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OFERTE SERVICIU
SC Arcforce Solutions SRL, Craiova, caut` personal disponibil,
cunosc`tor al limbii franceze pentru deta[are în Fran]a (Corsica)
pentru urm`toarele posturi: osp`tar, buc`tar, barman, cameriste,
ajutor buc`tar. Pentru informa]ii suplimentare v` rug`m s` ne
contacta]i la num`rul de telefon: 0251.544.000; 0748.157.596;
adres` e-mail: amarcu@arcforce.ro.

Societatea SC Taygan Metal Press SRL, cu sediul în Carei, Str.C-lea
Armatei Române, nr.79/A, jud.Satu-Mare, având ca domeniu de
activitate: opera]iuni de mecanic` general`, caut` muncitor cal-
ificat în domeniul (COR 722413), strungar universal cu specializare
în utilizarea programului CAD, experien]` minim 3ani. CV-urile
se depun la sediul firmei la adresa mai sus men]ionat`, prin e-
mail la adresa secretariat@taygan-metal-press.com sau la nr.de
fax 0361.882.580.

Agen]ia Na]ional` pentru Ocuparea For]ei de Munc` cu sediul în
Bucure[ti, Str. Avalan[ei, nr. 20-22, sector 4, scoate la concurs, în
zilele de 16.06.2014 (proba scris`) [i 18.06.2014 (interviul), la
sediul agen]iei urm`torul post vacant: Consilier clasa I, grad pro-
fesional asistent – Compartimentul Investi]ii. Condi]iile specifice
pentru ocuparea func]iei publice de execu]ie men]ionat` sunt:
Preg`tire de specialitate – 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. Programul con-
cursului: 16.06.2014 – orele 09:00 - proba scris`; 18.06.2014 –
orele 12:00 – interviul. Înscrierile la concurs se fac, în termen de
maximum 20 zile de la publicarea anun]ului \n Monitorul Ofi-
cial.

CITA}II
Pe data de 04.06.2014 este citat` la Judec`toria Re[i]a- Croitoru
Petria, în dosarul 1340/290/2013- la ora 09.00.

Pârâtul Arben Haxhihyseni este citat s` se prezinte la Judec`toria
Slobozia în dosarul civil nr. 961/312/2014 pentru termenul din
05.06.2014, dosar ce are ca obiect divor] f`r` copii minori, recla-
mant` fiind Iosif Roxana Gra]iela.

Se citeaz` pârâtul Cârjan Adrian, CNP 1640611341691, fiul lui Ion
[i Niculina, cu ultimul domiciliu cunoscut în comuna Beuca (satul
Beuca-Gar`), jud. Teleorman, în Dosarele nr. 8262/2/2013 [i
3369/87/2013, de pe rolul Cur]ii de Apel Bucure[ti, Sec]ia a VIII-a
Contencios Administrativ [i Fiscal, str. Splaiul Independen]ei nr.
5, Sector 4, cod po[tal 050091, obiectul dosarelor Anulare act ad-
ministrativ, pentru termenul din 23 iunie 2014, ora 9,00, Camera
E-68 „Istrate Micescu”, reclamant Pan` Paraschiv.

Ariton Ioan, com Vl`deni, este citat la Judec`toria Boto[ani dosar
nr. 8820/ 193/ 2012 pt data de 06.06.2014, ora 8.30, reclamant
Gavril Florin.

D`nil` Adriana domiciliat` \n Plopeni, Str. Oituz nr. 5, bl. 15, sc. B,
et. 1, ap. 12, Prahova este citat` pentru data de 17.06.2014 la
Judec`toria C~mpina, Prahova \n calitate de p~r~t` \n dosar
6595/204/2013 av~nd ca obiect exercitarea autorit`]ii p`rinte[ti.

Se citeaz` Miu Cornel, pentru 04.06.2014, la Judec`toria Curtea
de Arge[, în Dosarul nr. 3198/216/2013.

SC Infoservice SRL, cu sediul în Ia[i, str. Silvestru, nr. 1, bloc. L2, et.
parter [i mezanin, jude]ul Ia[i, este chemat` la Judec`toria Ia[i,
Sec]ia civil`, din Ia[i, str. Grigore Ureche, nr. 3, bl. Gh. Sontu, jud.
Ia[i, Sala 2, complet C28M, \n dosarul 21531/245/2013, \n 02 iunie
2014, ora 8:30, in calitate de ter] poprit, \n proces cu Ciobanu
Petru – contestator, pentru FOND – contesta]ie la executare.

SC Lompry Trans Srl, Bumbe[ti Pitic, Jud.Gorj, RO6820905,
J18/1827/1994, informeaz` publicul interesat c` s-a depus solic-
itarea pentru emiterea autoriza]iei de mediu pentru activitatea
de exploatare forestier`, cod CAEN Rev2. 0220, desf`[urat` în
jude]ele Hunedoara, Gorj, Vâlcea.

Direc]ia General` de Asisten]` Social` [i Protec]ia Copilului Vâl-
cea cheam` în judecat` pe numita  Popescu Elena, domiciliat` în
ora[ Brezoi, strada Eroilor, nr. 13, bloc 2, scara D, ap. 28, jud. Vâlcea,
în calitate de intimat` în dosarul civil nr. 1071/90/2014, cu ter-
men de judecat` la data de 16.05.2014, aflat pe rol la Tribunalul
Vâlcea.

