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OFERTE SERVICIU
Trenkwalder angajeaz` stivuitori[ti [i ma-
nipulan]i marf`. Interviuri în Strada Bucur,
nr.2, sector 4, zona Unirea/Budapesta/
Pasaj M`r`[e[ti. 021.312.00.44.

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

Poli]ia Local` Rm.S`rat, cu sediul în
Rm.S`rat, Str.Victoriei, nr.95-107 scoate ta
concurs urm`toarele func]ii publice de
execu]ie vacante: -poli]ist local, clasa I, grad
profesional asistent în cadrul Serviciului
“Ordine Public`”; -poli]ist local, clasa I, grad
profesional debutant în cadrul Serviciului
“Disciplin` [i Siguran]` Rutier`”; -poli]ist
local, clasa I, grad profesional asistent în
cadrul Compartimentului Inspec]ie Com-
ercial`; -poli]ist local, clasa 1, grad profe-
sional asistent în cadrul Compartimentului
Disciplin` în Construc]ii [i Afi[ai Stradal pe
o perioad` determinat` de 2 ani. Concur-
sul va avea loc la sediul Poli]iei Locale
Rm.S`rat în data de 25.08.2014, ora 10.00 -
proba scris`, iar interviul în data de
27.08.2014, ora 10.00. Condi]iile de partici-
pare sunt cele prev`zute în art.54 [i art.57
alin.(1), (2), (3), (4), (5) din Legea nr.
188/1999 privind Statutul func]ionarilor
publici republicat`, actualizat`. Acestea se
vor afi[a la sediul Politiei Locale Rm.S`rat.
Dosarele de înscriere la concurs se pot
depune în termen de 20 de zile de la data
public`rii anun]ului, la sediul Politiei Locale
Rm. S`rat. Dosarele de înscriere trebuie s`
con]in` în mod obligatoriu documentele
prev`zute în art.49 din HG nr.611/2008, ac-
tualizat`. Rela]ii suplimentare se pot
ob]ine la sediul Poli]iei Locale Rm.S`rat sau
la num`rul de telefon 0238.560.101.

VÂNZåRI /|NCHIRIERI
Societate comercial`, ofer` spre vânzare
sau închiriere, cl`dire birouri D+P, suprafa]a
util` de 739,70 mp [i terenul aferent în
suprafa]` de 1656,62 mp, situat în locali-
tatea Calafat, str. Traian, nr. 47, jude]ul Dolj.
Ofertele se pot trimite pân` la 31 iulie 2014
la adresa: C`su]a Po[tal`, nr. 20, Oficiul
Po[tal Pipera, strada Drumul Potcoavei, nr.
2, ora[ Voluntari, jude]ul Ilfov.

CITA}II
Pi]igoi Elena Viorica (fost` Ioni]`) recla-
mant` în dosarul nr. 36199/245/2012 al
Judec`toriei Ia[i, chem în judecat` pe
pârâtele Ioni]` Alina Luciana [i Ioni]`
Lucre]ia cu domiciliul în Ia[i, Str. Anton Cri-
han, nr.6, bl.D21 Galata 1, et.3, ap.11, pentru
termenul de 1.08.2014 la Judec`toria Ia[i
Sec]ia Civil`, sala 3Pc25, ora-8.30, în calitate
de pârâte pentru fond succesiune ie[ire din
diviziune.

SC S.G.U.P. SRL Ploie[ti cu sediul \n str.
V`leni nr. 32, convoac` concesionarii sau
mo[tenitorii legali ai acestora, pentru
l`murirea situa]iei juridice a locurilor
men]ionate din: Cimitirul Bolovani: Iosif
Teodora- decedat pe 13.06.1996 – Ploie[ti,
Str. Razoare nr. 1, jud. Prahova- loc 35,
parcela 23, clasa I. |n cazul neprezent`rii
p~n` la data de 11.08.2014 pentru clarifi-
carea situa]iei juridice asupra locurilor de
\nhumare mai sus men]ionate, dreptul de
concesiune \nceteaz` de drept.

