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OFERTE SERVICIU
SC Ege Nut Trade SRL, Com C`line[ti, sat
V`leni Podgoria, jud. Arge[, angajeaza:
ma[inist la ma[ini de ambalat, vechime 3
ani, studii medii, pe perioad` nedetermi-
nat`. Condi]ii de cunoa[terea limbii en-
gleze. Contact: receptie@efesexport.com,
fax: 0248-610601, tel: 0248-610600.

Produc`tor ]igl` metalic` angajeaz` agent
vânz`ri pentru zona Bucure[ti-Ilfov. Se cere
experien]` în domeniul vânz`rilor de înveli-
tori. Rela]ii la tel. 0744508005.

Academia Na]ional` de Informa]ii „Mihai
Viteazul” din Bucure[ti anun]` scoaterea la
concurs a urm`toarelor posturi de cercetare*
Institutul Na]ional de Studii de Intelligence,
Departamentul de Studii de Intelligence-
Cercet`tor [tiin]ific gradul II, pozi]ia 107, aria
tematic`: Transformarea Intelligence; Depar-
tamentul de Studii de Securitate- Cercet`tor
[tiin]ific gradul III, pozi]ia 100, aria tematic`:
Securitate global`, regional` [i local`. *Note:
1. Pentru ob]inerea gradelor de cercetare,
candida]ii vor trebui s` îndeplineasc`, dup`
caz, condi]iile prev`zute de Legea educa]iei
nr. 1/2011, cu complet`rile [i modific`rile ul-
terioare, de Legea nr. 319/2003 privind Statu-
tul personalului de cercetare- dezvoltare, de
Hot`rârea Guvernului nr. 457/2011 privind
aprobarea Metodologiei- cadru de concurs
pentru ocuparea posturilor didactice [i de
cercetare vacante din înv`]`mântul superior,
cu complet`rile [i modific`rile ulterioare,
precum [i de Ordinul ministrului nr.
6.560/2012 privind aprobarea standardelor
minimale necesare [i obligatorii pentru con-
ferirea titlurilor didactice din înv`]`mântul
superior [i a gradelor profesionale de cerc-
etare- dezvoltare, cu complet`rile [i
modific`rile ulterioare. 2. Încadrarea în Servi-
ciul Român de Informa]ii, pe oricare din pos-
turile scoase la concurs, este condi]ionat` de
promovarea unor etape de selec]ie specifice
institu]iei, în conformitate cu  Legea nr.
80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu
complet`rile [i modific`rile ulterioare, [i cu
reglement`rile interne în vigoare. Rela]ii su-
plimentare la telefon: 021.410.65.50/ int. 1133.