Direc]ia General` de Asisten]` Social` [i Protec]ia Copilului Vâl-
cea cheam` în judecat` pe numita Ungureanu Ionica, domicil-
iat` în Mun. Rm. Vâlcea, strada Dealul Malului, nr. 91 A, jud.
Vâlcea, în calitate de intimat` în dosarul civil nr. 562/90/2014,
cu termen de judecat` la data de 16.05.2014, aflat pe rol la Tri-
bunalul Vâlcea.

Direc]ia General` de Asisten]` Social` [i Protec]ia Copilului Vâl-
cea cheam` în judecat` pe numitul Suciu Ion, domiciliat în co-
muna Lunge[ti, sat Lunge[ti, jud. Vâlcea, în calitate de intimat
în dosarul civil nr. 661/90/2014, cu termen de judecat` la data
de 16.05.2014, aflat pe rol la Tribunalul Vâlcea.

DIVERSE
În temeiul art. 61 alin.(1) din Legea privind procedura insolven?ei
nr. 85/2006, comunic`m deschiderea procedurii simplificate de
faliment a debitorului SC Cris Trade 92 SRL, CIF: 3197715,
J25/91/1993, dosar nr. 2723/101/2014-Tribunalul Mehedin]i. Ter-
men pentru depunerea cererilor de crean]e 11.06.2014; Termenul
limit` pentru verificarea crean]elor, întocmirea [i afi[area tabelu-
lui preliminar al crean]elor este la 25.06.2014, Termen pentru
depunerea eventualelor contesta]ii este de 5 zile de la publicarea
în Buletinul Procedurilor de Insolven]` a tabelului preliminar;
Termen pentru întocmire [i afi[are tabelului definitiv consolidat
al crean]elor 03.09.2014. Lichidator judiciar, Consultant Insol-
ven]` SPRL

În temeiul art. 61 alin.(1) din Legea privind procedura insolven]ei nr.
85/2006, comunic`m deschiderea procedurii simplificate de fali-
ment a debitorului SC Univers 2001 SRL, CIF:1621413, J25/182/1992,
dosar nr. 2728/101/2014-Tribunalul Mehedin]i. Termen pentru
depunerea cererilor de crean]e 22.05.2014; Termenul limit` pen-
tru verificarea crean]elor, întocmirea [i afi[area tabelului prelimi-
nar al crean]elor este la 29.05.2014, Termen pentru solu]ionarea
eventualelor contesta]ii este la 11.06.2014; Termen pentru în-
tocmire [i afi[are tabelului definitiv consolidat al crean]elor
12.06.2014. Lichidator judiciar, Consultant Insolven]` SPRL

În temeiul art. 61 alin.(1) din Legea privind procedura insolven]ei
nr. 85/2006, comunic`m deschiderea procedurii simplificate de
faliment a debitorului SC Ellaton Impex SRL, CIF:5711691,
J25/583/1994, dosar nr. 2726/101/2014-Tribunalul Mehedin]i. Ter-
men pentru depunerea cererilor de crean]e 11.06.2014; Termenul
limit` pentru verificarea crean]elor, întocmirea [i afi[area tabelu-
lui preliminar al crean]elor este la 25.06.2014, Termen pentru
depunerea eventualelor contesta?ii este de 5 zile de la publicarea
în Buletinul Procedurilor de Insolven]` a tabelului preliminar;
Termen pentru întocmire [i afi[are tabelului definitiv consolidat
al crean]elor 03.09.2014. Lichidator judiciar, Consultant Insol-
ven]` SPRL.

Via Insolv SPRL Ploie[ti, str. Banatului, nr. 1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, jud.
Prahova, tel/fax 0244 519800, numit` lichidatorator judiciar, con-
form sentintei nr. 530 din data de 29.04.2014 pronun]at` de Tri-
bunalul Prahova în dosarul 3308/105/2013, anun]` deschiderea
procedurii simplificate a falimentului debitoarei SC Vasimo Serv
SRL, com. M`gureni, sat Cocor`[tii Caplii, nr. 147, jud. Prahova, CUI
12589938, J29/54/2000.

Via Insolv SPRL Ploie[ti, str. Banatului, nr. 1, bl. 37B, sc. B, ap. 3,
tel/fax 0244 519800, numit` lichidator judiciar conform
incheierii din data de 26.03.2014 indreptata prin incheierea din
data de 17.04.2014 pronun]at` de Tribunalul Prahova în dosarul
2533/105/2014, anun]` deschiderea procedurii simplificate a in-
solventei debitoarei SC Lirand Com SRL, comuna Chiojdeanca,
sat Trenu, nr. 178, jud. Prahova, J29/224/2006, CUI 18362496. Ter-
menul limit` pentru înregistrarea cererii de admitere a
crean]elor este 12.05.2014. Termenul limit` pentru verificarea
crean]elor, întocmirea, afi[area [i comunicarea tabelului prelim-
inar al crean]elor este 22.05.2014. Termenul pentru solutionare
eventuale contestatii si afi[area tabelului definitiv al crean]elor
este 06.06.2014. Prima adunare a creditorilor la data de
27.05.2014, ora 14/00 la sediul lichidatorului judiciar.