Manea Cosmin cu domiciliul cunoscut în
Gura Vadului, sat Tohani, nr. 105, jud. Pra-
hova, este chemat la Judec`toria Mizil în
ziua de 16 septembrie 2014, în dosarele
civile nr. 1822/259/2013 [i 1819/259/2013, în
calitate de intimat, în proces cu Inspec-
toratul Jude]ean de Poli]ie Prahova, în cal-
itate de petent, privind înlocuire amend`.

Kelemen Piro[ca cu domiciliul cunoscut în
com. Ca]a, sat Ca]a, jud. Bra[ov, este
chemat` la Judec`toria Mizil în ziua de 16
septembrie 2014, în dosarul civil nr.
19/259/2014, în calitate de intimat, în pro-
ces cu Inspectoratul Jude]ean de Poli]ie
Prahova, în calitate de petent, privind în-
locuire amend`.

SC Teodorescu & Comp. Doina S.N.C. cu
sediul în mun. Ia[i, str. P`curari, nr.111,
bl.603, ap.11, jud. Ia[i, J22/1461/1991, CUI:
1958746,  este chemat în judecat` în cali-
tate de debitor, pe data de 04.11.2014, ora
09:00, la Tribunalul Ia[i, str.Nicolae Gane,
nr.20A, jud.Iasi, camera Sala 1, Complet
com.S4 fal, în proces cu S.C.P. Casa de Insol-
ven]` Homoranu SPRL în calitate de recla-
mant, în dosarul nr. 6032/99/2014, având
ca obiect procedura insolven]ei.

Ministerul Finan]elor Publice. Agen]ia
Na]ional` de Administrare Fiscal`. Direc]ia
General` Regional` a Finan]elor Publice
Ia[i. Administra]ia Jude]ean` a Finan]elor
Publice Ia[i. Cita]ie. Zahid Mamdan, cu
domiciliul declarat în Ierusalim, Israel,
n`scut la data de 19.06.1976 în Bethlehem,
Israel, [i Kalouty Sleiman, cu domiciliul de-
clarat în Israel, Ierusalem - Harhatsufem,
str. Hagana, nr. 28, n`scut la data de
18.05.1971, sunt chema]i personal la in-
terogatoriu, la Tribunalul Ia[i - sec]ia a II-a
Civil` - Faliment, str. N. Gane, Nr. 20A, mun.
Ia[i, Sala 1, Complet S4 fal., în ziua de
07.10.2014, ora 09.00, în dosarul nr.
9450/99/2012/a1, \n calitate de pârâ]i, în

proces cu Direc]ia General` Regional` a
Finan]elor Publice - Administra]ia
Jude]ean` a Finan]elor Publice Ia[i, str. A.
Panu, nr. 26 în calitate de creditor - recla-
mant, în cauza privind pe debitorul SC Bu-
ralmi SRL cu sediul \n Ia[i, str. Ogorului, nr.
2, jude]ul Iasi, J22/99/2012, codul de \nreg-
istrare fiscal` 14333358, pentru Fond - An-
gajarea r`spunderii conform art. 138 din
Legea 85/2006.

Soma]ie de uzucapiune. Prin prezenta
aducem la cuno[tin]a tuturor celor in-
teresa]i a face opozi]ie la constatarea drep-
tului de proprietate prin uzucapiune, în
favoarea reclaman]ilor Prundar Vasile [i
Prundar Mirela, domicilia]i în com. Sita
Buz`ului, nr. 736, jude]ul Covasna, asupra
imobilului în suprafa]` total` de 2072 mp,
situat în comuna Sita Buz`ului, Jude]ul Co-
vasna, punctul numit Ciumernic, identifi-
cat ca fiind înscris în CF nr. 23658 Sita
Buz`ului nr. top 2836, înscris pe numele
proprietarului tabular Comuna Boro[neu
Mic, jude]ul Covasna, având ca vecin`t`]i:
la Vest Dârstar Gheorghe, la nord drum, la
est Mitituc Ioan [i la sud pârâul Ciumernic,
urmând ca în caz contrar, în termen de 6
luni de la emiterea celei din urm` publica]ii
s` se treac` la judecarea cererii.

