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OFERTE SERVICIU

SC Allimep Est SRL, cu sediul în Bucure[ti, Bdul Basara-
biei, nr.256, sector 3, angajeaz` l`c`tu[i mecanici [i
sudori specializa]i în sudura de tip MIG-MAG [i TIG.
Cerin]` prioritar`: cuno[tin]e foarte bune de desen
tehnic [i experien]` în montajul structurilor metalice.
Rela]ii la telefon: 0771.774.080.

Municipiul Sighi[oara organizeaz` la data de
12.05.2014, respectiv 14.05.2014 examen de pro-
movare pentru ocuparea func]iei publice vacante de:
{ef birou - birou Achizi]ii, accesare fonduri EU [i man-
agement proiecte. Informa]ii privind bibliografia [i
condi]ile specifice privind participarea la consurs se
pot ob]ine la sediul institu]iei sau la telefon nr. 0265-
771.280 – int. 144.

Inspectoratul Teritorial de Munc` Bucure[ti, cu sediul
în str. Radu Vod` nr. 26-26 A, sector 4, Bucure[ti, orga-
nizeaz` concurs în vederea ocup`rii func]iei publice
temporar vacant` de execu]ie de inspector de munc`
clasa I grad profesional  principal din cadrul serviciu-
lui Control Rela]ii de Munc` –Biroul 2 –Control Rela]ii
de Munc`. Condi]ii de participare: -Condi]ii generale
–art.54 din Legea nr.188/1999 (r2) –cu modificarile [i
complet`rile ulterioare: -Condi]ii specifice: -studii uni-
versitare de licen]` absolvite cu diplom`, respectiv
studii superioare de lung` durat` absolvite cu
diplom` de licen]` sau echivalent` în domeniul fun-
damental [tiin]e economice;  -cursuri de ini]iere /per-
fec]ionare în domeniul resurselor umane; -diplom`
/certificat /atestat cuno[tin]e operare PC/ECDL, dup`
caz. -vechime minim` în specialitatea studiilor: 5 ani;
Acte necesare pentru înscriere: -formularul de în-
scriere pus la dispozi]ie de I.T.M. Bucure[ti; -copia ac-
tului de identitate; -copiile diplomelor de studii [i a
altor acte care s` ateste efectuarea unor specializ`ri;
-copia carnetului de munc` sau, dup` caz, o adev-
erin]` care s` ateste vechimea în munc` [i, dup` caz,
în specialitatea studiilor necesare ocup`rii func]iei
publice (conform Ordinului ANFP nr.192/20013 pen-
tru aprobarea formatului standard al adeverin]ei care
atest` vechimea în munc` [i vechimea în speciali-
tatea studiilor); -cazierul judiciar; -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 (adeverin]a care atest`
starea de s`n`tate con]ine, în clar, num`rul, data, nu-
mele emitentului [i calitatea acestuia, în formatul
standard stabilit de Ministerul S`n`t`]ii Publice); -de-
clara]ia pe propria r`spundere sau adeverin]a care s`
ateste c` nu a desfa[urat activit`]i de poli]ie politic`;
-declara]ia pe propria r`spundere c` nu a fost desti-
tuit(`) dintr-o func]ie public` sau nu i-a încetat con-
tractul individual de munc` pentru motive
disciplinare în ultimii 7 ani. Concursul const` în
sus]inerea unei probe scrise în data de 24.04.2014 ora
10.30 [i interviul în data de 28.04.2014 ora 11.30. Copi-
ile de pe actele necesare înscrierii se vor prezenta
înso]ite de documentele  originale sau în copii legal-
izate. Dosarele se vor depune în perioada 10.04.2014
–17.04.2014 inclusiv, selec]ia dosarelor are loc în data
de 18.04.2014. Rela]ii suplimentare la tel :
021.331.18.03.

Agen]ia Jude]ean` pentru Ocuparea For]ei de Munc`
Sibiu cu sediul în Sibiu, Str. Morilor, Nr. 51A, scoate la
concurs, în zilele de 12.05.2014 (proba scris`) [i
14.05.2014 (interviul), la sediul agen]iei urm`torul
post vacant: Inspector clasa I, grad profesional asis-
tent – Biroul Statistic` [i Programe de Ocupare.
Condi]iile specifice pentru ocuparea func]iei publice
de execu]ie men]ionat` sunt: Preg`tire de speciali-
tate – 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
munc` în echip`, efort intelectual, seriozitate. Progra-
mul concursului: 12.05.2014 – orele 09:00 - proba
scris`; 14.05.2014 – orele 12:00 – interviul. |nscrierile
la concurs se fac, în termen de maximum 20 zile de la
publicarea anun]ului \n Monitorul Oficial.

Ministerul Afacerilor Interne organizeaz` concurs pen-
tru ocuparea unui post temporar vacant din cadrul
Direc]iei Afaceri Europene [i Rela]ii Interna]ionale,
corespunz`tor func]iei publice de execu]ie temporar
vacante, de consilier clasa I grad profesional superior.
Concursul se organizeaz` la sediul Ministerului Afac-
erilor Interne, Pia]a Revolu]iei nr. 1A, Sector 1, în data
de 23.04.2014, ora 10,00 proba scris`. Dosarele de în-
scriere la concurs se depun în termen de 8 zile de la
data public`rii anun]ului în Monitorul Oficial al
României Partea a III-a, la sediul Ministerului Afacer-
ilor Interne, telefon 021/264.85.35, int.11534, 11396.
Dosarul trebuie s` con]in` documentele prev`zute la
art. 49 din H.G. nr. 611/2008. Condi]iile de participare
la concurs [i bibliografia stabilit` se afi[eaz` la sediul
Ministerului Afacerilor Interne [i pe site-ul institu]iei.

