dos.
2185/204/2014, având ca obiect ac]iune în
constatare, cu reclamant Gane Gheorghe
Tiberica.
Publicitate

Se citeaz` pârâta EFG New Europe Funding II.
B.V. prin mandatar Pop Ciprian, jude]ul Maramure[, loc. Baia Mare, str. Vasile Alecsandri,
nr. 60, ap. 22, în dosarul nr. 8479/193/2012 al
Judec`toriei Boto[ani, pentru termenul din
16.10.2014, în contradictoriu cu Galai Paula
Petronela [i cu SC Bancpost SA sucursala
Boto[ani pentru ac]iune în constatarea caracterului abuziv al clauzelor bancare.
Soma]ie de uzucapiune emis` de Judec`toria
Beclean în baza Încheierii pronun]ate în
dosarul 1971/186/2013 la termenul din 25. septembrie. 2014 Prin ac]iunea civil` care face
obiectul dosarului cu num`rul de mai sus,
reclaman]ii Fri[an Gavril` [i Elisabeta, ambii
cu domiciliul în sat Piatra, nr.83, com.Chiuza,
jud. Bistri]a-N`s`ud, a solicitat constatarea
dobândirii de c`tre reclamantul Fri[an Gavril`
a dreptului de proprietate prin uzucapiune
asupra terenului în suprafa]a de 1.440mp,
identificat în CF nr.1 Piatra, cu nr.Topo 156,
com.Chiuza [i terenul în suprafa]a de
1.800mp înscris în CF nr.1, nr.Topo 157 Piatra,
com.Chiuza. Se aduce la cuno[tin]a tuturor
persoanelor interesate faptul c` au posibilitatea de a formula opozi]ie în termen 6 luni
de la afi[area acestei soma]ii, cu precizarea
c`, în caz contrar, se va trece la judecarea
cererii de uzucapiune. Judec`tor, Dorin
Zbrânc`; Grefier, Mariana Rob.
În vederea dezbaterii succesiunii dup`
defuncta Hajnal Elena Valeria, n`scut`
la data de 13.08.1929, decedat` la data
de 12.05.2012 în Mun.Oradea, toate persoanele având calitatea de mo[tenitori
sunt invitate s` se prezinte la sediul
SPN Maxim Alexandru [i Tomulescu
Lauren]iu Sebastian din Oradea, Str.
Transilvaniei, nr. 4, bl.F9, sc.D, ap.4,
jude]ul Bihor, la data de 20.10.2014, ora12.00.
În vederea dezbaterii succesiunii dup`
defunctul Szanto Gheorghe, n`scut la
data de 26.04.1942, decedat la data de
27.03.2011 în Mun.Oradea, toate persoanele având calitatea de mo[tenitori
sunt invitate s` se prezinte la sediul
SPN Maxim Alexandru [i Tomulescu
Lauren]iu Sebastian din Oradea, Str.
Transilvaniei, nr.4, bl.F9, sc.D, ap.4,
jude]ul Bihor, la data de 20.10.2014, ora12.00.

DIVERSE
Subscrisa Evrika Insolvency IPURL reprezentat` prin asociat coordonator Liscan Aurel, în
calitate de lichidator judiciar al SC Sandu Concept SRL desemnat prin Sentin]a civil` din
data de 30.09.2014, pronun]at` de Tribunalul
Bucure[ti, Sec]ia a VII-a Civil` în Dosar nr.
13601/3/2014, notific` deschiderea falimentului prin procedura simplificat` prev`zut`
de Legea nr.85/2006 împotriva SC Sandu Concept SRL, cu sediul în Bucure[ti Sectorul 3, Str.
Vorone], Nr. 16, Bloc A15, Scara 2, Etaj 1, Ap. 24,
CUI 27241078, nr. de ordine în registrul
comer]ului J40/7347/2010. Persoanele fizice
[i juridice care înregistreaz` un drept de
crean]` împotriva SC Sandu Concept SRL vor
formula declara]ie de crean]` care va fi înregistrat` la gref` Tribunalului Bucure[ti - sec]ia
a VII-a civil`, cu referire la dosarul nr.
13601/3/2014, în urm`toarele condi]ii : a) termenul limit` pentru înregistrarea cererii de
admitere a crean]elor în tabelul crean]elor
13.11.2014; b) termenul limit` pentru verificarea crean]elor, întocmirea, afi[area [i comunicarea tabelului preliminar al crean]elor
26.11.2014; c) termenul limit` pentru definitivarea tabelului crean]elor la 12.12.2014; d)
data primei [edin]e a adun`rii generale a
creditorilor 02.12.2014, ora 14.00; e) adunarea
general` a asocia]ilor SC Sandu Concept SRL
la data de 20.10.2014, ora 14.00 la sediul
lichidatorului judiciar.

