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OFERTE SERVICIU

Angaj`m m`celari cu experien]` în Irlanda,
condi]ii excelente, detalii la nr.de tel.
0744.394.639 sau 0035.4873.888.148. Inter-
viul va avea loc Mar]i 22 iulie, Craiova,
jude]ul Dolj.

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

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 localitatea 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

Se citeaz` eventualii mofltenitori ai defunc-
tului Brândufloiu Ni]` decedat la data de
17.01.2014 cu ultimul domiciliu în Bucureflti,
Bd. Ferdinand I, nr.15, sector 2, la Biroul Notar-
ilor Publici Asocia]i Etica din Bucureflti,
Bd.Dinicu Golescu nr.30, sector 1, pe data de
23.07.2014, ora-11.00. Tel.: 021.317.16.57.

GD Total Service SRL, cu sediul în Comuna Tu-
nari, Calea Bucureflti nr. 91, Jude] Ilfov,
J23/914/2003, C.U.I. 13434, este citat` la
Judec`toria Buftea, cu sediul în Buftea, Str.
fitirbei Vod` nr.24, Jude]ul Ilfov în ziua de
04.08.2014, ora 8.30, Camera Sala Mica1, în
calitate de debitor, în procesul cu creditoarea
Scandia Food SRL, în dosarul civil nr.
12777/94/2013, având ca obiect ordonan]` de
plat`.

Se citeaz` pârâta Ghenoiu Ionela Victori]a,
cunoscut` cu domiciliul în comuna Rociu, sat
Gliganu, jud. Argefl, la termenul din
19.08.2014, la Judec`toria Topoloveni, în
Dosar nr. 576/828/2014, ce are ca obiect ma-
jorare pensie între]inere.

Andrei Georgeta, având CNP 2530320224497,
domiciliat` în jud. Iafli, loc. Paflcani, Str.
N.Iorga, nr.50, este chemat` în judecat` în cal-
itate de pârât`, în data de 18.09.2014, ora-
09.00, complet C9, dosar nr. 1382/866/2014,
al Judec`toriei Paflcani, dosar ce are obiect -
rezolu]iune contract.

Brîndu[an Oni]a, Costina Vana, Brîndu[an
Nita, Brîndu[an Floare, Brîndu[an Ioan,
Brîndu[an Maria, Brîndu[an Cr`ciun,
Brîndu[an Agafia, Brîndu[an Florian,
Brîndu[an Petru, Brîndu[an Mihai, Brîndu[an
Flori]a, Brîndu[an Cr`ciun, Brîndu[an Maria,
Brîndu[an Gafia, Brîndu[an Petru, Brîndu[an
Ioan, Brîndu[an Florian, Brîndu[an Mihai,
Brîndu[an Florian, sunt cita[i la Judec`toria
{imleu Silvaniei pe data de 02.09.2014 în cal-
itate de pârâ]i în dosarul 1589/309/2013,
obiect –uzucapiune. 

Este citat` pentru data de 24.09.2014, camera
30, ora 08:30 numita Lingurar Florentina, cu
ultimul domiciliu cunoscut \n loc Baia Mare,
Str. Izlazului nr. 2, jud. Maramure[, p~r~t` \n
dosar nr. 2740/100/2014 aflat pe rolul Tri-
bunalului Maramure[ din Baia Mare, Str.
Cri[an nr. 3, complet civil nr. 6, \n proces cu
DGASPC Maramure[.

SC Imker & Schreiner SRL, J23/188/2012, CUI
29593844 cu sediul \n sat Mogo[oaia, co-
muna Mogo[oaia, str. Alunului nr. 20, jude]ul
lfov \n calitate de p~r~t, SC Imker & Schreiner
SRL \n calitate de p~r~t prin curator Badescu
Mariana Daniela, este chemat` la instan]a
Judec`toresc` a Sectorului Bucure[ti \n
dosarul nr. 2585/299/2014 la data de 11 au-
gust 2014, ora 08:30, camera de consiliu pen-
tru Complet 2 civil, \n proces cu CNCF CFR SA
– SCREIR CF Bucure[ti, cu sediul \n Bucure[ti,
Pia]a G`rii de Nord nr. 1, Sector 1, \n calitate
de reclamant`, pentru preten]ii, cerere de val-
oare redus`.