La data de 12 mai 2014 (proba scris`), Curtea de Apel
Bucure[ti organizeaz` concurs, în condi]iile legii, pen-
tru ocuparea func]iei publice de execu]ie vacante,
dup` cum urmeaz`: Curtea de Apel Bucure[ti -1 post
expert (economist), grad principal: studii superioare
de lung` durat`, absolvite cu diplom` de licen]` sau
echivalent`, profil economic, vechime în specialitate
minim 5 ani; Cererile [i dosarele profesionale vor fi
depuse la sediul Cur]ii de Apel Bucure[ti- Splaiul In-
dependen]ei, nr. 5, sector 4, mezanin, camera 1, în ter-
men de 20 zile de la data public`rii anun]ului în
Monitorul Oficial al României, Partea a III-a. Concursul
se va desf`[ura la sediul Cur]ii de Apel Bucure[ti,
Mezanin, camera M01, dup` cum urmeaz`: -12 mai
2014, orele 12,00 -proba scris`; -14 mai 2014, orele
16,00 -interviul. Condi]iile de participare, bibliografia
[i actele necesare înscrierii la concurs, vor fi afi[ate la
sediul Cur]ii de Apel Bucure[ti [i pe pagina web:
http://www.cab1864.eu, sec]iunea Personal- Concur-
suri/ Examene. Rela]ii suplimentare la telefon
021.319.82.45.

PRESTåRI SERVICII
Repara]ii televizoare, monitoare, laptop. Tel.
0723.699.838, www.servicetelevizoare.ro.

Particular, execut zugr`veli, faian]`, instala]ii sanitare.
0729.783.373 – 0765.409.324.

VÅNZåRI AUTO
V~nd Dacia Sandero – 2009. 1.6- 20.400km. Pre]
5.200E. Tel. 0764.133.713.

CITA}II
Pârâtul Bulboan` Dumitru, cu ultimul domiciliu
com. Jebel P`dureni, Timi[, este citat personal [i la in-
terogatoriu pentru data de 20 mai 2014 ora 9.00 la
Judec`toria Darabani, dosar nr. 1920/217/2013 -succe-

siune, reclamant fiind Bulboan` Gheorghe. 

Numi]ii Grosan Constantin, Grosan Calin, Grosan Cor-
nel, to]i cu ultimul domiciliu cunoscut \n Municipiul
Dej, Buzumurga Mihai, Buzumurga Marcel, ambii cu
ultimul domiciliu cunoscut \n Municipiul Cluj-Napoca,
jud. Cluj, sunt cita]i s` se prezinte pentru termenul
din data de 15 mai 2014, ora 9:00, \n calitate de p~r~]i,
la Judec`toria Beclean, \n dosarul nr. 248/186/2012,
pentru validare antecontract de v~nzare-cump`rare,
reclaman]i fiind Orban Istvan [i Orban Florina-Lucia.

Reclamantul Arvatu Nicolae , citeaz` pe numita Ar-
vatu Daniela, cu ultimul domiciliu cunoscut în Mun.
Vulcan, B-dul Mihai Viteazu, nr. 7, Bl. b2, Sc.1, AP. 21, jud.
Hunedoara în calitate de pârât` în dosarul cu nr.
10579/278/2013, al Judec`toriei Petro[ani, cu termen
de judecat` în data de 07.05.2014, la completul I, ora
11.00,dosarul având ca obiect divor].

SC Yerbaterra SRL cu sediul social \n Sat Galanesti, Co-
muna Galanesti, Nr. 351, Jud. Suceava, Cod Unic de
Identificare: RO 27954195, Nr. Registrul Comer]ului:
J33/82/2011, este citat` la Judec`toria Ia[i \n dosarul
nr. 5788/245/2014, pentru termenul din data de
06.05.2014, ora 08,30, Sala 3 P, c17, \n calitate de deb-
itoare, \n contradictor cu creditoarea SC Pharma SA
cu sediul în Ia[i, {os. Bucium, Nr. 73E, cod po[tal
700278, înmatriculat` la Registrul Comer]ului sub nr.
J22-933/2000, CUI RO 13591928, reprezentat` legal
prin ec. Paduraru Claudia - Director General – [i \n in-
stan]a prin Consilier Juridic Ringhilescu Mihai-Ciprian,
în temeiul dispozi]iilor Art. 1013 – 1024 din Noul Cod
de Procedura Civila privind Procedura ordonan]ei de
plat`. 

Se citeaz` p~r~]ii Salgau Petre, cu ultimul domiciliu
cunoscut \n Ploie[ti, Str. Robanesti nr. 6, Mihalcea Ghe-
orghe, cu ultimul domiciliu cunoscut \n Ploie[ti, Str.
M`r`[e[ti, nr. 9, Iurcovschi Doru Viorel Leopold, cu ul-
timul domiciliu cunoscut \n Ploie[ti, Str. M`r`[e[ti nr.
24, \n dosarul 11904/281/2010 la Judec`toria Ploie[ti,
Sala 2, cu termen de judecat` la 30.04.2014, ora 08:30,
reclamant Municipiul Ploie[ti.

Simionca Toader, cu ultimul domiciliu cunoscut în loc.
{ieu], nr. 200, jude]ul Bistri]a-N`s`ud, este chemat la
Judec`toria Bistri]a, sala 2, în ziua de 25.04.2014, ora
09.00, în calitate de pârât, în proces cu Guseth Do-
rina, reclamant`, în Dos.C, nr. 13.787/190/2012.

VÂNZåRI DIVERSE

O carte bun` de Sfintele Pa[ti. Tel. 0761.674.276;
0733.940.772.

DIVERSE
În temeiul art. 61 alin.(1) din Legea 85/2006 comu-
nic`m deschiderea procedurii de faliment a debitoru-
lui SC Ducino Com SRL, CIF:4761560, J25/1484/1993,
dosar nr. 9371/101/2013-Tribunalul Mehedinti. Termen
pentru depunerea cererilor de crean]e n`scute în cur-
sul procedurii 05.05.2014; Termenul limit` pentru ver-
ificarea crean]elor, întocmirea [i afi[area tabelului
suplimentar al crean]elor este de 26.05.2014, Termen
limit` pentru depunerea eventualelor contesta]ii la
tabelul suplimentar este de 02.06.2014; Termen pen-
tru afi[area tabelului definitiv consolidat al crean]elor
23.06.2014. Lichidator judiciar, Consultant Insolven]`
SPRL

În temeiul art. 61 alin.(1) din Legea 85/2006 comu-
nic`m deschiderea procedurii de faliment a debitoru-
lui SC Anacri Impex SRL, CIF:4946967, J25/1676/1993,
dosar nr. 1640/101/2014-Tribunalul Mehedinti. Termen
limit` pentru depunerea crean]elor la 30.04.2014; Ter-
menul limit` pentru verificarea crean]elor, în-
tocmirea, afi[area [i comunicarea tabelului
preliminar al crean]elor la 14.05.2014; Termenul pen-
tru depunerea eventualelor contesta]ii este de 5 zile
de la publicarea în Buletinul Procedurilor de Insol-
ven]` a tabelului preliminar; Termenul pentru
afi[area tabelului definitiv al crean]elor la 28.05.2014.
Lichidator judiciar, Consultant Insolven]` SPRL.