NOTIFICåRI
S.C.P. Casa de Insolven]` Homoranu SPRL, cu
sediul în Ia[i, Bd. Nicolae Iorga, nr.61, bl.F1, sc.C,
ap.1, parter, jud.Ia[i, în calitate de lichidator
judiciar conform Încheierii nr.366 din data de
10.09.2014, pronun]at` de Sec]ia II Civil`- Faliment a Tribunalului Ia[i în dosar nr.
7011/99/2014, nr. în format vechi: 472/2014,
notific` deschiderea procedurii simplificate a
insolven]ei Întreprindere Individual` Asiei Mihaela cu sediul în ora[ N`vodari, str.Albinelor,
nr.2, camera 2, bl. E2C, sc. B, et. 3, ap. 34, jud.
Constan]a, având num`r de ordine în registrul comer]ului F13/394/2014, CUI:
25272728. Termene limit`: Termenul limit`
pentru depunerea cererilor de crean]e este
10.11.2014. Termenul limit` pentru verificarea
crean]elor, întocmirea, [i publicarea tabelului
preliminar al crean]elor este 21.11.2014. Contesta]iile la tabel vor fi depuse la Tribunal în
termen de 7 zile de la publicarea în BPI a
tabelului preliminar.Termenul limit` de definitivare a tabelului de crean]e este 21.01.2015.
Se notific` faptul c` prima Adunare a Creditorilor va avea loc la sediul lichidatorului judiciar în Ia[i, Bd. Nicolae Iorga, nr.61, bl.F1, sc.C,
ap.1, parter, jud.Ia[i, în data de 28.11.2014, ora
11:00, având ca ordine de zi: alegerea comite-

tului creditorilor, desemnarea pre[edintelui
acestuia, confirmarea sau înlocuirea lichidatorului judiciar [i stabilirea remunera]iei acestuia, prezentarea raportului am`nun]it
asupra cauzelor [i împrejur`rilor care au dus
la apari]ia insolven]ei debitorului. Adunarea
General` a Asocia]ilor debitorului, în vederea
desemn`rii administratorului special va avea
loc pe data de 10.11.2014, ora 11:00, la sediul
lichidatorului judiciar.

SOMA}II
Dosar nr. 3600/265/2013. Soma]ie de uzucapiune emis` \n baza \ncheierii pronun]at`
la 26.09.2014. prin ac]iunea civil` ce face
obiectul dosarului nr. 3600/265/2013, reclamanta Kostelnik Claudia (fost` Isip- D`r`ban),
domiciliat` \n mun. Bistri]a, str. Dumbravei
nr. 6, bl. B, ap. 23, jud. Bistri]a N`s`ud, a solicitat constatarea dob~ndirii dreptului de proprietate prin uzucapiune, de c`tre p~r~ta de
rang I, D`r`ban Saveta, domiciliat` \n or.
S\ngeorzan B`i, Str. Izvoarele nr. 3, jud. Bistri]aN`s`ud, prin jonc]iunea posesiilor sale cu cea
a antecesorilor s`i, asupra terenlui \n
suprafa]` de 1.112 mp, \nscris \n CF vechi 1383,
top 4829/1/2 [i CF vechi 4505, top 4830/2/1,
situat \n ridul “Lazori” din intravilanul ora[ului
S\ngeorz-B`i. Aducem la cuno[tin]` tuturor
persoanelor interesate faptul c` au posibilitatea de a formula opozi]ie \n cauz`, \n termen de 6 luni de la emiterea celei din urm`
publica]ii, \n caz contrar, instan]a urm~nd a
trece la judecarea cererii de uzucapiune.