SOMA}II
Soma]ie- emis` în temeiul dispozi]iilor încheierii 03.04.2014, pro-
nun]ate în dosarul nr. 5528/740/2013. Prin prezenta se aduce la

cuno[tin]a celor interesa]i c` în baza dispozi]iilor art. 1050 - 1051
Noul Cod de procedur` civil`, reclaman]ii Coman Gheorghe [i
Coman Viorica, ambii domicilia]i în Alexandria, str. Negru Vod`,
nr. 234, jude]ul Teleorman, au introdus la Judec`toria Alexandria,
jude]ul Teleorman, ac]iune care face obiectul dosarului nr.
5528/740/2013 prin care au solicitat ca instan]a s` constate cali-
tate lor de proprietari ai imobilului-teren intravilan în suprafa]`
de 500 mp, situat în localitatea Alexandria, str. Negru Vod`, nr.
234, jude]ul Teleorman, ca efect al prescrip]iei achizitive de lung`
durat` (uzucapiunea de 30 de ani). Orice persoan` interesat`
este somat` ca în termen de 6 luni de la afi[area [i publicarea
prezentei soma]ii, s` formuleze opozi]ie la cererea de uzucapi-
une a reclaman]ilor Coman Gheorghe [i Coman Viorica, la
Judec`toria Alexandria. În caz contrar, se va proceda la judecarea
cererii. Soma]ia face parte integrant` din încheierea pronun]at`
la Judec`toria Alexandria la data de 03.04.2014 în dosarul nr.
5528/740/2013. Pre[edinte D.A.P. Grefier C.S.

ADUNARI GENERALE
Pre[edintele Consiliului de Administra]ie al SC IUB SA, convoac`
Adunarea General` a Ac]ionarilor SC IUB SA, cu sediul în Volun-
tari, str. Barsei nr.2, jud. Ilfov, J23/801/2002, C.U.I. RO 477949, în
data de 16.06.2014, orele 12, la adresa aleas` din Bucure[ti, [os.
Orhideelor nr. 12 B, et.5, sector 6, pentru to]i ac]ionarii societ`]ii
înregistra]i la data de 01.06.2014, în registrul ac]ionarilor
societ`]ii, cu urm`toarea ordine de zi: 1. Prelungrea mandatului
Auditorului societ`]ii: SC GHE Stubeanu 2000 SRL, pe o perioad`
de 3 ani, începând cu data de 22.01.2013. Participarea se face per-
sonal sau pe baz` de procur`, care poate fi ob]inut` de la adresa
din Bucure[ti, [os. Orhideelor nr. 12 B, et. 5, sector 6. Dac` nu se
întrune[te condi]ia de cvorum cerut`, Adunarea General` se va
întruni la aceea[i adres`, aceea[i or`, în data de 17.06.2014. In-
forma]ii suplimentare se pot ob]ine la telefon 0723.152.632, sau
la sediul societ`]ii. Pre[edintele Consiliului de Administra]ie al
SC IUB SA, Tomah Kahled A.