SC Elmar Food SRL, J40/5706/2010, CUI
27018662, cu sediul \n Bucure[ti, Calea Grivi]ei
nr. 142, camera 4, Sector 1, este chemat` \n in-
stan]` la Judec`toria Sectorului 1, Bucure[ti,
\n dosarul nr. 9851/299/2014 - complet cam-
era de consiliu 8 civil, la data de 10.09.2014,
ora 08:30 \n calitate de p~r~t, \n proces cu
CNCF CFR SA – SCREIR CF Bucure[ti, cu sediul
\n Bucure[ti, Pia]a G`rii de Nord Nr. 1, Sector 1,
\n calitate de reclamant.

DIVERSE
Câfltigatoarea tombolei C&A CX Customer
Experience, în urma extragerii din luna Iunie
2014, premiu ce const` într-un voucher în val-
oare de 2.000RON, este dra. Bianca Plumbu.

Conform sentin]ei civile nr. 1591/2014 din data
de 12 mai 2014 pronun]at` de Judec`toria
R`d`u]i \n dosar 5338/285/2013, a fost admis`
ac]iunea civil`, av~nd ca obiect “oblige]ia de
a face [i preten]ii”, formulate de reclamanta
SC Oyal Polteks SRL Filipe[tii de P`dure –prin
administrator ing. Serin Mustafa Gokhan, cu
sediul \n com Filipe[tii de P`dure, Str. Princi-
pal` nr. 941, jud. Prahova, CP 107245, \n con-
tradictoriu cu p~r~ta SC Super Rubber SRL
Slobozia Sucevei, cu sediul \n sat slobozia
Sucevei, Com. Gr`nicesti, nr. 2A, jud. Suceava,
CP – 77296 [i prin –prin afi[are la u[a
instan]ei, \n parte [i, \n consecin]`: respinge
cererea reclamantei privind obligarea p~r~tei
la restituirea cantit`]ii de 8.000 kg granule
de cauciuc. Oblig` p~r~ta s`-i pl`teasc` recla-
mantei sumele de 6.051,20 lei cu titlu de
dame si 407,51 lei cu titlu de cheltuieli de jude-
cat`. Cu drept de apel, ce se depune la
Judec`toria R`d`u]i \n termen de 30 de zile
de la comunicare. Pronun]at` \n [edin]a pub-
lic` de la 12 mai 2014.