Soma]ie. Prin cererea înregistrat` pe rolul
Judec`toriei Întorsura Buz`ului sub dosar
nr. 98/248/2014 reclaman]ii Muntean Ghe-
orghi]a, Despa Valeriu Pavel, Stoica Con-
stantin [i Stoica Valeria Maria în
contradictoriu cu pârâ]ii Szentkereszthy
Soria [i Deszpa Janos, au invocat dobândi-
rea dreptului de proprietate prin uzucapi-
une, asupra imobilelor situate în
intravilanul comunei Sita Buz`ului, nr. 859,
861 [i 862, jud. Covasna, înscris în CF nr.
24094 Sita Buz`ului (provenit` din conver-
sia c.f. 4096 Buz`ul Ardelean), nr. top 1222,
1223, 1224, 1225, în suprafa]` total` de 9.414
mp., CF 24095 Sita Buz`ului (provenit` din
conversia cf. 378 Buz`ul Ardelean), nr. top
1226, 1227, 1228 în suprafa]` total` de 4.399
mp [i CF nr. 24096 Sita Buz`ului (provenit`
din conversia cf 378 Buz`ul Ardelean) nr.
top 1229 în suprafa]` total` de 4.406 mp.
To]i cei interesa]i sunt soma]i s` formuleze
opozi]ie, cu precizarea c`, în caz contrar, se
va trece la judecarea cererii în termen de 6
luni de la emiterea celei din urm`
publica]ii.

DIVERSE
Subsemnata Olteanu Georgeta, în calitate
de reclamant` în Dosarul nr.
22721/280/2013 al Tribunalului Arge[ for-
mulez urm`torul anun] cu privire la de-
schiderea procedurii mor]ii pârâtului Jianu
Constantin Cristinel, fiul lui Marin [i Geor-
geta, n`scut la data de 16.05.1974 în mu-
nicipiul Pite[ti, cu ultimul domiciliu în
Mioveni, str. Dogarilor, bl. A20, sc. C, ap. 9,
jud. Arge[, CNP 1740516035086, cu
invita]ia ca orice persoan` s` comunice
datele pe care le cunoa[te în leg`tur` cu
cel declarat disp`rut instan]ei, la dosarul
indicat mai sus.

Activ Insolv SPRL Rm. Valcea, str. Ferdinand
nr. 34, administrator judiciar, notific` de-
schiderea procedurii insolven]ei împotriva
debitoarei SC Talexion SRL, CIF 22390427,
num`r ORC J38/873/2007 cu sediul în  Rm
Valcea, str. Matei Basarab, nr 20, bl. 116, sc.
A, ap. 19, jud. Vâlcea, prin sentin]a
3331/11.06.2014 pronun]at` in dosarul nr.
2301/90/2014 de Tribunalul Vâlcea.
Termene: 28.07.2014 termenul pentru în-
registrarea crean]elor; 08.08.2014 ter-
menul de intocmire, afisare si comunicare
a tabelului preliminar de crean]e;
25.08.2014 termenul pentru  afisarea
tabelului definitiv de crean]e. Prima
adunare a creditorilor va avea loc in data
de 14.08.2014 ora 14,00 la sediul lichida-
torului judiciar si convoac` creditorii. In-
formatii suplimentare la tel. 0350414880,
0727653523, 0744835386.

Activ Insolv SPRL Rm. Valcea, str. Ferdinand
nr. 34, administrator judiciar, notific` de-
schiderea procedurii simplificate de insol-
ven]a împotriva debitoarei SC Modern Stil
SRL, CIF 15033740,  num`r ORC
J38/557/2002 cu sediul în  Rm Valcea,
str.Constantin Brancusi, nr 3, bl. 12, sc. 4,
ap. 17, jud. Vâlce, prin sentin]a
3329/11.06.2014 pronun]at` in dosarul nr.
2261/90/2014 de Tribunalul Vâlcea.
Termene: 28.07.2014 termenul pentru în-
registrarea crean]elor; 08.08.2014  ter-
menul de intocmire, afisare si comunicare
a tabelului preliminar de crean]e;
25.08.2014  termenul pentru  afisarea
tabelului definitiv de crean]e. Prima
adunare a creditorilor va avea loc in data
de 14.08.2014 ora 14,00 la sediul lichida-
torului judiciar si convoac` creditorii. In-
formatii suplimentare la tel. 0350414880,
0727653523, 0744835386.