Pre[edintele Consiliului de Administra]ie al SC Comet SA con-
voac` Adunarea General` Ordinar` a Ac]ionarilor SC Comet SA,
cu sediul în România, Ora[ Voluntari, str. Barsei nr.2, Depozit 27,
complex industrial/ comercial, Jud. Ilfov J23/802/2010; C.U.I.
1350870, În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind
societ`]ile comerciale, ale legilor [i/ sau normelor speciale aplic-
abile societ`]ilor active pe pia]a de capital din România [i regle-
mentate de C.N.V.M., [i ale Actului Constitutiv al Societ`]ii,
Convoac` Adunarea General` Ordinar` a Ac]ionarilor, pentru to]i
ac]ionarii societ`]ii înregistra]i la data de referin]` din 01.06.2014,
pentru data de 16.06.2014 ora 12:00. {edin]a Adun`rii Generale
a Ac]ionarilor se va desf`[ura la adresa aleas` conform preved-
erilor Actului Constitutiv în: Bucure[ti, {os. Orhideelor nr. 12 B,
et.5, sector 6. I. Adunarea General` Ordinar` a Ac]ionarilor din
data de 16.06.2014, ora 12:00, va avea urm`toarea ordine de zi:
1. Prelungirea mandatului administratorului Saleh Farouk Jassim
M, cu înc` 4 ani. 2. Prelungirea mandatului administratorului
Gaza Elena cu înc` 4 ani. 3. Mandatarea domnului Tuama Reyad
A, cet`]ean român, n`scut la data de 20.03.1971 în Irak– Salah
Aldin Samarra, cu domiciliul în Bucure[ti, str. Cap. Eftimie Z.
Croitoru nr. 2A, bl. 309, sc. 6, et.4, ap.69, sector 6, posesor C.I. seria
RR nr. 637865, eliberat` de S.P.C.E.P. 6 biroul nr. 2, la data de
11.09.2009, C.N.P. 1710320400013 în calitate de Pre[edinte al Con-
siliului de Administra]ie al Societ`]ii, în scopul semn`rii hot`rârii
adoptate în cadrul [edin]ei Adun`rii Generale Ordinare a
Ac]ionarilor Societ`]ii. Ac]ionarii societ`]ii reprezentând cel pu]in
5% din capitalul social al societ`]ii pot introduce puncte pe or-
dinea de zi a Adun`rii Generale Ordinare, cu condi]ia ca fiecare
punct s` fie înso]it de o justificare sau de un proiect de hot`râre
propus spre adoptare de c`tre Adunare, în termen de 15 zile de
la publicare precum [i a de prezenta proiecte de hot`râre pentru
punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a
Adun`rii Generale precum [i de a adresa întreb`ri cu privire la Or-
dinea de zi, pân` cel târziu la data de 10.06.2014, orele 16.00. În-
cepând cu data de 16.05.2014, documentele, convocatorul,
informa]iile privind num`rul total de ac]iuni [i drepturile de vot
la data convoc`rii, procurile precum [i documentele, materialele
informative [i proiectele de hot`râri în leg`tur` cu Adunarea
General` referitoare la punctele de pe ordinea de zi, în condi]iile
legisla]iei în vigoare, se pot consulta [i procura de c`tre ac]ionari
de la sediul ales al societ`]ii din Bucure[ti, {os. Orhideelor nr. 12
B, et.5, sector 6, tel. 021.310.06.10 fax 021.310.29.10. Formularele de
vot prin coresponden]` vor fi disponibile începând cu data de
16.05.2014, la sediul ales al societ`]ii din Bucure[ti, [os.
Orhideelor nr. 12 B, et.5, sector 6. Dreptul de vot se poate exercita
în mod direct, prin reprezentant sau prin coresponden]`. Ex-
ercitarea dreptului de vot în mod direct se face prin participarea
ac]ionarului la [edin]`, în baza actului de identitate. Accesul
ac]ionarilor persoane fizice îndrept`]i]i s` participe la Adunarea
General` a Ac]ionarilor este permis prin simpla prob` a
identit`]ii acestora. În conformitate cu dispozi]iile legale,
ac]ionarii pot fi reprezenta]i în cadrul Adun`rii Generale a
Ac]ionarilor de c`tre reprezentan]ii lor legali sau de c`tre alte
persoane c`rora li s-a acordat o procur` special`, pe baza formu-
larului de procur` pus la dispozi]ie de Societate, în condi]iile legii
la sediul ales al societ`]ii, tel.: 021.310.06.10. Vor fi puse la
dispozi]ia ac]ionarilor câte trei exemplare din formularul de
procur` special` care vor avea urm`toarele destina]ii: unul pen-
tru ac]ionar, unul pentru reprezentant [i unul pentru Societate.
Procurile speciale, în original, vor fi depuse la sediul ales al So-
ciet`]ii, din Bucure[ti, [os. Orhideelor nr. 12 B, et.5, sector 6, cu
48 de ore înainte de Adunare, în plic închis, pân` la data de
10.06.2014 cu men]iunea: „PENTRU ADUNAREA GENERALå OR-
DINARå A AC}IONARILOR DIN DATA DE 16.06.2014”, sub
sanc]iunea pierderii exerci]iului dreptului de vot în acea
Adunare. Procurile care nu con]in cel pu]in informa]iile cuprinse
în formularul pus la dispozi]ie de c`tre Societate sau care nu sunt
transmise în termenul prev`zut mai sus, nu sunt opozabile so-
ciet`]ii [i nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumu-
lui [i majorit`]ii în Adunarea General` Ordinar`. Ac]ionarii
persoane fizice vor transmite procurile speciale, în original,
înso]ite de copiile actului de identitate ale acestora semnate pen-
tru conformitate de ac]ionari. În cazul procurilor speciale trans-
mise de persoanele juridice, acestea vor fi semnate în original
de reprezentantul legal, [i vor fi înso]ite de certificatul constata-
tor al societ`]ii emis de Registrul Comer]ului, în original, nu mai
vechi de 30 de zile la data depunerii, copia certificatului de în-
registrare al societ`]ii [i copia actului de identitate al reprezen-
tantului legal care semneaz`. La data Adun`rii Generale Ordinare
a Ac]ionarilor, la intrarea în sala de [edin]`, reprezentan]ii de-
semna]i vor prezenta exemplarul lor de procur` special` [i actul
de identitate. Ac]ionarii Societ`]ii au posibilitatea de a vota prin
coresponden]`, înainte de Adunare, prin utilizarea formularului
de vot prin coresponden]` („Formularul de vot”). În cazul votu-
lui prin coresponden]` al persoanelor fizice, formularul de vot
completat [i semnat în original, va fi înso]it de copia actului de
identitate al ac]ionarului, semnat pentru conformitate de acesta.
În cazul votului prin coresponden]` al persoanelor juridice for-
mularul de vot completat [i semnat în original, va fi înso]it de
certificatul constatator emis de Registrul Comer]ului, în original,
nu mai vechi de 30 de zile la data depunerii, copia certificatului
de înregistrare al societ`]ii [i copia actului de identitate al
reprezentantului legal care semneaz` formularul de vot prin
coresponden]`. Ac]ionarul î[i va exercita dreptul de vot prin în-
scrierea caracterului „X“ în c`su]a aferent` op]iunii. Vor fi consid-
erate valide doar buletinele de vot care con]in toate elementele
de identificare solicitate pentru semnatar [i au înscrise un singur
caracter „X“ în dreptul punctelor de pe buletinul de vot. La
depunerea buletinului de vot sunt necesare, acte care s` per-
mit` identificarea certa a calit`]ii de ac]ionar, ori de reprezen-
tant legal al acestuia, pentru persoana care exercit` votul,
precum [i num`rul de ac]iuni de]inute. Actele trebuie s` per-
mit` identificarea lor f`r` echivoc în Registrul ac]ionarilor în-
tocmit de c`tre Depozitarul Central/ Registrul Ac]ionarilor
(confirmare structur` ac]ionari), pentru data de referin]`. For-
mularele de vot prin coresponden]` vor fi disponibile începând
cu data de 16.05.2014 la sediul ales al Societ`]ii din Bucure[ti,
[os. Orhideelor nr. 12 B, et.5, sector 6. În cazul votului prin core-
sponden]`, Formularul de vot, completat [i semnat poate fi
transmis c`tre sediul ales al societ`]ii din Bucure[ti, [os.
Orhideelor nr. 12 B, et.5, sector 6,  prin orice form` de curierat cu
confirmare de primire, astfel încât s` fie înregistrat ca fiind primit
la sediul ales al societ`]ii pân` cel târziu la data de 10.06.2014, ora
16:00, în plic închis, cu men]iunea scris` în clar [i cu majuscule:
„PENTRU ADUNAREA GENERALå ORDINARå A AC}IONARILOR
DIN 16.06.2014”. Formularele de vot care nu sunt primite la sediul
ales al Societ`]ii pân` la data [i ora sus men]ionat` nu vor fi luate
în calcul pentru determinarea cvorumului [i majorit`]ii în
Adunarea Ac]ionarilor. În cazul în care, la data [i ora sus-men]ion-