SCP Evrika Insolvency IPURL, reprezentat` prin aso-
ciat coordonator Liscan Aurel, \n calitate de adminis-
trator judiciar al SC Rasig Group SRL desemnat prin
sentin]a civil` din data de 04.04.2014, pronun]at` de
Tribunalul Bucure[ti, Sec]ia a VII-a Civil` \n Dosar nr.
40967/3/2013, notific` deschiderea procedurii insol-
ven]ei prev`zut` de Legea nr. 85/2006 împotriva SC
Rasig Group SRL, cu sediul \n Bucure[ti Sectorul 3,
Calea C`l`ra[ilor, Nr. 175, Bloc 44, Scara 2, Etaj P, Ap. 37,
CUI 12615107, nr. de ordine \n registrul comer]ului
J40/605/2000. Persoanele fizice [i juridice care \nreg-
istreaz` un drept de crean]` \mpotriva SC Rasig Group
SRL vor formula declara]ie de crean]` care va fi \nreg-
istrat` la grefa Tribunalului Bucure[ti - sec]ia a VII-a
Civila, cu referire la dosarul nr. 40967/3/2013, \n
urm`toarele condi]ii: a) termenul limit` pentru \nreg-
istrarea cererii de admitere a crean]elor asupra averii
debitorului 16.05.2014; b) termenul de verificare a
crean]elor, de \ntocmire, afi[are [i comunicare a
tabelului preliminar de crean]e 30.05.2014;a c) ter-
menul pentru \ntocmirea [i afi[area tabelului defini-
tiv la 13.06.2014; d) data primei [edin]e a adun`rii
generale a creditorilor, 05.06.2014 ora 14.00; e)
adunarea general` a asocia]ilor la data de 23.04.2014,
ora 14.00 la sediul administratorului judiciar.

NOTIFICåRI
Dosar nr. 1563/121/2014. Tribunalul Gala]i. Salina 2000
SPRL Gala]i, desemnat` lichidator, notific` de-
schiderea procedurii simplificate a falimentului SC
Bel’Angelo SRL Gala]i (CUI 27561943, J17/960/2010).
Termenul limit` pentru depunerea declara]iilor de
crean]` este 18.04.2014, termenul pentru \ntocmirea
tabelului preliminar al crean]elor 08.05.2014 [i ter-
menul pentru definitivarea tabelului crean]elor
19.05.2014. Prima adunare a creditorilor convocat` de
judec`torul sindic 20.05.2014, Tribunalul Gala]i. Rela]ii
suplimentare la telefon 0236-467.243.

SOMA}II
Dosar nr. 2779/307.2013. Soma]ie (\n[tiin]are). Prin
\ncheierea de [edin]a din data de 20 martie 2014, in-
stan]a a dispus emiterea unei soma]ii (\n[tiin]are)
c`tre toate persoanele interesate s` fac` opozi]ie cu
privire la ac]iunea formulat` de c`tre reclaman]ii Be-
deoan Ioan [i Bedeoan Maria, cu domiciliul ales la
Cab. Av. Fechete Doina \n Sighetu Marma]iei, Str. C Co-
posu nr. 5, jud. Maramure[. Obiectul principal al
cererii reclamantei \l reprezint` uzucapiunea ca mod
de dob~ndire a dreptului de proprietate, cu privire la:
- imobilul \n natur` teren \n suprafa]` de 403 mp, si-

tuat \n Sighetu Marma]iei, Str. C\mpu Negru nr. 126A,
jud. Maramure[, \ntre vecinii: vecini Bedeoan Ioan [i
Maria, Costin Ioan [i Condrat Ioan, \nscris \n CF 55250
nr top 5492/3/2/2/4/2. Persoanele interesate care pot
dovedi un drept sau un interes legitim, cu dreptul s`
fac` opozi]ie \n termen de 6 ([ase) luni de la emiterea
prezentei soma]ii sau \n[tiin]`ri. |n cazul \n care, \n
termen de 6 luni de la emiteresa soma]iei sau pu-
blica]iei, nu s-a f`cut opozi]ie, instan]a va proceda la
judecarea cererii reclaman]ilor. Pre[edinte Nemes Pop
Ioan. Grefier Rego[ Mariana.

ADUNåRI GENERALE
Convocare. Pre[edintele Consiliului de Administra]ie
al SC Sut Carpa]i SA, cu sediul \n ora[ Voluntari, Bdl.
Eroilor nr. 4 (fost {os {tef`ne[ti), jud. Ilfov, \nregistrat`
la Registrul Comer]ului sub nr. J23/2265/2002, CUI RO
2784583, societate de tip \nchis, convoac` AGOA
\nscri[i \n Registrul Unic al ac]ionarilor societ`]ii, p~n~
la data de referin]` 09.04.2014, \n ziua de 11.05.2014,
ora 10:00 la sediul societ`]ii, cu urm`toarea ordine
de zi propus`. 1. Aprobarea raportului de geastiune al
CA pe anul 2013 [i desc`rcarea de gestiune a admin-
istratorilor. 2. Aprobarea raportului de auditare. 3.
Aprobarea bilan]ului contabil, a contului de profit,
pierderile societ`]ii pe anul 2013 [i repartizarea prof-
itului. 4. Aprobarea bugetului de venituri [i cheltuieli
pe anul 2014. 5. Prezentarea [i aprobarea programului
de investi]ii pe anul 2014 [i a retribu]iei membrilor
CA. 6. Diverse. |n cazul ne\ndeplinirii condi]iilor legale
de participare a ac]ionarilor la AGOA la data stabilit`,
adunarea se va ]ine \n data de 12.05.2014, ora 10:00 \n
acela[i loc [i cu aceea[i ordine de zi. Ac]ionarii pot par-
ticipa la adunarea general` personal sau prin
reprezentan]i, \ndeplinind condi]iile sitipulate de
lege. Identificarea ac]ionarilor care urmeaz` a bene-
ficia de dividende sau de alte tipuri asupra c`rora se
r`sfr~ng efectele AGOA, va fi stabilt` de c`tre aceasta.
Aceasta data va fi ulterioar` cu cel pu]in 10 zile de la
data AGOA, Informa]ii suplimetare se pot ob]ine zil-
nic \ntre orele 08:00-13:00 la sediul societ`]ii, la tele-
fon 021-240.63.85.