Activ Insolv SPRL Rm. Valcea, str. Ferdinand
nr. 34, administrator judiciar, notific` de-
schiderea procedurii insolven]ei împotriva
debitoarei SC Nectarul Impex SRL, CIF
4701827, num`r ORC J38/1011/1993 cu
sediul în  Rm Valcea, str. Stirbei Voda, nr.
193, jud. Vâlcea, prin sentin]a
3495/25.06.2014 pronun]at` in dosarul nr.
2413/90//2014 de Tribunalul Vâlcea.
Termene: 11.08.2014 termenul pentru în-
registrarea crean]elor; 22.08.2014 ter-
menul de intocmire, afisare si comunicare
a tabelului preliminar de crean]e;
08.09.2014 termenul pentru  afisarea
tabelului definitiv de crean]e. Prima

adunare a creditorilor va avea loc in data
de 28.08.2014 ora 14,00 la sediul lichida-
torului judiciar si convoac` creditorii. In-
formatii suplimentare la tel. 0350414880,
0727653523, 0744835386.

LICITA}II
Comuna Miroslava, jud. Ia[i, organizeaz`
licita]ie public` deschis`, în data de
06.08.2014, orele 12, pentru concesionare
teren, în suprafa]` de 6.800mp. Caietul de
sarcini poate fi ob]inut de la biroul
Achizi]ii Publice din cadrul Prim`riei Com.
Miroslava, jud. Ia[i. Costul caietului de
sercini este de: 50 lei. Data limit` pentru
depunerea ofertelor: 06.08.2014, orele 9.

Prim`ria Comunei Dorne[ti, Jude]ul
Suceava organizeaz` licita]ie public` cu
strigare în vederea concesion`rii, terenu-
lui cur]i construc]ii în suprafa]` de 543 mp,
apar]inând domeniului privat al comunei
situat în intravilanul comunei Dorne[ti,
jude]ul Suceava.  Concesionarea se va face
pe o perioad` de 49 de ani; Licita]ia va
avea loc la data de 11.08.2014, ora 12:00 la
sediul Prim`riei comunei Dorne[ti. Pre]ul
de pornire al licita]iei este de 6.600 lei /an,
respectiv 12,17 lei/mp./an; Licitatorii vor
achita pân` la ora începerii licita]iei o tax`
de participare în sum` de 160 lei [i o
garan]ie de participare de 10%; |n cazul în
care licita]ia nu se va sus]ine la data sta-
bilit` se va repeta sapt`mânal la aceea[i
or`. Rela]ii suplimentare se pot solicita zil-
nic între orele 8:00 – 16:00 la telefon:
0230-568.217 sau la 0230/568.236 -
Prim`ria Comunei Dorne[ti.

1.Date identificare achizitor: SC Fise Elec-
trica Serv SA -SISE  Electrica Transilvania
Sud, cu sediul în Bra[ov, Str. 13 Decembrie
nr. 17 A, CUI 14493251, tel. 0268/305598, fax
0268/305594, achizi]ioneaz` „Structuri [i
materiale de construc]ii; produse auxiliare
pentru construc]ii”, Cod CPV 44000000-
0; în cantit`]ile [i condi]iile prev`zute în
documenta]ia de atribuire. Adresa la care
se poate solicita documenta]ia de
atribuire: SISE Electrica Transilvania Sud,
Bra[ov, Str. 13 Decembrie nr. 17 A, tel:
0268/305598, fax: 0268/305594. Docu-
menta]ia de atribuire se pune la dispozi]ia
operatorilor economici gratuit, în urma so-
licit`rii scrise a acestora. 2. Procedura apli-
cat`: „Licita]ie deschis`” –încheiere de
acord cadru cu un singur operator eco-
nomic. 3. Împ`r]ire pe loturi: DA. Se pot
depune oferte pentru unul sau mai multe
loturi. În cadrul unui lot nu se accept`
oferte par]iale. 4. Locul de livrare a pro-
duselor: DDP beneficiar la depozitele SISE
Electrica Transilvania Sud din ora[ele:
Bra[ov, Sibiu, Mure[, Alba, Sf. Gheorghe [i
M. Ciuc. 5. Natura [i cantitatea produselor
ce se vor achizi]iona: Structuri [i materiale
de construc]ii; produse auxiliare pentru
construc]ii” în cantit`]ile  prev`zute în doc-
umenta]ia de atribuire. 6. Durata acordu-
lui cadru: 12 luni de zile. Termenul de
livrare: max. 5 zile de la data semn`rii con-
tractului subsecvent. 7.a. Data limit` de
primire a ofertelor: 01.08.2014, ora 09.00.
Data deschiderii ofertelor: 01.08.2014, ora
10.00, 7.b. Adresa la care se depun ofertele:
sediul SISE Electrica Transilvania Sud,
Bra[ov, Str. 13 Decembrie nr. 17 A, etaj I, sec-
retariat general, 7.c. Limba de redactare a
ofertelor: limba român`. 8. Modalit`]ile de
finan]are: surse proprii. 9. Criterii de califi-
care conform prevederilor din Fi[a de date.
10. Perioada de valabilitate a ofertei: 90 de
zile de la data deschiderii ofertelor. 11. Cri-
teriul de atribuire a contractului: “pre]ul cel
mai sc`zut”. 12. Garan]ie de participare:
conform Documenta]ie de atribuire.