ate ca fiind data primei convoc`ri a Adun`rii Generale Ordinare
a Ac]ionarilor, nu se întrunesc condi]iile de validitate prev`zute
de Legea nr. 31/1990 privind societ`]ile comerciale [i de Actul
constitutiv al Societ`]ii, Adunarea General` Ordinar` a Ac]ionar-
ilor Societ`]ii se va întruni în data de 17.06.2014, ora 12:00 în
acela[i loc [i cu aceea[i ordine de zi.

LICITA}II

Debitorul SC Monalisa Investments SRL societate în faliment,
prin lichidator judiciar Dinu, Urse [i Asocia]ii SPRL, scoate la vân-
zare urm`toarele imobile al c`ror pre] de pornire este diminuat
cu 10% din pre]urile stabilite în cadrul ultimei licita]ii conform
procesului verbal al Adun`rii Creditorilor din data de 05.03.2014:
1.Teren extravilan situat în com. [tef`ne[tii de Jos, jude]ul Ilfov,
tarlaua 10, parcela 40/3/25, în suprafa]` de 12.000mp. Pre]ul de
pornire al licita]iei este de 113.400 EURO exclusiv TVA. Pre]ul cai-
etului de sarcini este de 2.000 lei exclusiv TVA. 2.Teren extravi-
lan situat în com. [tef`ne[tii de Jos, jude]ul Ilfov, tarlaua 10,
parcela 40/4/23, în suprafa]` de 22.336mp. Pre]ul de pornire al
licita]iei este de 211.075,20 EURO exclusiv TVA. Pre]ul caietului de
sarcini este de 3.000 lei exclusiv TVA. 3.Teren extravilan situat
în com. [tef`ne[tii de Jos, jude]ul Ilfov, tarlaua 10, parcela
40/3/26, în suprafa]` de 12.800mp. Pre]ul de pornire al licita]iei
este de 120.960 EURO exclusiv TVA. Pre]ul caietului de sarcini
este de 2.000 lei exclusiv TVA. 4.Teren intravilan situat în Ia[i,
Str. Trotus nr. 1, jude]ul Ia[i, în suprafa]` de 999,93mp. Pre]ul de
pornire al licita]iei este de 144.686 EURO exclusiv TVA. Pre]ul cai-
etului de sarcini este de 2.000 lei exclusiv TVA. Participarea la
licita]ie este condi]ionat` de consemnarea în contul nr.
RO31BFER140000010832RO01, deschis la Banca Comercial` Fer-
oviar`, Ag. Popa Tatu, sub sanc]iunea dec`derii, cel mai târziu
pân` la data [edin]ei de licita]ie, a garan]iei de 10% din pre]ul
de pornire a licita]iei, de achizi]ionarea pân` la aceea[i dat` a
Caietelor de sarcini [i a Regulamentului de licita]ie pentru pro-
priet`]ile imobiliare. Pentru imobilele men]ionate mai sus prima
[edin]` de licita]ie a fost fixat` în data de 16.06.2014, ora 15.00,
iar dac` bunurile nu se adjudec` la aceast` dat`, urm`toarele
[edin]e de licita]ii vor avea loc în datele de 23.06.2014, 30.06.2013,
07.07.2014, 14.07.2014, 21.07.2014, 28.07.2014, 04.08.2014,
11.08.2014, 18.08.2014, 25.08.2014, ora 15.00. Toate [edin]ele de
licita]ii se vor desf`[ura la sediul de coresponden]` al lichida-
torului judiciar din Bucure[ti, Str. Lucian Blaga nr.4, etaj 8, sector
3. Pentru rela]ii suplimentare suna]i la tel.: 021.318.74.25,
dinu.urse@gmail.com. Anun]ul poate fi vizualizat pe site-ul
www.dinu-urse.ro. 

Anun] publicitar privind licita]ia de v~nzare plante medicinale
(floare de tei) \n stare uscat`. Direc]ia Silvic` Ia[i, cu sediul \n Ia[i,
str. Gh. Asachi nr. 2, cod fiscal RO1590120 organizeaz` \n data de
26.05.2014, orele 11:00, la sediul unit`]ii, licita]ie cu selec]ie de
oferte pentru v~nzarea cantit`]ii de 20.000 kg floare de tei \n
stare uscat`. Pot participa la licita]ie agen]ii economici care au \n
obiectul de activitate achizi]ia, prelucrarea [i comercializarea
plantelor medicinale. Pre]ul de pornire a licita]iei [i valoarea
garan]iei ce se depune \nainte de licita]ie, precum [i docu-
mentele necesare pentru participare, sunt specificate \n Caietul
de sarcini. Caietul de sarcini poate fi procurat de la sediul Direc]iei
Silvice Ia[i \ncep~nd cu data de 15.05.2014 sau poate fi transmis
[i prin fax la solicitarea celor interesa]i, contravaloarea acestuia
fiind inclus` \n tariful de participare la licita]ie. Cererile de
\nscriere la licita]ie, \nso]ite de documentele necesare, se vor
depune (sau transmite prin fax) la sediul Direc]iei Silvice Ia[i
p~n` la data de 26.05.2014, orele 10:00. Pentru participarea la
licita]ie, agen]ii economici  vor trebui s` fac` dovada achit`rii
garan]iei [i a taxei de participare la licita]ie. Rela]ii suplimentare
se pot ob]ine la telefon 0232244680 [i 0730653751, fax
0232244631 sau e-mail office@iasi.rosilva.