Convocator: Consiliul de Administra]ie al SC FI-BA
Balote[ti SA, cu sediul în comuna Balote[ti, str. {os-
eaua Unirii nr.145, jude]ul Ilfov, înmatriculat` sub nr.
J23/920/2003, în conformitate cu Legea nr. 31/1990,
modificat` [i republicat`, precum [i cu actul s`u con-
stitutiv, convoac` Adunarea General` Extraordinar`
a Ac]ionarilor pentru data de 16 mai 2014, orele 10.00,
la sediul societ`]ii. Adunarea General` va avea
urm`toarea ordine de zi: 1. Aprobarea raportului de
gestiune al Consiliului de administra]ie, a Raportului
comisiei de cenzori [i a situa]iilor financiare anuale,
inclusiv a contului de profit [i pierdere la 31.12.2013. 2.
Aprobarea proiectului de buget de venituri [i cheltu-
ieli pentru anul 2014. 3. Revocarea [i desc`rcarea de
gestiune a actualei comisii de cenzori [i alegerea unei
noi comisii de cenzori. 4. Diverse. Vor avea dreptul de
participare la Adunarea General` ac]ionarii înregis-
tra]i în registrul ac]ionarilor la sfâr[itul zilei de
10.05.2014. Dac` la prima convocare Adunarea Gen-
eral` nu se va putea tine, aceasta va avea loc la data
de 17.05.2014, la aceea[i or`, în acela[i loc [i cu aceea[i
ordine de zi. Pre[edinte al Consiliului de Administra]ie
S.C. FI-BA Balote[ti S.A., Marcello Lottini.

LICITA}II
SC V~lceana Rm. V~lcea – \n faliment, prin SP Evilex
IPURL – lichidator judiciar, solicit` oferte de prelucrare
[i depozitare arhiva ce vor fi supuse aprob`rii adun`rii
creditorilor. Oferta va cuprinde: Dovezile de re-
spectare a prevederilor art. 18 din L 16/1996 modifi-
cata prin L 138/2013; Tariful mediu pe ml de prelucrare
arhiva, indiferent de tip (permanente, contabile,
salarii etc) si indiferent de stare (legate, inventariate,
numerotate); Tariful de depozitare pe ml/an de pas-
trare. Ofertele se depun prin posta pe adresa SC Val-
ceana SA str. Gib Mihaescu nr. 8, jud. Valcea, pana la
data de 09.05.2014(data postei). Rela]ii privind starea
arhivei se pot ob]ine la telefon nr. 0729086237.

SC Valga Business SRL, prin lichidator judiciar CII Rusu
Ciprian Marian, cu sediul \n Ploie[ti, str. V`leni, nr. 65,
jude]ul Prahova scoate la v~nzare prin licita]ie pub-
lic` cu strigare teren extravilan \n suprafa]a total` de
201.032 mp situat \n com. Bucov, jude]ul Prahova din
care 45.727 mp sco[i din circuitul agricol cu destina]ia
exploatare agregate minerale (balastiera) la pre]ul de
289.000 lei plus TVA [i autoturism Dacia Logan, an
fabrica]ie 2005 la pre]ul de 9.900 lei plus TVA.
Licita]ia se va ]ine la sediul lichidatorului judiciar \n
data de 30.04.2014, ora 13.00, iar \n cazul \n care
bunurile nu vor fi adjudecate de la prima licita]ie,
aceasta va fi reprogramat` pentru 09.05.2014,
16.05.2014, 22.05.2014, 29.05.2014, 05.06.2014,
13.06.2014, 19.06.2014, 26.06.2014, 03.07.2014, acelea[i
ore [i aceia[i adres`. |nscrierea se va efectua cu 48 de
ore \nainte de data \nceperii licita]iei. Rela]ii supli-
mentare la sediul lichidatorului [i la numerele de tele-
fon: 0722267433, 0733723417,
avciprianrusu@gmail.com.

I. Comuna Creaca, prin consiliul local \n calitate de
concedent, cu sediul \n Creaca nr. 179/B, jud. S`laj, cod
fiscal 4291646, anunt` organizarea unei licita]ii pub-
lice \n vederea concesion`rii unui imobil. Rela]ii [i in-
forma]ii se pot ob]ine de la consilier principal Marian
Garofitia la tel/fax 060-646.557. II. Obiectul concesiu-
nii \l reprezint` imobilul situat \n comuna Creaca, lo-
calitatea Creaca nr. 105b, jude]ul S`laj, care urmeaz`
a fi concesionat pentru def`[urarea activit`]ii de
stomatologie. III. Documenta]ia de atribuire se
elibereaz` \n baza unei cereri depuse la sediul
Prim`riei Creaca, localitatea Creaca nr. 179/b, jude]ul
S`laj. Clarific`ri visavi de docuemnta]ie de atibuire se
pot solicita p~n` la data de 20.04.2014, ora 12:00. IV.
Ofertele se depun \n dou` exemplare, un exemplar
original [i un exemplar \n copie p~n` la data de
30.04.2014, ora 10:00 la sediul Prim`riei Creaca, local-
itatea Creaca nr. 179/b, jude]ul S`laj. V. Licita]ia va avea
loc \n data de 30.04.2014, ora 11:00 la sediul prim`riei
Creaca, la adresa mai sus men]ionat`. VI. Persoanele
nemultumite se pot adresa Institu]iei de Contencios
Administrativ de pe l~ng` Tribunalul Salaj, situat \n
localitatea Zal`u, Str. Tudor Vladimirescu nr. 12, cod
po[tal 450067, telefon/fax 0260-611.085. VII. Prezentul
anun] a fost publicat c`tre Monitorul Oficial \n data
de 02.04.2014.