Ministerul Finan]elor Publice. Agen]ia
Na]ional` de Administrare Fiscal`. Direc]ia
General` Regional` a Finan]elor Publice Iafli.
Administra]ia Jude]ean` a Finan]elor Publice
Suceava. Având în vedere prevederile art. 13,
alin. 2 fli art. 16 din Ordinului Ministerului
Finan]elor Publice nr. 1009/23.07.2007 privind
procedurile de selec]ie a practicienilor în in-
solven]` agrea]i de Agen]ia Na]ional` de Ad-
ministrare Fiscal`, al`turat v` transmitem:
Invita]ie de participare. Administra]ia
Jude]ean` a Finan]elor Publice a Jude]ului
Suceava invit` practicienii \n insolven]`
\nscrifli pe Lista practicienilor \n insolven]`
agrea]i de Agen]ia Na]ional` de Administrare
Fiscal` pentru zona a - V -a s` depun`, pân`
cel tarziu în data de 04.08.2014, ora 13.00,
oferte în vederea desemn`rii unui practician
în insolven]` privind urm`torii debitori afla]i
pe rolul Tribunalului Suceava: SC Baikal SRL
Suceava; SC Aeda Store SRL Suceava; SC
Unigiff SRL Suceava; SC Adidum SRL Gura-Hu-
morului; SC Sev Adi SRL Suceava; SC Maridor
SRL Suceava; SC Elbam SRL Suceava; SC Ho-
radom Trading SRL Suceava; SC Lux Prima
Plast SRL Suceava; SC Ignatescu Shoes SRL
Suceava; SC Mutare SRL Sadova – Câmpulung
Moldovenesc; SC Eghina SRL Demacusa -
Câmpulung Moldovenesc; SC Realm Forest
SRL Vatra-Dornei; SC Legumesin SRL Frasin -
Gura-Humorului; SC Luxdix SRL Suceava; SC
Vandre SRL Suceava; II Lalitei Laurian WYKY
F`lticeni; SC Optipalas SRL Suceava; SC Lux
Desidn SRL Suceava; SC Fassaden Bau SRL Bo-
sanci – Suceava; SC Ferom Ileana SRL
Suceava; SC Sammy Trans SRL Suceava; SC
Saralexia SRL Suceava; SC Super Levi SRL
M`lini. Ofertele vor fi întocmite în conformi-
tate cu prevederile art. 2 alin. 4, art. 14, art. 16
din Ordinul Prefledintelui Agen]iei Na]ionale
nr. 1009/2007 cuprinzând: - adresa prin care
îfli manifest` interesul de a fi numi]i în cali-
tate de administrator judiciar/lichidator; ono-
rariul lunar solicitat de practician; onorariul
de succes solicitat de practician; declara]ie pe
propria r`spundere din care s` rezulte c` ofer-
tantul nu se afl` \n situa]ia de incompatibili-
tate sau conflict de interese cu debitorul la
care urmeaz` s` fie numit; declara]ie pe pro-
pria r`spundere privind num`rul de personal
care va fi alocat pentru realizarea activit`]ilor
legate de procedura insolven]ei la respectiva
societate (la aceasta declara]ie va fi ataflat`
câte o prezentare a fiec`rei persoane fli
dovada c` are \ncheiat un contract de munc`,
de colaborare c` exist` un raport juridic cu
ofertantul, pentru fiecare persoan` \n parte);
strategia de reorganizare fli/ sau lichidare, cu
program \n timp, a c`rei aplicare va fi
urm`rit` de c`tre organele fiscale; colabo-
rarea cu organele fiscale pe raza c`rora se afl`
sediul debitoarei, care va cuprinde o situa]ie
cu privire la gradul de acoperire a crean]elor
fiscale cuprinse în masa credal` pentru toate
cazurile din portofoliu solu]ionate, pentru ca
\n baza acesteia s` putem efectua departa-
jarea ofertan]ilor în cazul \n care acefltia ar
cumula acelafli punctaj, conform art. 15 alin.
2 din O.M.F.P nr. 1009/2007. Conform art. 15
comisia se va \ntruni \n ziua de 04.08.2014,
ora 13.15 fli va puncta ofertele, declarând
câfltigatoare oferta care ob]ine cel mai mare
punctaj. Documenta]ia va fi depus` \n origi-
nal la sediul A.J.F.P. Suceava, str. Vasile Bum-
bac, nr. 7, etaj. 1, birou nr. 43, \n plic \nchis,
toate paginile fiind numerotate, ini]ializate
fli fltampilate. Persoane de contact – Dan
Elena - telefon 521358 - int. 512; - Rusu Adrian
- telefon 521358 – int. 512.

NOTIFICåRI
Lichidatorul judiciar CII Petcu Viorica cu sediul
în Ploieflti, str. Splaiului, nr. 26, bl. 34R2, sc. A,
ap.2 notific? deschiderea procedurii simplifi-
cate a insolven]ei fa]? de debitoarea SC Matu
SRL, în dosarul 4830/105/2014. Tribunalul Pra-
hova. Termen depunere crean]e: 29.08.2014

Tabel preliminar: 17.09.2014, Tabel definitiv:
30.09.2014, Adunarea creditorilor va avea loc
\n data de 22.09.2014 ora 14.00 la sediul
lichidatorului.