Prim`ria comunei Flore[ti, cu sediul \n comuna Flore[ti nr. 604,
jude]ul Prahova, cod fiscal 2843620, organizeaz` licita]ie public`
pentru \nchirierea prin licita]ie public` unui imobil teren intrav-
ilan apar]in~nd domeniului privat al Comunei Flore[ti, Jude]ul
Prahova, tarlaua T8, parcela Ps 181/1, lotul 4/2, cu nr. Cad. 10440,
\n suprafa]a de 30.000 mp. Licita]ia va avea loc la sediul Prim`riei
Comunei Flore[ti la data de 04.06.2014, ora 10:00. Termenul
limit` pentru depunerea ofertelor este data de 03.06.2014, ora
16:00. Pre] pornire licita]ie: 650Euro/an pentru \ntreaga
suprafa]` de teren, la care se adaug` TVA. Garan]ia pentru par-
ticipare la licita]ie este de 100 lei [i se depune \n numerarar la
Casieria Prim`riei Comunei Flore[ti. Taxa de participare la licita]ie
este de 100 lei [i se depune \n numerar la Casieria Prim`riei Co-
munei Flore[ti. Condi]iile de participare [i documentele nece-
sare sunt prev`zute \n Caietul de sarcini care poate fi ob]inut de
la sediul Prim`riei comunei Flore[ti. Informa]ii suplimentare pot
fi ob]inute la sediul Prim`riei comunei Flore[ti sau la num`rul de
telefon 0244-369.502.

Prim`ria ora[ului Tg Frumos cu sediul \n ora[ Tg Frumos, str. Cuza
Vod` nr. 67, CIF 4541068, telefon 0232-710.330, 0232-710.906, e-
mail: primariatgfrumos@adlexpress.ro, scoate la licita]ie pub-
lic`, pentru concesionare p`[uni situate \n zona Br`ile[ti,
Paharnic Ad\ncata, Jora, Valea oarzei, Bej`neasa ovine, Bej`neasa
bovine, H\rtop, aflate \n proprietatea public` a ora[ului Tg-Fru-
mos. Documenta]ia privind atribuirea poate fi procurat` contra
cost (contravaloare caiet de sarcini – 10,00 lei), \ncep~nd cu data
de 13.05.2014 de la Serviciul Urbanism, Cadarstru, Agricol, Ame-
najarea Teritoriului [i Protec]ia Mediului din cadrul Prim`riei
ora[ului Tg Frumos. Pre]ul de pornire a licita]iei este de 240,33
lei/ha/an – p`[une. Gran]ia de participare este \n cuntum – 2%
din cuantumul total al redeven]ei pentru p`[unea ce se va licita
pe o perioad` de 1 an. Data limit` pentru clarific`ri este
03.06.2014, ora 10:00. Data limit` de depunere a ofertelor
privind participarea la licita]ie este 04.06.2014, ora 10:00 la sec-
retariatul Prim`riei ora[. Tg Frumos. Ofertele se vor depune \n
trei exemplare (un exemplar original [i dou` copii). Licita]ia va
avea loc la data de 04.06.2014 ora 13:00, \n Sala Mare a Prim`riei
ora[ului Tg Frumos. Solu]ionarea litigiilor ap`rute \n cadrul pro-
cedurii este de competenta instan]ei de contencios administra-
tiv [i fiscal al tribunalului Ia[i, Str. Anastasie Panu nr. 25 \n termen
de 3 zile de la data stabilirii c~[tig`torului licita]iei.

SC Hidroconstruc]ia SA Bucure[ti prin Sucursala „Muntenia”
Rm V~lcea, str. Decebal, nr 9, judetul Valcea, in vederea innoirii
parcului cu echipamente tehnice, scoate la licitatie, in data de
20.05.2014, ora 11, la sediul mai sus mentionat, urmatoarele
mijloace fixe: 1 Autoutilitara Dacia 1307, AG 27 ACH, Numar in-
ventar: 4022513, Pret minim de vanzare Lei (fara TVA): 1.000