Publica]ie de vânzare: Subscrisa SC Isis Patis SRL, din
Mioveni, str. Colonel D. Giurescu, bl.S3, sc.C, et.3, ap.7,
jude]ul Arges, înregistrare ORC J03/384/2003, CIF
15301060, prin lichidator judiciar Trust Axa IPURL,
vinde conform Legii 85/2006, privind insolven]a,
“Teren (1.495mp), Construc]ie (P+1E+M,
Scsol=72,19mp) [i Hal` produc]ie (P+E, Scsol=388mp)”
situate în comuna Mice[ti, sat Mice[ti, punctul
Vi[oianca Pomi, jude]ul Arge[, pre] de evaluare
38,900.00 EUR(f`r` TVA), prin licita]ie public` de-
schis` cu strigare în trei runde: Runda I-a: în datele de
30.04.2014, 15 [i 30.05.2014, 16 [i 30.05.2014 pre] de
pornire 27,230.00 EUR (f`r` TVA), 70% din pre]ul de
evaluare. Runda a II-a: în caz de neadjudecare se orga-
nizeaz` în datele de 02,16 [i 30.06.2013, 14 [i 28.07.2014
[i 11.08.2014  pre] de pornire 23,340.00 EUR(f`r` TVA),
60% din pre]ul de evaluare. Runda a III-a: în caz de
neadjudecare se organizeaz` în datele de 25.08.2014,
08 [i 22.09.2014, 06.10.2014, pre] de pornire 19,450.00
EUR(f`r` TVA), 50% din pre]ul de evaluare. În toate
cazurile, [edin]ele de licita]ie se organizeez` în co-
muna Mice[ti, sat Mice[ti, punctul Vi[oianca Pomi,
jude]ul Arge[, orele 11:00, ofertan]ii vor trebui s`  fac`
dovada achit`rii unei cau]iuni de 10% din pre]ul de
pornire a licita]iei, pân` la ora începerii licita]iei, în
contul lichidatorului judiciar Trust Axa IPURL, C.I.F.
21399118, deschis la BCR Câmpulung nr.
RO31RNCB0023073746600001. Pentru ofertan]ii care

nu vor fi declara]i adjudecatari aceast` cau]iune
urmeaz` s` fie restituit` integral, la cerere, în termen
de trei zile lucr`toare de la data licita]iei. Pre]ul inte-
gral al bunului adjudecat urmeaz` a fi achitat în ter-
men de 30 zile de la data licita]iei. Rela]ii
suplimentare [i rapoartele de evaluare pot fi solici-
tate la tel. 0740681666, sau pe cale electronica (e-
mail), la adresa trust_axa@yahoo.com.

Administra]ia Jude]eana a Finan]elor Publice Vâlcea
în temeiul art. 162 din OG 92/2003 privind Codul de
procedur` fiscal`, republicat`, face cunoscut c` în
data de 22.04.2014, orele 12.00, la sediul din mun Rm.
Vâlcea, str. General Magheru, nr. 17, se va ]ine prima
licita]ie public` pentru vânzarea bunurilor mobile ce
apar]in debitorului SC Vladi Project Engineering SRL
cu sediul în comuna Stoene[ti nr. 121, jud. Vâlcea, cod
fiscal 28104613, în dosarul de executare nr. V2
Stoene[ti, dup` cum urmeaz`: 1. Autoturism Dacia
Duster Laureat 4x4 (Vl-28-VDA), caroserie AC BREAK,
an fabrica]ie 12.2011, nr. Identificare UUIHS-
DARN46466991, cilindree/putere 1598/77, sursa com-
bustibil Benzina, num`r axe 2, trac]iune INTEGRALA,
culoare GRI, nr. Kilometrii pe bord: 48471, stare
între]inere: Buna. Pre]ul de pornire al licita]iei pentru
bunul mobil sechestrat (exclusiv TVA) este: 29.300
lei. 2. Ploter Canon Imageprograf IPF750, durata
folosin]` 4 – 6 ani, serie nr./data PIF: 092030-
11/11.2011, Tip: 36 inch; Format: A0, caracteristici: cap.
Printare PF04, integrat cu 6 culori (6 cipuri per cap
de imprimare), consumabile compatibile: PF -102 (130
ml): MBK/ BK/C/Y, PFI-104 (130 ML): M, Diam. Max.
Rola hârtie: 150 mm, capacitate consumabile (ml):
130, conectivitate re]ea: IPX/SPX (Netware 4.2 9J), 5.1
(J), 6.0 (J), SNMP (Canon -MIB), HTTP, TCP/IP, Apple
Talk, stare între]inere: Bun`. Pre]ul de pornire al
licita]iei pentru bunul mobil sechestrat (exclusiv TVA)
este: 4.500 lei. 3. Mai Compactor Weber SERV 66,
serie nr./an de fabrica]ie: 6009210/2006, motor:
Robin Subaru, tip motor: benzina-4 timpi, putere
maxima motor: 4 CP, caracteristici : adâncime de
compactare -min. 50 cm, l`]ime talpa – 28 cm,
frecven]a -670 lovituri/min, greutate de operare- 72
kg, stare de între]inere: Bun`. Pre]ul de pornire al
licita]iei pentru bunul mobil sechestrat (exclusiv TVA)
este: 2.900 lei. 4. Compresor Black & Decker, serie
nr./an fabrica]ie: 321308365C/2013, putere motor: 2
CP, tensiune: 230 V/50 Hz, presiune maxima 8 bar,
volum rezervor: 50 l, greutate: 31 kg, stare de
între]inere: Buna. Pre]ul de pornire al licita]iei pentru
bunul mobil sechestrat (exclusiv TVA) este: 6.200 lei.
5. Generator Pramac ES 8000, serie nr./data PIF:
0423023110/2013, caracteristici: motor marca
HONDA, model GX 390, alimentare: benzina, capac-
itate: cc 389, cilindri 1, viteza (rpm) 3000, sistem de
r`cire: aer, sistem de pornire: la sfara, consum de
combustibil la 75% din sarcina L/h 2,15, capacitate rez-
ervor combustibil L 11, timp de func]ionare la 75% din
sarcina: 5,11 h, tip priza 1xSCHUKO; 1x230V 32 A, Pro-
tec]ie electrica IP23; Protec]ie priza IP44, stare de
între]inere: buna. Pre]ul de pornire al licita]iei pentru
bunul mobil sechestrat (exclusiv TVA) este: 3.800. lei.
Men]ion`m c` bunurile mobile sechestrate pot fi
vizualizate de c`tre ofertan]i, la sediul societ`]ii din
localitatea Stoene[ti, sat Dobriceni nr. 121, jude]ul Vâl-
cea. Asupra bunurilor care fac obiectul anun]ului de
licita]ie nu sunt înregistrate privilegii ale altor credi-
tori. Invit`m pe cei care pretind vreun drept asupra
acestor bunuri s` în[tiin]eze despre aceasta organul
de executare, înainte de data stabilit` pentru licita]ie.
Cei interesa]i în cump`rarea bunului sunt invita]i s`
prezinte, pân` în ziua precedent` termenului de
licita]ie,  21.04.2014, orele 16,30: ofertele de
cump`rare înso]ite de certificatele fiscale din care s`
rezulte c` nu au datorii la bugetul local [i  bugetul
de stat, bugetul asigur`rilor sociale de stat, bugetul
asigur`rilor de [omaj, bugetul asigur`rilor de
s`n`tate; dovada depunerii taxei de participare
reprezentând 10% din pre]ul de pornire al licita]iei
(inclusiv TVA) în contul AJFP Vâlcea CONT IBAN
RO30TREZ6715067XXX003560 CUI 2540988 deschis
la Trezoreria Rm. Vâlcea (r`spunderea credit`rii con-
tului indicat pân` la data ]inerii licita]iei cu suma
reprezentând taxa de participare revine ofertan]ilor);
ofertan]ii pot constituii [i garan]ii, în condi]iile legii,
sub form` de scrisori de garan]ie bancar`; împuter-
nicirea persoanei care îl reprezint` pe ofertant (prin
procur` special` autentic`), pentru persoanele ju-
ridice - copie de pe certificatul unic de înregistrare
eliberat de O.R.C., iar pentru persoanele fizice - copie
de pe actul de identitate; declara]ie pe proprie
r`spundere a ofertantului prin care certific` c` nu
este persoana interpus` a debitorilor. Împotriva
prezentului înscris, cei interesa]i pot introduce con-
testa]ie la instan]a judec`toreasc` competent`, în
termen de 15 zile de la comunicare sau luare la
cuno[tin]`, în conformitate cu prevederile art. 172 -
173 din Ordonan]a Guvernului nr. 92/2003, republi-
cat`, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare.
Potrivit dispozi]iilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordo-
nan]a Guvernului nr. 92/2003, republicat`, cu
modific`rile [i complet`rile ulterioare, când urmeaz`
s` se ia m`suri de executare silit`, nu este obligato-
rie audierea contribuabilului. Pe baza documentelor
solicitate ofertan]ii urmeaz` s` se prezinte la data
stabilit` pentru licita]ie la locul fixat în acest scop.
Rela]ii suplimentare la telefon 0250/737777, interior
2082.