SOMA}II
Soma]ie emis` de Judec`toria S~nnicolau
Mare \n dosarul nr. 817/295/2014. Prin care se
aduce la cuno[tin]a tuturor celor interesa]i c`
recalamanta Hradszki Elisabeta, cu domicil-
iul \n localitatea S~nnicolau Mare, Str. E.
Murgu nr. 15, jude]ul Timi[, a formulat
ac]iune civil` necontecioas` – uzucapiune,
prin care au solicitat instant]ei s` constate c`
a dob~ndit, prin uzucapiune, dreptul de pro-
prietate asupra imobilului, \nscris \n CF nr.
405539 S~nnicolau Mare, provenit` din con-
versia de pe h~rtie a CF nr. 12727 S~nnicolau
Mare, nr cadastral 1783/2, reprezent~d casa
de locuit cu nr. 15 din S~nnicolau Mare, Str. E
Murgu, s` se dispun` intabularea \n cartea
funciar` a dreptului de proprietate al recla-
mantei, asupra imobilului sus-amintit, cu
titlu de drept dob~ndit prin uzucapiune. |n
baza art 1051 NCPC to]i cei interesa]i sunt in-
vita]i s` fac` opozi]ie, cu precizarea c`, \n caz
contrar, \n termen de 6 luni de la emiterea
celei din urm` publica]ii se va trece la jude-
carea cererii. Pronun]at` \n [edin]a public`
din 10.07.2014. Pre[edinte Oana Sanda
Avramescu, Grefier Mirela Regep.

LICITA}II
1.Date identificare achizitor: SC Fise Electrica
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 con-
struc]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 doc-
umenta]ia de atribuire: SISE Electrica Transil-
vania 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 aplicat`:
„Licita]ie deschis`” –încheiere de acord cadru
cu un singur operator economic. 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 produselor: DDP beneficiar la de-
pozitele SISE Electrica Transilvania Sud din
ora[ele: Bra[ov, Sibiu, Mure[, Alba, Sf. Gheo-
rghe [i M. Ciuc. 5. Natura [i cantitatea pro-
duselor ce se vor achizi]iona: Structuri [i
materiale de construc]ii; produse auxiliare
pentru construc]ii” în cantit`]ile  prev`zute
în documenta]ia de atribuire. 6. Durata acor-
dului cadru: 12 luni de zile. Termenul de
livrare: max. 5 zile de la data semn`rii contrac-
tului subsecvent. 7.a. Data limit` de primire
a ofertelor: 01.08.2014, ora 09.00. Data de-
schiderii ofertelor: 01.08.2014, ora 10.00, 7.b.
Adresa la care se depun ofertele: sediul SISE
Electrica Transilvania Sud, Bra[ov, Str. 13 De-
cembrie nr. 17 A, etaj I, secretariat general, 7.c.
Limba de redactare a ofertelor: limba
român`. 8. Modalit`]ile de finan]are: surse
proprii. 9. Criterii de calificare conform
prevederilor din Fi[a de date. 10. Perioada de
valabilitate a ofertei: 90 de zile de la data de-
schiderii ofertelor. 11. Criteriul de atribuire a
contractului: “pre]ul cel mai sc`zut”. 12.
Garan]ie de participare: conform Docu-
menta]ie de atribuire.

C.N. Administra]ia Porturilor Dun`rii Fluviale
SA Giurgiu organizeaz` în data de 04.08.2014,
ora 11.00, la sediul companiei din Giurgiu, flos
Portului 1, licita]ie public` deschis` cu strigare
pentru închirierea suprafe]ei de 900mp teri-
toriu portuar, din Portul C`l`rafli-Chiciu.
Închirierea teritoriului portuar se va face pen-
tru desf`flurarea de activit`]i comerciale, prin
licita]ie public` deschis` cu strigare în confor-
mitate cu prevederile: -HG 520/1998 privind
înfiin]area CN APDF SA Giurgiu, modificat` fli
completat` cu HG 596/13.05.2009; -OG
22/1999 republicat`, privind administrarea
porturilor fli c`ilor navigabile, utilizarea infra-
structurilor de transport naval apar]inând
domeniului public, precum fli desf`flurarea
activit`]ilor de transport naval în porturi fli
pe c`ile navigabile interioare;-Ordinul MTI nr.
1286/2012 pentru aprobarea Regulamentului
privind închirierea înfrastructurii de transport
naval care apar]ine domeniului public al stat-
ului fli este concesionat` administra]iilor por-
tuare fli /sau de c`i navigabile interioare.
Documenta]ia de licita]ie, în valoare de 100
lei, la care se adaug` TVA, poate fi
achizi]ionat` de la sediul CN APDF SA din
Giurgiu, flos. Portului nr.1, începând cu data
de 17.07.2014, iar ofertele pot fi depuse la
sediul CN APDF SA din Giurgiu, flos. Portului
nr.1, pân` la data de 31.07.2014, ora 16.00. Pre-
ciz`m c` nu se percepe tax` de participare la
licita]ie. Informa]ii suplimentare pot fi
ob]inute la tel 0246.213.003, fax: 021.311.05.21,
email: marketing@apdf.ro.  