lei, Locatie: Santier Arges-Pitesti, 2. Autoturism Dacia Solenza,
AG 99 ACH, 4022534, 1.000 lei, Santier Arges-Pitesti, 3. Autoutil-
itara Dacia Duble cabine, AG 98 ACH, 4022652, 1.000 lei, Santier
Arges-Pitesti, 4. Autoturism Dacia Solenza, AG 68 ACH ,
4022499, 1.000 lei, Santier Arges-Pitesti, 5. Autoutilitara Dacia
Duble cabine, AG 55 ACH, 4022737, 1.000 lei, Santier Arges-
Pitesti, 6. Autoutilitara Dacia Drop Side, AG 40 ACH, 4022578,
1.000 lei, Santier Arges-Pitesti, 7. Autoutilitara Dacia Duble cab-
ine, AG 42 ACH, 4022651, 1.000 lei, Santier Arges-Pitesti, 8.
Autoutilitara Dacia 1307, AG 20 ACH, 4022300, 1.000 lei, Santier
Arges-Pitesti, 9. Autoutilitara Dacia 1307, AG 19 ACH, 4020955,
1.000 lei, Santier Arges-Pitesti, 10. Autoturism Dacia Solenza,
AG 07 ERK, 4022535, 1.000 lei, Santier Arges-Pitesti, 11. Autoutil-
itara Dacia 1307, AG 04 WGV, 4020318, 1.000 lei, Santier Arges-
Pitesti, 12. Autoturism Dacia Logan, AG 03 ACH, 4022762, 1.000
lei, Santier Arges-Pitesti, 13. Autoturism Dacia Solenza, AG 74
ACH, 4022498, 1.000 lei, Santier Arges-Pitesti, 14. Autoutilitara
Dacia Duble cabine, AG 43 ACH, 4022714, 1.000 lei, Santier
Arges-Pitesti, 15. Autoutilitara Dacia 1304, AG 05 ROK, 4020320,
1.000 lei, Santier Arges-Pitesti, 16. Autoturism Dacia 1310, AG
02 ACH, 4022374, 1.000 lei, Santier Arges-Pitesti, 17. Autoutili-
tara Dacia 1307, AG 41 ACH, 4022579, 1.000 lei, Santier Arges-
Pitesti, 18.Autoturism Dacia Logan, VL 05 TCH, 4022707, 2.500
lei, Santier Olt Superior, 19.Autoturism Dacia Logan, OT 15 TCH,
4022816, 8.000 lei,  Santier Olt Inferior, 20. Autoturism Dacia
Logan, VL 09 TCH, 4022706, 2.500 lei, Santier Olt Superior, 21.
Autoturism Dacia Logan, OT 20 TCH, 4022717, 2.500 lei,  Santier
Olt Inferior, 22. Autoturism Dacia Logan, OT 16 ACH, 4022790,
3.000 lei, Santier Olt Inferior, 23, Autoturism Dacia Logan, OT
22 ACH, 4022745, 2.500 lei, Santier Olt Inferior. Conditii de par-
ticipare la licitatie: Se prezinta cerere de cumparare, certificat
inregistrare si imputernicire din partea firmei (in cazul in care
solicitantul este persoana juridica), se achita la caseria sucur-
salei taxa de inscriere la licitatie in valoare de 200 lei pentru
fiecare mijloc fix licitat (taxa de inscriere nu se va mai restitui
celor inscrisi la licitatie), plus garantia de participare in valoare
de 10% din pretul de incepere  a licitatiei pentru mijlocul fix
solicitat (garantia se restituie celor ce nu au castigat  licitatia).
Dupa adjudecarea licitatiei, castigatorul va achita valoarea in-
tegrala a obiectului licitat in maxim 15 zile lucratoare de la cas-
tigarea licitatiei, in caz contrar nu i se va mai restitui garantia
de 10%. Pentru desfasurarea licitatiei trebuie sa fie inscrisi si
prezenti cel putin trei participanti pentru fiecare mijloc fix so-
licitat, departajarea acestora facandu-se prin cresteri succesive
de pret in cuantum de 5% din pret pana la stabilirea castiga-
torului. Termenul de depunere a cererilor de cumparare, a taxei
de inscriere plus garantia de participare este: 19.05.2014. Infor-
matii suplimentare se pot obtine la urmatoarele numere de
telefon: 0250.74.71.80 – int. 106, 164  (pt. informatii generale),
iar pt. detalii referitoare la mijloacele de transport la:
0743.692.599 - Soaica Marin - Santier Olt Superior Rm. Valcea;
0732.151.892 - Gruia Catalin - Santier Olt Inferior Slatina;
0745.660.578 - Baciu Paul - Santier Arge[-Pite]ti.

Consiliul Local al municipiului Oradea prin Administra]ia Imo-
biliar` Oradea cu sediul în Oradea, P-]a Unirii nr.1, organizeaz`
licita]ie public` deschis`: 1. Informa]ii generale privind conce-
dentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, num`rul
de telefon, telefax [i adresa de e-mail a persoanei de contact:
Consiliul Local al Municipiului Oradea prin Administra]ia Imo-
biliar` Oradea, cu sediul în Oradea, Pia]a Unirii nr.1, jude]ul
Bihor, cod fiscal 21982927, telefon: 0259/437.000, fax:
0259/409.406; persoana de contact: Marge Adina, e-mail:
marge_adina@yahoo.com. 2. Informa]ii generale privind con-
cesionarea suprafe]ei de 100.000 mp teren, proprietate pub-
lic` a municipiul Oradea, în vederea realiz`rii unei canaliza]ii
subterane pentru amplasare re]ele de comunica]ii electronice
[i electrice. 3. Pre]ul minim de pornire al licita]iei publice de-
schise este de 60.000 euro/ an. Durata concesiunii este de 40
ani. 4. Informa]ii privind documenta]ia de atribuire: 4.1. Docu-
menta]ia de atribuire se poate desc`rca accesând site-ul
www.oradea.ro, sec]iunea Licita]ii. 4.2. Garan]ia de participare:
100.000 euro, respectiv 448.160 lei (echivalentul in lei este cal-
culat la cursul BNR din data de 21.03.2014, pentru 1 euro=4,4816
lei). 4.3. Modalita]i de constituire a garan]iei de participare:
scrisoare de garan]ie bancar` pentru participare la procedur`/
Instrument de garantare emis în condi]iile legii de o societate
de asigur`ri sau virament bancar în contul
RO74TREZ0765006XXX005460 deschis la Trezoreria Municip-
iului Oradea, titular de cont Administra]ia Imobiliar` Oradea,
cod fiscal 21982927. 4.4. Taxa de participare este de 100 euro
respectiv 448,16 lei  (sum` care se va plati in lei la cursul BNR
din data de 21.03.2014, 1 euro= 4,4816lei). 4.5. Aceasta poate fi
achitat` la Casieria Administra]iei Imobiliare Oradea, Pia]a
Unirii nr. 1, Sala Ghi[eelor sau in contul Administra]iei Imobil-
iare Oradea, cod fiscal 21982927, cont
RO74TREZ0765006XXX005460 deschis la Trezoreria Municip-
iului Oradea. 4.5. Data limit` pentru solicitarea clarific`rilor:
22.05.2014, ora 15.00. 5) Informa]ii privind ofertele: 5.1. Data
limit` de depunere a ofertelor: 03.06.2014, ora 09.00. 5.2.
Adresa la care trebuie depuse ofertele: Oradea, Pia]a Unirii  nr.1,
Serviciul Rela]ii cu Publicul, Sala Ghi[eelor, ghi[eul nr. 10. 5.3.
Num`rul de exemplare în care trebuie depus` fiecare ofert`:
Ofertan]ii transmit ofertele lor în dou` plicuri sigilate, unul ex-
terior [i unul interior, care se înregistreaz`, în ordinea primirii
lor, în registrul „Oferte“, precizându-se data [i ora. Plicul inte-
rior va con]ine, în câte 2 exemplare fiecare din cele 2 oferte pro-
priu-zise (privind redeven]a, aspectul privind proiectarea si
constructia infrastructurii de comunicatii). 6) Data [i locul la