PSV Company SA \n reorganizare, prin Administra-
tor Judiciar, consor]iul KPMG Restructuring [i Elva
Cont, \n conformitate cu Lg. 85/2006 [i Regulamen-
tul de vânzare aprobat de adunarea creditorilor din
28.01.2014, face public urm`torul anun] referitor la
valorificarea prin supraofertare a urm`torului activ
din patrimoniul societ`]ii: Ansamblu de bunuri
imobile, situat în Sector 3, {oseaua Mihai Bravu, nr.
491 - 495, cu deschidere stradala, format din teren

în suprafa]` total` de 2001 mp având num`r cadas-
tral/CF 223635, respectiv 430 mp având num`r
cadastral/CF 225198 [i construc]ie, având num`r
cadastral 225198 – C1, format` din Sta]ie de carbu-
ran]i auto - dezafectat` [i deteriorat`, potrivit
Dovada nr. 2501430/4.09.2013 emis` de Sec]ia 11 Poli-
tie Politia Sector 3, Direc]ia General` de Politie a Mu-
nicipiului Bucure[ti. Valoarea de pornire este de
847.057,64 EURO inclusiv TVA, conform hot`rârii
adun`rii creditorilor din data de 28.01.2014. Pasul de
supraofertare este de 42.352,88 EURO inclusiv TVA.
Orice supraofert` comunicat` va fi pre]ul de pornire
aprobat de creditori, majorat cu pasul de
supraofertare indicat mai sus. Astfel, suma minim`
oferit` poate fi 889.410,52 EURO inclusiv TVA. Mai
multe detalii despre activ sunt cuprinse in Regula-
mentul de vânzare, disponibil la cerere, adresata Ad-
ministratorului Judiciar, la urm`toarea adresa de
e-mail nmihai@kpmg.com,
o u n g u r e a n u @ k p m g . c o m ,
mirelapopescu@kpmg.com. Ofertele de
supraofertare pentru imobilul descris se vor
depune, la sediul PSV Company SA din Bucure[ti, str.
G-ral C-tin Budi[teanu 11bis, sector 1 CUI 14428660,
pân` cel târziu în data de 10 mai 2014, ora 12.00, in
plic închis, Oferta va con]ine cel pu]in urm`toarele
informa]ii /documente: (i)datele de identificare ale
ofertantului persoana fizica/juridica, copia
CI/BI/Pa[aport/Certificat de înmatriculare RC,(ii)de-
talii de contact ale ofertantului, (iii)pre]ul oferit ex-
primat în euro + TVA, (iv)termenul de plat`.
Supraoferta va fi înso]it` obligatoriu de (i) dovada
constituirii garan]iei în cuantum de 5% din valoarea
de pornire [i (ii) toate documentele men]ionate pen-
tru participare. Informa]ii suplimentare se pot
ob]ine la urm`toarele adrese de e-mail:
nmihai@kpmg.com, office@elvacont.ro, secre-
tariat@psvorg.com, sau la numerele de telefon +40
(747) 333 120, +40 (736) 886 993, +40 (753) 333 721,
+40 (372) 377 800, (+4021) 200.87.00.