Ministerul Finan]elor Publice. Agen]ia
Na]ional` de Administrare Fiscal`. Direc]ia
General` Regional` a Finan]elor Publice Iafli.
Administra]ia Jude]ean` a Finan]elor Publice
Botoflani. Numar de \nregistrare ca operator
de date cu caracter personal: 21105. Nr.
61171/03/01 din 11.07.2014. Anun]ul privind
vânzarea pentru bunuri mobile fli imobile.
Anul 2014 luna Iulie ziua 10. |n temeiul art.
162 din Ordonan]a Guvernului nr. 92/2003
privind Codul de Procedur` Fiscal`, republi-
cat`, cu modific`rile fli complet`rile ulte-
rioare, Direc]ia General` Regional` a
Finan]elor Publice Iafli face cunoscut prin
prezenta c`, în ziua de 30 luna Iulie, anul 2014,
orele 10.00, \n loc. Botoflani, Pia]a Revolu]iei
nr. 5, la sediul Administra]iei Jude]ene a
Finan]elor Publice Botoflani, vinde prin
licita]ie public` bunuri imobile, proprietatea
debitoarei SC Valerom SRL cu domiciliul fiscal
\n localitatea Botoflani, str. 1 Decembrie, nr.

47, jude]ul Botoflani, cod de \nregistrare fis-
cal` 11331972, aflate \n mun. Botoflani, jud.
Botoflani, dosar de executare nr.
11331972/2011 astfel: I. Bun imobil (conform
Proces verbal de sechestru nr. 22149 din
27.02.2014 fli Raport de evaluare \nregistrat la
A.F.P. Mun. Botoflani, cu nr. 51293 din
29.05.2014). Pre] de pornire licita]ie lei: Spa]iu
comercial, \n suprafa]` de 45,94 m.p., situat
\n localitatea Botoflani, str. 1 Decembrie, nr.
47, jude]ul Botoflani - pre] de pornire licita]ie
91 275 lei. Pre] total imobile f`r` T.V.A. 91 275
lei. Pre] total licita]ie exclusiv TVA. 91 275 lei.
Invit`m pe cei care pretind vreun drept
asupra acestor bunuri s` \nfltiin]eze despre
aceasta organul de executare, \nainte de data
stabilit` pentru vânzare. Cei interesa]i a par-
ticipa la licita]ie trebuie s` prezinte
urm`toarele documente: oferta de
cump`rare; dovada pl`]ii taxei de participare,
care reprezint` 10% din pre]ul de pornire a
licita]iei; \mputernicirea persoanei care \l
reprezint` pe ofertant; dovada emis` de cred-
itorii fiscali, \n copie, c` nu au obliga]ii la
bugetul consolidat al statului fli bugetul
local; pentru persoanele juridice, copie de pe
certificatul unic de \nregistrare fiscal`, elib-
erat de Oficiul Registrului Comer]ului; pentru
persoanele fizice copie de pe actul de identi-
tate. Ofertan]ii sunt obliga]i s` depun` aceste
documente cu o zi \nainte de desf`flurarea
licita]iei, respectiv 29 Iulie 2014, la sediul Ad-
ministra]iei Jude]ene a Finan]elor Publice
Botoflani. Plata se va face \n contul de
disponibil al Administra]iei Jude]ene a
Finan]elor Publice Botoflani, C.I.F. nr. 3372874,
nr. RO56TREZ1165067XXX007335 deschis la
Trezoreria municipal` Botoflani. Dac` ave]i
nel`muriri \n legatur` cu acest anun] public-
itar \l pute]i contacta pe d-l. Dughila Sorin la
sediul Administra]iei Jude]ene a Finan]elor
Publice Botoflani, sau la telefonul 0231/
607115 \ntre orele 8.00 – 16.30 fli pe pagina
de internet http:www.mfinante.ro Portal
ANAF. 