care se va desf`[ura [edin]a public` de deschidere a ofertelor:
03.06.2014 ora 12.00, în sala mic` a Prim`riei Municipiului
Oradea. 7) Denumirea, adresa, num`rul de telefon, telefax
[i/sau adresa de e-mail a instan]ei competente în solu]ionarea
litigiilor ap`rute [i termenele pentru sesizarea instan]ei: Sec]ia
de Contencios Administrativ a Tribunalului Bihor, adresa:
Oradea, Str. Traian Lalescu nr. 1, cod 410174, jude]ul Bihor; Reg-
istratur` General`: email: tr-bihor-reg@just.ro, fax:
0359/432750. 8) Data transmiterii anun]ului de licita]ie c`tre in-
stitu]iile abilitate, în vederea public`rii: 13.05.2014.

MATRIMONIALE
Pensionar`, 65 ani, studii superioare dore[te o toamn` t~rzie
l~ng` un domn tomnatic. Telefon 0755.333.491.

PIERDERI
Pierdut carnet de student UPB, facultatea de Automatic` [i Cal-
culatoare, pe numele Mihaiu Nicolae. Îl declar nul.

Declar pierdut` legitima]ie serviciu emis` de D.G.A.S.P.C. Sector
6 pe numele Dr`gan Mihaela.

Gâ]` {t. Ionel Persoan` Fizic` Autorizat`, C.U.I. 26987593,
F40/3074/2010, sediu Str. Romulus nr.63, Sector 3, declar̀  pierdut
[i nul Certificatul constatator.

Pierdut adeverin]` achitare integral` locuin]` 8250/21.08.1996,
pe numele Teodorescu Olimpia. O declar nul`. 

Pierdut contract construc]ii nr.3787/6.10.1973, proces verbal elib-
erat în 21.11.1973, act adi]ional eliberat 16.03.1979, pe numele
Ionescu Aurelian Matiu. Le declar nule.

Anun]. Prim`ria [i Consiliul Local al Comunei Recea
organizeaz` la sediul prim`riei din localitatea Recea,
Str.Prim`riei, nr.2, în data de 29.05.2014, ora 12.00,
licita]ie public` cu strigare, pentru vânzarea unui
num`r de 3 parcele, identificate cu numerele cadas-
trale 50992, 50994 [i 50998, situate în satul Sasar,
Strada Macului (zona Vama Baia Mare), având ca
destina]ie locuri de cas`. Planul de amplasare, cai-
etul de sarcini, condi]iile de participare [i informa]ii
suplimentare se pot ob]ine de la Prim`ria Comunei
Recea, telefon 0262.287.240, 0262.287.202, sau e-
mail: primariarecea2000@yahoo.com. Primar, Pavel
Octavian.

Publicitate

SC Bonprod Invest SRL, cu sediul
\n jud. Cluj, loc. Cluj-Napoca, str.

P-ta Mihai Viteazu, CUI 15586839,
J12/1914/2003 este citat` la Tri-

bunalul Specializat Cluj \n Dosar
nr.97/1285/2014, sala 249, pentru
ziua de 21 Mai 2014, ora 8:00, \n
calitate de debitor, \n proces cu
Direc]ia General` Regional` a

Finan]elor Publice Cluj-Napoca,
prin Administra]ia Jude]ean` a

Finan]elor Publice Cluj, \n calitate
de creditor, pentru fond-proce-

dura insolven]ei-societ`]i 
cu r`spundere limitat`.

Se \mpline[te un an de c~nd s-a stins
scumpa, bl~nda [i draga noastr` 

Georgeta Enachescu. 
Ilustr` cercet`toare [tiin]ific` 

în biologie, dar [i sor`, m`tu[`, 
prieten` pentru noi, familia 

[i apropia]ii, care ne-o 
amintim în fiecare zi. 

Dumnezeu s` o odihneasc`.

COMEMORåRI

DECESE

S-a stins din via]` 

Theodor Enachescu,
doctor în antropologie, membru cores-
pondent al Academiei Române, frate,
unchi, OM. L-am c`l`uzit pe ultimul

drum, dar blânda sa erudi]ie, umorul [i
t`ria lui de caracter ne vor c`l`uzi pa[ii
toat` via]a nou`, cei care îl plângem. 

Dumnezeu s`-l odihneasc`.

CITA}IE