ADUNåRI GENERALE
Consiliul Director al Societ`]ii Române de
Fizic` Medical` convoac` AG în data de
22.10.2014, ora 10.00, Bucure[ti, Sectorul 1, Str.
Saradei, nr.6, sc.1, ap.1. În cazul neîntrunirii cvorumului, a doua convocare se face pentru
data de 24.10.2014, ora 17.00, la Sinaia, hotel
International. Detalii pe www.srfm.ro.

LICITA}II
România. Consiliul Jude]ean Gorj. Anun] vânzare 569 mc volum net mas` lemnoas` pe picior, din care 374 mc constituie lemn de lucru.
Denumirea [i adresa institu]iei publice organizatoare: Consiliul Jude]ean Gorj, strada Victoriei, nr. 2 - 4, municipiul Târgu – Jiu, tel.
0253/214006, fax 0253/212023, organizeaz`
la sediul institu]iei, în data de 15.10.2014, la
ora 12:00, licita]ie pentru vânzarea a cantit`]ii
de 569 mc volum net mas` lemnoas` pe picior, existent` pe amplasamentul imobilului
aflat în administrarea Spitalului de Pneumoftiziologie „Tudor Vladimirescu” Runcu. Procedura de vânzare: „licita]ie public` deschis` cu
strigare”, cu prezentarea documentelor solicitate prin caietul de sarcini, în plic închis [i sigilat. Locul unde se poate vedea masa
lemnoas` pe picior: Spitalul de Pneumoftiziologie „Tudor Vladimirescu”, Comuna
Runcu, Jude]ul Gorj. Participan]ii la licita]ie î[i
pot manifesta inten]ia de a viziona masa lemnoas` pe picior, care face obiectul valorific`rii
prin licita]ie public` deschis` cu strigare, prin
depunea unei solicit`ri scrise, în acest sens,
pân` la data de 09.10.2014, ora 16:30, la sediul
Consiliului Jude]ean Gorj. Vizita la fa]a locului - Spitalul de Pneumoftiziologie “Tudor
Vladimirescu”, Comuna Runcu, Jude]ul Gorj,
va avea loc în data de 10.10.2014, ora 11:00.
Documenta]ia întocmit` în vederea vânz`rii
(caietul de sarcini, Anexa 1 care este întocmit`
dup` actul de punere în valoare, modelul de
contract de vânzare - cump`rare) va fi pus` la
dispozi]ia solicitan]ilor, la sediul Consiliului
Jude]ean Gorj din strada Victoriei nr. 2-4, etajul 2, camera 209 sau 226. Garan]ia de participare la licita]ie este de 2.984,41 lei
(reprezentând 5% din pre]ul de pornire).
Garan]ia de participare se va constitui prin
una dintre modalit`]ile prev`zute în caietul
de sarcini. Pentru participarea la licita]ie, ofertan]ii trebuie s` depun`, în plic sigilat, la registratura Consiliului Jude]ean Gorj, pân` cel
târziu, la data de 14.10.2014, ora 16:00,
urm`toarele documente: - cerere de înscriere
la licita]ia de mas` lemnoas` pe picior (originalul); - certificate constatatoare privind îndeplinirea obliga]iilor exigibile de plat` a
impozitelor [i taxelor c`tre stat (certificat de
atestare fiscal`), inclusiv cele locale (certificat
de taxe [i impozite locale), formulare tip
eliberate de autorit`]ile competente (copii

conforme cu originalul) valabile la data
licita]iei; - certificatul de înregistrare al persoanei juridice, eliberat de Oficiul Registrului
Comer]ului sau, dup` caz, documentul
echivalent de înregistrare, în cazul persoanelor juridice str`ine (copie conform` cu
originalul); - declara]ie pe propria r`spundere
a reprezentantului legal al persoanei fizice/juridice c` nu are datorii restante fa]` de Consiliul Jude]ean Gorj (originalul), dac` este cazul;
- atestatul de exploatare forestier` valabil la
data licita]iei (copie conform` cu originalul);
- cazierul tehnic de exploatare a masei lemnoase completat la zi (copie conform` cu
originalul); - împuternicirea (procura) acordat` reprezentantului desemnat s` participe
la licita]ie (originalul), precum [i copia actului
de identitate; - dovada achit`rii, pentru înscrierea la licita]ie, a garan]iei de participare
în sum` de 2.984,41 lei. Pre]ul de pornire al
licita]iei: 59.688,10 lei (f`r` TVA) pentru cei
569 mc volum net mas` lemnoas` pe picior,
din care 374 mc constituie lemn de lucru.
Modul de desf`[urare a [edin]ei de licita]ie
public` deschis` cu strigare este precizat în
caietul de sarcini. Rela]ii privind reluarea procedurii de licita]ie, precum [i alte informa]ii
suplimentare, se pot ob]ine la sediul Consiliul
Jude]ean Gorj, etajul 2, camera 209 sau 226.