SC ASPL Sulina SRL, cu sediul \n ora[ul Sulina,
str. a I-a, nr. 142, jude]ul Tulcea, cod unic de
\ntregistrare RO 27287849, num`r de ordine
\n Registrul Comer]ului Tulcea
J 3 6 / 2 9 5 / 2 0 1 0 , c o n t
RO68RNCB0258117731250001 deschis la BCR
Sulina,e-mail: asplsulina@yahoo.com sau as-
plsulina.srl@gmail.com, prin reprezentan]ii
s`i legali Director Nagy Luminita [i Contabil
{ef  Bujenita Florica Paula, organizeaz`
licita]ie deschis`, \n vederea v~nz`rii
urm`toarelor bunuri: - Tractor U650 41 Tl3231
– cu pre] de pornire al licita]iei de 1680 lei; -
Remorca basculanta - cu pre] de pornire al
licita]iei de 900 lei; - Aparat sudura - cu pre]
de pornire al licita]iei de 60 lei; - Recipient
hidrofor 1400 l - cu pre] de pornire al licita]iei
de 90 lei. 1. Denumirea, codul fiscal, adresa,
num`rul de telefon/fax, locul unde pot fi

v`zute bunurile scoase la licita]ie care fac
obiectul licita]iei: sediul SC ASPL Sulina SRL,
ora[ul Sulina, str. a I-a, nr. 142,de luni p~n` joi
\ntre orele 07.00-15.30, iar vineri \ntre orele
07.00-13.00. 2. Adresa, data [i ora ]inerii
licita]iei pentru v~nzarea bunurilor precum
[i datele de desf`[urare a urm`toarelor
licita]ii, \n caz de neadjudecare: Sediul A.S.P.L.
Sulina S.R.L.,Str. I-a, nr. 142, Sulina, jud. Tulcea,
Data: 19.08.2014 ; ora 10.00 ; |n caz de nead-
judecare: A doua licita]ie se va desf`[ura cu
diminuarea cu 20/% din valoarea ini]iala a
pre]urilor de pornire celor 4 bunuri - la sediul
A.S.P.L. Sulina S.R.L.,Str. I-a, nr. 142, Sulina, jud.
Tulcea; Data: 26.08.2014; ora10; A treia
licita]ie se va desf`[ura cu diminuarea cu
40% din valoarea ini]iala a pre]urilor de
pornire celor 4 bunuri - la sediul A.S.P.L. Sulina
S.R.L.,Str. I-a, nr. 142, Sulina, jud. Tulcea.
Data:02.09.2014; ora10;3.  Num`rul de tele-
fon sau fax unde se pot ob]ine rela]ii cu
privire la bunurile scoase la licita]ie [i
condi]iile pe care trebuie s` le \ndeplineasc`
poten]ialii achizitori spre a fi admi[i la
licita]ie: A.S.P.L. Sulina S.R.L. Str. I-a, nr. 142,
Sulina, jud. Tulcea: tel/fax: 0240543104. 4.
Condi]ii de participare: Poate participa orice
persoan` fizic` sau juridic` ce \ndepline[te
urm`toarele condi]ii: - Dovada achit`rii
obliga]iilor exigibile c`tre bugetul consolidat
al statului, eliberat` de organele
administra]iei locale (\n original); - Dovada
achit`rii obligatiilor exigibile c`tre SC ASPL
Sulina SRL, eliberata de casieria societ`]ii (\n
original); - Dovada achit`rii taxei de partici-
pare depus` \n contul societ`]ii
(RO68RNCB0258117731250001)sau la casieria
societ`]ii \n cuantum de 300 lei; - Copie de pe
certificatul de \nmatriculare la Registrul
Comer]ului [i codul fiscal (pentru persoanele
juridice) sau de pe copia actului de identitate
(pentru persoanele fizice). Nota: Docu-
mentele de participare la licita]ia de v~nzare
a bunurilor se primesc cu cel mult 5(cinci) zile
\naintea datei stabilite pentru tinerea
licita]iei de v~nzare a bunurilor.

PIERDERI
Pierdut atestat marf`, transport persoane [i
ADR pe numele P`lt~nea Constantin. Le declar
nule.

Pierdut supliment la diploma de licen]` seria
H nr. 0020044, pe numele {erban D. Elena
Delia, eliberat` de Universitatea Tehnic` din
Cluj Napoca, la data de 21.03.2011. Se declar`
nul.