Anun] de participare –reprogramare.
Achizi]ia de lucr`ri. 1. Denumire achizitor:
Societatea Na]ional` a S`rii S.A. Bucure[ti
–Sucursala Salina Tg. Ocna, str. Salinei nr.12,
jud. Bac`u, cod: 605600, telefon:
0234.344.017, fax: 0234.344.022, e-mail:
salina@salina.ro 2. Obiectul: încheierea
unui acord cadru pentru: Proiectarea [i ex-
ecutarea a 2 foraje [i echiparea acestor
sonde pentru men]inerea capacit`]ii de
produc]ie la sarea solu]ie Gura Sl`nic, Tg.
Ocna. 3. Procedura aplicat` : Licita]ie de-
schis`. 4. Documenta]ia de atribuire [i
copie dup`: “Regulamentul propriu privind
organizarea [i desf`[urarea procedurilor
de achizi]ie de produse, servicii [i lucr`ri
aplicabil în cadrul Societ`]ii Na]ionale a
S`rii SA Bucure[ti”, se pot ob]ine de la
Salina, str. Salinei, nr. 12, loc. Tg. Ocna, jud.
Bac`u. 5. Data pân` când se pot solicita
clarific`ri: 29.07.2014, ora 12.00; 6. Termen
de r`spuns la solicit`ri: 30.07.2014, ora
14.00; 7. Locul [i data limit` de depunere a
ofertelor: conf. art. 1–31.07.2014, ora 8.00;
8. Locul [i data deschiderii ofertelor: conf.
art. 1–31.07.2014, ora 10.00; 9. Nu sunt ad-
mise: oferte alternative. 10. Se solicit`:
Garan]ie de participare în cuantum de:
95.000 lei. Dovada constituirii garan]iei de
participare va fi: pe exteriorul plicului mare
cu oferta. 11. Perioada de valabilitate a
oferte: 90 de zile. 12. 12. Criteriul de
atribuire: cea mai avantajoas` ofert` din
punct de vedere tehnico-economic.

1.Denumirea, adresa, num`rul de fax,
adresa de e-mail ale autorit`]ii contrac-
tante [i ale biroului de la care se pot ob]ine,
dup` caz, informa]ii suplimentare: Co-
muna Bat`r, localitatea Bat`r, nr. 404,
jude]ul Bihor, telefon: 004.0259.312.268,
fax: 004.0259.312.268, email: primari-
abatar@yahoo.com. 2.Hot`rârea privind