PIERDERI
Pierdut Certificat Constatator (ter]i) al Cirdan
Anuta II, CUI: 14263481, F6/556/2001.
Pierdut certificat constatator, în afara sediului, cu nr. 5962/13.04.2011 pe numele de
I.I.Fabian Marta-Ramona cui: 28354237,
F19/317/2011. Se consider` nul!
Pierdut contract vânzare-cump`rare nr.
14946/15001/7461 [i proces verbal predareprimire
locuin]`
nr.
14946/15001/7461/25.02.1992 pe numele Constantin Eugen [i Constantin Mihaela. Le declar nule.
SC Fligs Plastic Production SRL cu sediul în
Afuma]i, {oseaua Bucure[ti- Urziceni nr.64J,
IF, cu nr. de înregistrare la Registrul
Comer]ului J23/2167/2012, cod unic de înregistrare 30495475, declar` pierdut Certificat de
înregistrare seria B, nr. 2630186 emis de Oficiul Registrului Comer]ului de pe lâng` Tribunalul Ilfov. Se declar` nul.
Pierdut Registru Unic de Control aferent sediului social a S.C. Proconfort Service Centrale
S.R.L., C.U.I. 31279925, J40/2477/2013, cu sediul
social în Bucure[ti, Sector 6, Bld. Iuliu Maniu
nr. 220A, et.1, cam. 146. Îl declar`m nul.
Pierdut Certificat de înmatriculare pe numele
Infocolect S.R.L., J40/7562/2002, C.U.I.
14815443, sediul în Bucure[ti, B-dul Unirii
nr.45, bl. E3, sc.2, et.8, Sector 3, declar nul.
Declar pierdut Act de concesiune loc de veci
din 1986, în Parohia “Sfin]ii Voievozi”, comuna Pope[ti- Leordeni, pe numele de
Teodorescu Aurora.
SC Quick Network Distribution SRL cu sediul
în B-dul Libert`]ii nr. 22, bl.102, sc.6, et.8, Sector 5, C.U.I. RO 31875138, J40/7791/2013, declar` pierdut (nul) certificat constatator punct
lucru Calea Rahovei nr.266 -268, Sector 5, Corp
63, et.3, anexele B-C, cam.4, Bucure[ti.
Firma SC Leonardo SRL, RO 6618524,
J05/4362/1994, punct de lucru B-dul Metalurgiei 12-18, Sector 4, pierdut nr. de ordine
MB0331504009 eliberat de ANAF pentru casa
de marcat tip ELKA743VF serie VF402265. Se
declar` nul.

DECESE
S~mbat` 11 octombrie a.c, se vor
\mplini 17 ani de c~nd sufletul ales [i
marele spirit al juristului de geniu care
\n aceast` lume a fost cunoscut sub numele de GHEORGHE BELEIU, fost profesor universitar doctor la Facultatea de
Drept - Universitatea Bucure[ti, unde a
predat [tiin]a dreptului peste 30 de ani
genera]iilor de studen]i, s-a \n`l]at la
ceruri, la p`rin]ii sau: Vasile [i Maria,
l~ng` morm~ntul c`rora a fost \ngropat
\n cimitirul comunei Poiana Vadului din
spatele bisericii, jude]ul Alba. Dumnezeu s` \l aib` sub paza sa! Dan Lauren]iu, notar public, Uziceni, jude]ul
Ialomi]a.

Sincere mul]umiri rudelor,
colegilor, prietenilor, vecinilor [i
cuno[tiin]elor care prin participare,
flori [i condolean]e
au fost al`turi de noi pentru
a-l conduce pe ultimul drum pe cel care
a fost Ing IOAN CIUBANCAN,
decedat la 02. octombrie. 2014. Familia