Consiliul Local al municipiului Oradea prin Admin-
istra]ia Imobiliar` Oradea cu sediul în Oradea, P-]a
Unirii nr.1, organizeaz` licita]ie public` cu strigare
pentru vânzarea spatiului cu alta destinatie decat
aceea de locuinta situat în Oradea, str. Dumbravei,
nr.1 . Calendarul licita]iei: - în perioada 10.04.2014
–30.04.2014 orele 09:00  se vor depune docu-
mentele de calificare de c`tre poten]ialii ofertan]i,
conform caietului de sarcini pus la dispozi]ie de
c`tre organizatorul procedurii; - deschiderea pli-
curilor cu documentele de calificare se va face la
data de 30.04.2014 orele 12:00, în prezen]a comisiei
de vânzare [i a reprezentan]ilor ofertan]ilor; -
[edin]a de licita]ie public` cu strigare [i adjudecarea
va avea loc la data de 30.04.2014, orele 13,00. Docu-
mentele de calificare necesare pentru participarea
la licita]ie: a) pentru societ`]i comerciale: 1. copie de
pe certificatul de înmatriculare eliberat de oficiul
registrului comer]ului, 2. scrisoare de bonitate finan-
ciar`, eliberata de o banca comercial` romana; 3.
dovada privind achitarea obliga]iilor fiscale, prin
prezentarea unui certificat de atestare fiscal`, elib-
erat de organul fiscal competent; 3.1 Certificat de at-
estare fiscala eliberat de Direc]ia General` a
Finan]elor Publice privind plata obliga]iilor c`tre
bugetul general consolidat al statului, valabil; 3.2
Certificat de atestare fiscala eliberat de Direc]ia
Finan]e Locale din cadrul prim`riei în raza c`ruia
func]ioneaz` ofertantul, valabil; 3.3 Certificat de at-
estare fiscala eliberat de Administra]ia Imobiliar`
Oradea privind plata obligatiilor bugetare; 4. de-
clara]ie pe propria r`spundere a reprezentantului
legal al societ`]ii comerciale, din care sa rezulte ca
aceasta nu se afla în reorganizare judiciar` sau fali-
ment; 5. împuternicire pentru persoana partici-
pant` la strigare din partea ofertantului. 6.
documentele justificative privind plata contravalorii
taxei de participare [i a garan]iei de participare-orig-
inal si xerocopie. b) pentru persoane fizice autor-
izate, comercianti, prestatori de servicii sau asociatii
familiale: 1. copie de pe actul de identitate [i de pe
autoriza]ia de func]ionare eliberata de autoritatea
competenta sau de pe actul legal de constituire,
dup` caz, 2. dovada privind achitarea obliga]iilor fis-
cale, prin prezentarea unui certificat de atestare fis-
cal`, eliberat de organul fiscal competent; 2.1
Certificat de atestare fiscala eliberat de Direc]ia Gen-
eral` a Finan]elor Publice privind plata obliga]iilor
c`tre bugetul general consolidat al statului, valabil;
2.2 Certificat de atestare fiscala eliberat de Direc]ia
Finan]e Locale din cadrul prim`riei în raza c`ruia
func]ioneaz` ofertantul, valabil; 2.3 Certificat de at-
estare fiscala eliberat de Administra]ia Imobiliar`
Oradea privind plata obligatiilor bugetare; 3. docu-
mentele justificative privind plata contravalorii taxei
de participare [i a garan]iei de participare-original si
xerocopie; Suprafata utila totala a constructiei:
34,95 mp. Suprafata construita totala: 46,50 mp.
Curte: 10,84 mp; Cota parte de  teren aferent: 57,34
mp. Pre]ul de pornire a licitatiei cu strigare: 13.000
euro + TVA. Pasul de licitare: 5% din pretul de
pornire. Garan]ia de participare la licita]ie este de
7.000 lei si se constitui pân` la data de 30.04.2014,
orele 09:00, prin virament bancar în contul
RO74REZ0765006XXX005460 deschis la Trezoreria
Oradea, titular de cont Administratia Imobiliara
Oradea, cod fiscal 21982927 sau scrisoare bancare
pentru participarea la licitatie. Taxa de participare
este de 50 lei, se va achita la casieria Administratiei
Imobiliara Oradea – Sala Ghiseelor – parter pân` la
data de 30.04.2014, orele 09:00, si nu se restituie.
Numele, prenumele si num`rul de telefon ale per-
soanelor desemnate s` dea rela]ii suplimentare: -
Marge Adina –Birou Achizi]ii Publice, Primaria Mu-
nicipiului Oradea, tel. 0259/437.000, int. 233. - Ciz-
mas Aurelian – consilier Compartiment Spatii,
Adminsitratia Imobiliara Oradea, tel. 0259/437.000,

int. 126. Instructiunile de organizare si desfasurare a
procedurii: se pot descarca accesand site-ul
www.oradea.ro, sectiunea Licitatii.