stabilirea modalit`]ii de gestiune: HCL nr.11
din 18.02.2014. 3. Aria teritorial` unde
urmeaz` a se presta/furniza serviciul/ac-
tivitatea: localita]ile Bat`r, Arp`[el, T`ut [i
Talpo[, jude]ul Bihor. 4.Serviciul/activitatea
care urmeaz` s` fie prestat /prestat` /
furnizat/furnizat` /detaliat/detaliat` pe
activit`]i: Delegarea gestiunii serviciului de
ap` din aria administrativ-teritoriala a Co-
munei Bat`r, Jude]ul Bihor -serviciu de ali-
mentare cu apã cuprinde totalitatea
activitã]ilor necesare pentru: captarea apei
brute, din surse de suprafa]ã sau subter-
ane; tratarea apei brute; transportul apei
potabile [i/sau industriale; înmagazinarea
apei; distribu]ia apei potabile [i/sau indus-
triale. 5.Durata contractului de delegare a
gestiunii: 20 de ani. 6.Denumirea, adresa,
num`rul de telefon [i de fax [i adresa de e-
mail ale biroului/ persoanei de la care se
poate solicita documenta]ia de delegare,
precum [i modalit`]ile de ob]inere a docu-
menta]iei: Registratura Prim`riei Bat`r, lo-
calitatea Bat`r, nr.404, tel:
004.0259.312.268, fax: 004.0259.312.268,
Comuna Bat`r, jude]ul Bihor, persoan` de
contact: Andor Gheorghe. 7.Dac` este
cazul, costul [i condi]iile de plat` în ved-
erea ob]inerii documenta]iei de delegare:
Nu Este Cazul. 8.Termenul limit` de
depunere a ofertelor, data [i ora, adresa la
care se depun/transmit ofertele: data
21.08.2014, ora 10.00, Prim`ria Bat`r, local-
itatea Bat`r, nr.404, Comuna Bat`r, jude]ul
Bihor. 9.Data, ora [i locul deschiderii ofer-
telor: data 22.08.2014, ora 11.00, Prim`ria
Bat`r, localitatea Bat`r, nr.404, Comuna
Bat`r, jude]ul Bihor.

Debitorul SC Vigomarm SRL –în lichidare,
prin lichidator judiciar Dinu, Urse [i Aso-
cia]ii SPRL, scoate la vânzare urm`toarele
propriet`]i imobiliare aflate în Str. Henry
Ignatie, Nr.6 –Lot 1121, construc]ia C1 -Hotel
Gama, Sta]iunea Saturn, Mun. Mangalia,
Jud. Constan]a: 1. Apartamentul 129 -
suprafata de 24,04mp. Pre] pornire licita]ie
7.200 Euro exclusiv TVA; 2.Teren 499mp
+1/100 cota indiviz` teren 4,023mp aflat pe
raza comunei B`rc`ne[ti, Sat T`t`rani, jud.
Prahova. Pre] pornire licita]ie 1.347,30 Euro
exclusiv TVA. -Pre]ul de pornire al licita]ilor
pentru imobile reprezint` 30% din val-
oarea de pia]` exclusiv TVA ar`tat` în Ra-
portul de Evaluare. Pre]ul caietului de
sarcini pentru imobilele aflate în propri-
etatea SC Vigomarm SRL este de 1000 lei
exclusiv TVA. 3.Autoutilitar` Dacia Pick–up
Double Cab, proprietatea SC Vigomarm
SRL, pre] pornire licita]ie –1.491,77 Lei ex-
clusiv TVA; 4.Mijloace fixe [i obiecte de in-
ventar apar]inând SC Vigomarm SRL în
valoare de 10.138,35 Lei exclusiv TVA; 5.Stoc
de marf` -piatr`, marmur` [i granit,
apar]inând SC Vigomarm SRL în valoare de
106.354,08 Lei exclusiv TVA; -Pre]ul de
pornire al licita]ilor pentru autoutilitar`,
mijloace fixe, obiecte de inventar si stocul
de marfa apartinand SC Vigomarm SRL
reprezint` 30% din valoarea de pia]` exclu-
siv TVA, ar`tat` în Raportul de Evaluare
pentru fiecare bun în parte, iar listele cu
aceste bunuri pot fi ob]inute de la lichida-
torul judiciar cu un telefon în prealabil la
021.318.74.25. Participarea la licita]ie este
condi]ionat` de:  -consemnarea în contul
nr. RO51BITRPH1RON031682CC01 deschis la
Veneto Banca s.p.c.a Agen]ia Ploie[ti pân`
cel târziu cu 24 ore înainte de [edin]a de
licita]ie a garan]iei de 10% din pre]ul de
pornire a licita]iei, -achizi]ionarea pân` la
aceea[i dat` a Caietelor de sarcini
pentru propriet`]ile imobiliare de la
sediul lichidatorului judiciar. Pentru
propriet`]ile imobiliare, autoutilitar`,
mijloacele fixe, obiectele de inventar
[i stocul de marf` prima [edin]` de
licita]ie a fost fixat` în data de
23.07.2014, ora 12.00, iar dac`
bunurile nu se adjudec` la aceast`
dat`, urm`toarele [edin]e de licita]ii
vor fi în data de 30.07.2014;
06.08.2014, ora 12.00. Toate [edin]ele
de licita]ii se vor desf`[ura la sediul
lichidatorului judiciar din Mun.
Ploie[ti, Str. Elena Doamna, Nr. 44 A,
Jude] Prahova. Pentru rela]ii supli-
mentare suna]i la telefon:
021.318.74.25, email
dinu.urse@gmail.com. Pentru rela]ii
suplimentare cu un telefon în preal-
abil dl Cristian Ciocan, 0753.999.028.
Anun]ul poate fi vizualizat [i pe site
www.dinu-urse.ro. “