Pierdut proces verbal eliberat în 10.08.1968,
pe numele Dima Armand fli Elisabeta. Îl de-
clar nul. 

Pierdut proces verbal nr. 25648/6/22.06.1992,
eliberat în 29.03.2012, pe numele Radu Jan fli
Petra. Îl declar nul. 

Pierdut adeverin]` achitare integral` aferent`
contract nr. 2295/1993, pe numele Dr`ghici
Ion. O declar nul`.

SC Alinda Impex Trading SRL, CUI:
RO26676368, cu sediul în Com. Afuma]i,
Str.Morii, nr.27, Jud.Ilfov, pierdut autoriza]ie
D.S.V.S.A., nr.0738/20.01.2011. O declar nul`.

SC Nusco Tower SRL, C.U.I. RO22098750,
J40/13429/2007, cu sediul în Bucureflti, Sector
2, fios. Pipera nr.48 –pierdere Registrul Unic de
Control seria A, nr. 1173026 de la sediul social.

SC Tunari Residence SRL, cu sediul în
Bucureflti, Sector 2, fios. Pipera nr.48, C.U.I.
RO22236062, J40/15077/2007 –pierdere Reg-
istrul Unic de Control de la sediul social seria
A, nr. 1173028.

SC N.G. New Investment SRL, cu sediul în Bu-
cureflti, Sector 2, str. fios. Pipera nr.48, C.U.I.
RO17364057, J40/5013/16.03.2005 –pierdere
Registrul Unic de Control seria A, nr.
00045469 de la sediul social.

SC Pantelimon Residential Park SRL, cu sediul
în Bucureflti, Sector 2, str. fios. Pipera nr.48,
C.U.I. RO22098768, J40/13435/2007 –pierdere
Registrul Unic de Control seria A, nr. 1173023
de la sediul social.

SC Nusco Trade SRL, cu sediul în Bucureflti,
Sector 2, str. fios. Pipera nr.48, C.U.I.
RO10061480, J40/10632/1997 –pierdere Reg-
istrul Unic de Control seria A, nr. 0206261 de
la sediul social.

SC Nusco Twin Towers SRL, cu sediul în Bu-
cureflti, Sector 2, str. {os. Pipera nr.48, C.U.I.
RO24083216, J40/10878/20.06.2008
–pierdere Registrul Unic de Control seria A, nr.
1292777 de la sediul social.

Pierdut cartela conduc`torului auto nr.
000000000237V000, eliberat` la 03.12.2013
de A.R.R. Tulcea pe numele: Andrei Ioan– Cor-
nel. Se declar` nul`.

DECESE

A plecat s` se odihneasc`
pu]in, la numai 85 de ani,

VASILE ZAVODA, fotbalist de
renume al Clubului STEAUA.

Înormântarea va avea loc joi 17
iulie, 2014, ora 13.00, la 

Cimitirul din str. Horia, nr. 1, -
Capela Rozalia din municipiul

Baia Mare.

Dumnezeu s`-l odihneasc`!

So]ia Magdalena Zavoda

SC Trava SRL, cu sediul \n jud. Cluj, sat
Flore[ti, comuna Flore[ti, str. Eroilor
nr.272, ap.1, CUI 25190253,
J12/439/2009 este citat` la Tribunalul
Specializat Cluj \n Dosar
nr.94/1285/2014, sala 249, pentru ziua
de 24 septembrie 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-procedura insolven]ei-so-
ciet`]i cu r`spundere limitat`.

SC Bonprod Invest SRL, cu sediul \n
jud. Cluj, loc. Cluj-Napoca, P-]a Mihai
Viteazu nr.30, CUI 15586839,
J12/1914/2003 este citat` la Tribunalul
Specializat Cluj \n Dosar
nr.97/1285/2014, sala 249, pentru ziua
de 24 septembrie 2014, ora 8:00, \n
calitate de debitor, \n proces cu
Direc]ia General` Regional` a
Finan]elor Publice Cluj-Napoca, prin
Administratia Jude]eana a Finan]elor
Publice Cluj, \n calitate de creditor,
pentru fond-procedura insolven]ei-so-
ciet`]i cu r`spundere limitat`.

Publicitate