Consiliul Local al municipiului Oradea, prin Adminis-
tratia Imobiliara Oradea, cu sediul în Oradea, P-]a
Unirii nr.1, organizeaz` licita]ie public` cu strigare pen-
tru vânzarea spatiului cu alta destinatie decat aceea
de locuinta, situat în Oradea,  Parcul Traian, nr.7. Calen-
darul licita]iei: - în perioada 10.04.2014 – 28.04.2014
orele 09:00  se vor depune documentele de calificare
de c`tre poten]ialii ofertan]i, conform caietului de
sarcini pus la dispozi]ie de c`tre organizatorul proce-
durii; - deschiderea plicurilor cu documentele de cal-
ificare se va face la data de 28.04.2014, orele 12:00, în
prezen]a comisiei de vânzare [i a reprezentan]ilor
ofertan]ilor; - [edin]a de licita]ie public` cu strigare [i
adjudecarea va avea loc la data de 28.04.2014, orele
13:00. Documentele de calificare necesare pentru par-
ticiparea la licita]ie: a) pentru societ`]i comerciale: 1.
copie de pe certificatul de înmatriculare eliberat de
oficiul registrului comer]ului, de pe actul constitutiv,
inclusiv de pe toate actele adi]ionale relevante [i de
pe certificatul de înregistrare fiscal`; 2. scrisoare de
bonitate financiar`, eliberata de o banca comercial`
romana; 3. dovada privind achitarea obliga]iilor fis-
cale, prin prezentarea unui certificat de atestare fis-
cal`, eliberat de organul fiscal competent; 3.1
Certificat de atestare fiscala eliberat de Direc]ia Gen-
eral` a Finan]elor Publice privind plata obliga]iilor
c`tre bugetul general consolidat al statului, valabil;
3.2 Certificat de atestare fiscala eliberat de Direc]ia
Finan]e Locale din cadrul prim`riei în raza c`ruia
func]ioneaz` ofertantul, valabil; 3.3 Certificat de at-
estare fiscala eliberat de Administra]ia Imobiliar`
Oradea privind plata obligatiilor bugetare; 4.
declara]ie pe propria r`spundere a reprezentantului
legal al societ`]ii comerciale, din care sa rezulte ca
aceasta nu se afla în reorganizare judiciar` sau fali-
ment; 5. împuternicire pentru persoana participant`
la strigare din partea ofertantului. 6. documentele
justificative privind plata contravalorii taxei de partic-
ipare [i a garan]iei de participare-original si xerocopie.
b) pentru persoane fizice, comercianti, prestatori de
servicii sau asociatii familiale: 1. copie de pe actul de
identitate [i de pe autoriza]ia de func]ionare eliberata
de autoritatea competenta sau de pe actul legal de
constituire, dup` caz, 2. dovada privind achitarea
obliga]iilor fiscale, prin prezentarea unui certificat de
atestare fiscal`, eliberat de organul fiscal competent;
2.1 Certificat de atestare fiscala eliberat de Direc]ia
General` a Finan]elor Publice privind plata obliga]iilor
c`tre bugetul general consolidat al statului, valabil;
2.2 Certificat de atestare fiscala eliberat de Direc]ia
Finan]e Locale din cadrul prim`riei în raza c`ruia
func]ioneaz` ofertantul, valabil; 2.3 Certificat de at-
estare fiscala eliberat de Administra]ia Imobiliar`
Oradea privind plata obligatiilor bugetare; 3. docu-
mentele justificative privind plata contravalorii taxei
de participare [i a garan]iei de participare-original si
xerocopie. Suprafata utila totala a constructiei : 44,48
mp. Suprafata construita totala: 60 mp. Cota parte de
teren aferent: 73 mp. Pre]ul de pornire a licita]iei cu
strigare: 81.843 euro + TVA. Pasul de licitare: 5% din
pretul de pornire. Garan]ia de participare la licita]ie
este de 5.000 lei si se constitui pân` la data de
28.04.2014, orele 09:00, prin virament bancar în con-
tul RO74 TREZ 0765 006X XX00 5460 deschis la Tre-
zoreria Oradea, titular de cont Administratia
Imobiliara Oradea, cod fiscal 21982927 sau scrisoare
bancara pentru participarea la licitatie. Taxa de par-
ticipare este de 200 lei, se va achita la casieria Admin-
istratiei Imobiliara Oradea – Sala Ghiseelor – parter
pân` la data de 28.04.2014, orele 09:00, si nu se resti-
tuie. Numele, prenumele si num`rul de telefon ale
persoanelor desemnate s` dea rela]ii suplimentare: -
Marge Adina –Birou Achizi]ii Publice, Primaria Mu-
nicipiului Oradea, tel. 0259/437.000, int. 233. - Brad
Rodica – Sef Serviciu, Adminsitratia Imobiliara
Oradea, tel. 0259/437.000, int. 188. Instruc]iunile de
organizare [i desf`surare a procedurii: se pot descarca
accesand site-ul www.oradea.ro , sectiunea Licita]ii.

PIERDERI
SC Clever Way Training SRL, cu sediul \n Bucure[ti, str.
Drumul Belsugului, nr. 51G, sector 6, av~nd Codul Unic
de |nregistrare nr. 27624308, [i Num`r de Ordine \n
Registrul Comer]ului J40/10254/2010, declar pierdut
[i nul Certificatul Constatator pentru activit`]ile
desf`[urate la sediu.

Pierdut Paginile 3 [i 7 din Document de control pentru
transportul rutier de persoane prin servicii ocazionale
na]ional nr. 0046992. Le declar nule.

SC Lavobad Impex SRL, CUI RO4264560,
J40/14674/1993, declar pierdut [i nul certificat con-
statator cu activitate la Beneficiar conform declara]ie
model 3 din data de 29.04.2010.

SC Casito Transimpex SRL (RO9227075, J20/142/1997)
de]in`toarea aeronavei tip Tecnam P2004 -Bravo de-
clar` pierderea documentelor: -certificatul de identi-
ficare al aeronavei, -anexa la certificatul de
identificare, -livretul aeronavei. Le declar`m nule.

Subsemnatul Zaharia Alexandru Alin, declar c` am
pierdut carnetul de student din cadrul Universit`]ii
Cre[tine Dimitrie Cantemir, Facultatea de Drept.

Declar pierdute: legitima]ie de student, carnet de
cupoane, emise de Facultatea de Fizic` Universitatea
din Bucure[ti, pe numele Croitoru Mihaela Andreea,
cu seria [i num`rul BO833511.

Pierdut contract construire nr.424/5/05.06.1980, pe
numele Mocanu Gheorghe [i Mocanu Elena. Îl declar
nul.

Pierdut adeverin]` achitare integral` rate conform
contract 16353/05.02, Baboi Ioana. O declar nul`.

SC DUMAGAS TRANSPORT SA cu sediul \n
Craiova, jude]ul Dolj, lider pe pia]a de trans-
port [i logistic` \n Romania [i Europa de est,

datorit` expansiunii sale \n domeniu, se-
lecteaz` \n vederea angaj`rii personal core-

spunz`tor pentru postul de conduc`tor auto
categoria C+E:- pentru transport interna]ional

de marf` (minim 1 an experien]`
interna]ional`). Se ofer` condi]ii de lucru \ntr-
o echip` omogen` de profesioni[ti [i salariu

atractiv. Rela]ii [i program`ri la telefon:
0733100396; 0372512094  sau la adresa de e-

mail: transport@dumagas.ro.

Publicitate