PIERDERI
Declar pierdute certificate de tre-
zorerie E4 861413; E4 861414; E4
861415; E4 861416 în valoare de
20.000lei, eliberate de Trezoreria
Statului Sector 3 pe numele Vi[an
Marioara. Le declar nule.

Pierdut Atestat de marf` pe numele
Ghenea Dumitru Toma, zona L`pu[-
Arge[, Craiova. Se declar` nul.

Pierdute acte de proprietate pentru
ap. nr.17 situat în Bucure[ti, Str. Ro-
tunda, nr.8, bl.Y2C, sc.1, etaj 4, sector 3,
respectiv contract de vânzare -
cump`rare nr.2483V/1991 [i procesul
verbal de predare-primire din
12.08.1991. Le declar nule.

Pierdut proces verbal predare-primire
ap.65, bl.14, Calea Mo[ilor nr.270, sec-
tor 2, pe numele Atanasiu Alexandra
Mihaela. Îl declar nul. 

Pierdut adeverin]` achitare a

locuin]ei pe numele Beceru Tudor [i Beceru
Maria. O declar nul`.

Pierdut Certificat preg`tire profesional`
transport marf` Enescu Nicolae. Declar nul

Pierdut Licen]` de pescuit seria TL –0212
eliberat` la data de 29.01.2008, de c`tre
Ministerul Agriculturii [i Dezvolt`rii Ru-
rale– Agen]ia Na]ional` ptr. Pescuit [i Ac-
vacultur` Tulcea, pe numele Bogdan
Cristian. Se declar` nul`.

SC Auto Training Expert SRL Ia[i, declar`
pierdut` (nul`), [tampila societ`]ii cu Nr.1,
cu inscrip]ia: ”SC Auto Training Expert SRL
1; Ia[i –România, C.U.I. 26282371,
J22/1970/2009.” Orice document [tampi-
lat cu aceast` [tampil` dup` data de
10.07.2014 este declarat ”FALS” [i se
pedepse[te conform legii.

Bran Mariana– Cerasela, domiciliat` în sat.
Slobozia, str. Islazului nr. 812, ora[ Roznov,
jud. Neam] pierdut Atestat marf`, per-
soane, atestat gabarit dep`[it eliberate de
A.R.R. Neam]. Se declar` nule.

Pierdut certificat înregistrare eliberat la
19.10.2009 de O.R.C. Mehedin]i pe numele:
SC Excel Trade SRL din Dr. Tr. Severin,
J25/420/10.09.1996, C.U.I. 8812429. Se de-
clar` nul.

Declar nul contract vânzare- cump`rare nr.
1498/10.08.2000, încheiat- Biroul Notarial
G`ie[ti- pe numele Zanfir F`nic` [i Zanfir
Laura.

Declar nul contract de vânzare- cump`rare
nr. 4984/1992, pe numele Dobre Sorica pro-
prietar, încheiat cu SC Orizont SA la
03.06.1992,  sediu Str. Constantin Mille
nr.12, Sector 1.

SC BIT Development Services SRL cu sediul
social în Bucure[ti, Sector 5, Str. Ion Conea
nr. 29, având C.U.I. 22971500 [i
J40/24137/2007 declar` pierdut Certificatul
constatator de la sediul social, nr.
411535/06.08.2008 [i Certificatul constata-
tor de la punctul de lucru nr.
345567/09.09.2011, le declar` nule.
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