În conformitate cu prevederile art.21 din
H.G. nr.611/2008, cu modific`rile [i com-
plet`rile ulterioare, Ministerul Agriculturii
[i Dezvolt`rii Rurale anun]` scoaterea la con-
curs a unor func]ii publice de execu]ie va-
cante din cadrul aparatului propriu al
Ministerului Agriculturii [i Dezvolt`rii Ru-
rale- Direc]ia General` Politici Agricole [i
Strategii, în data de 21.07.2014, proba scris`,
astfel: -1 func]ie consilier juridic superior:
Vechime minim` în specialitatea studiilor-
9 ani; -2 func]ii consilier juridic principal:
Vechime minim` în specialitatea studiilor- 5
ani; -1 func]ie consilier juridic asistent:
Vechime minim` în specialitatea studiilor- 1
an; -1 func]ie consilier juridic debutant;
Condi]ii generale: -Studii universitare  de
licen]` absolvite cu diplom`, respectiv studii
superioare de lung` durat` absolvite cu
diplom` de licen]` sau echivalent` în dome-
niul [tiin]elor juridice. -1 func]ie consilier
asistent; Condi]ii specifice: -Studii univer-
sitare de licen]` absolvite cu diplom`, re-
spectiv studii superioare de lung` durat` în
domeniul agricultur`/ horticultur` ab-
solvite cu diplom` de licen]` sau echiva-
lent`; -Cuno[tin]e operare calculator- nivel
mediu; -Cunoa[tere o limb` str`in`- nivel
mediu; -Vechimea minim` în specialitatea
studiilor: 1 an. -1 func]ie consilier debutant;
Condi]ii specifice: -Prob` eliminatorie- oper-
are PC; -Studii universitare de licen]` ab-
solvite cu diplom`, respectiv studii
superioare de lung` durat`, absolvite cu
diplom` de licen]` sau echivalent` în
domeniile: informatic`/ cibernetic`, statis-
tic` [i informatic` economic`/ calculatoare
[i tehnologia informa]iei/ ingineria  sis-
temelor, calculatoare [i tehnologia in-
forma]iei; -Cunoa[terea componentelor
Word, Excel, Powerpoint, Acces din pachetul
de programe Microsoft Office, nivel avansat;
-Cunoa[tere o limba str`in`- nivel mediu. -1
func]ie consilier debutant; Condi]ii speci-
fice: -Studii universitare de licen]` absolvite
cu diplom`, respectiv studii superioare de
lung` durat` absolvite cu diplom` de licen]`
sau echivalent` în domeniul îmbun`t`]iri
funciare/ agricultur`/ horticultur`; -
Cunoa[tere o limba str`in`- nivel mediu; -
Cuno[tin]e operare calculator- nivel mediu.
-1 func]ie consilier principal; Condi]ii speci-
fice: -Studii universitare de licen]` absolvite
cu diplom`, respectiv studii superioare de
lung` durat` absolvite cu diplom` de licen]`
sau echivalent` în domeniul: îmbun`t`]iri
funciare /agricultur` /informatic`/ ciber-
netic`, statistic` [i informatic` economic`/
ingineria sistemelor [i tehnologia
informa]iei; -Vechime în specialitatea studi-
ilor necesare exercit`rii func]iei publice:
minimum 5 ani; -Cunoa[tere o limb`
str`in`- nivel mediu; -Cuno[tinte operare
calculator- Word, Excel, Powerpoint, nivel
avansat.-1 func]ie consilier debutant;
Condi]ii specifice: -Studii universitare de
licen]` absolvite cu diplom`, respectiv studii
superioare de lung` durat` absolvite cu
diplom` de licen]` sau echivalent` în dome-
niul îmbun`t`]iri funciare/ agricultur`/ hor-
ticultur`; -Cuno[tin]e operare calculator-
nivel mediu. -1 func]ie consilier principal;
Condi]ii specifice: -Studii universitare de
licen]` absolvite cu diplom`, respectiv studii
superioare de lung` durat` absolvite cu
diplom` de licen]` sau echivalent` în dome-
niul îmbun`t`]iri funciare/ agricultur`/ hor-
ticultur`; -Vechime în specialitatea studiilor
necesare exercit`rii func]iei publice: mini-
mum 5 ani; -Cuno[tin]e operare calculator-
nivel mediu. -1 func]ie consilier principal;
Condi]ii specifice: -Studii universitare de
licen]` absolvite cu diplom`, respectiv studii
superioare de lung` durat` absolvite cu
diplom` de licen]` sau echivalent` în dome-

niul [tiin]ele mediului/ îmbun`t`]iri fun-
ciare/ agricultur`/ horticultur`;  -Vechime
în specialitatea studiilor necesare exercit`rii
func]iei publice- 5 ani; -Cunoa[tere o limb`
str`in`- nivel mediu; -Cuno[tin]e operare
calculator- nivel mediu. -1 func]ie consilier
principal; Condi]ii specifice: -Studii univer-
sitare de licen]` absolvite cu diplom`, re-
spectiv studii superioare de lung` durat`
absolvite cu diplom` de licen]` sau echiva-
lent` în domeniul îmbun`t`]iri funciare/
agricultur`/ horticultur`/ inginerie eco-
nomic`; -Vechime în specialitatea studiilor
necesare exercit`rii func]iei publice- 5 ani; -
Cuno[tin]e operare calculator- nivel mediu.
Dosarele de înscriere la concurs se depun la
secretariatul comisiei de concurs în termen
de 20 zile, de la data public`rii- 17.06.2014.
Bibliografia, condi]iile specifice de partici-
pare precum [i actele solicitate candida]ilor
pentru dosarul de înscriere vor fi afi[ate la
sediul institu]iei din B-dul. Carol I nr.24, sec-
tor 3 Bucure[ti [i vor fi publicate pe pagina
de web www.madr.ro. Concursul va avea loc
la sediul Ministerului Agriculturii [i Dez-
volt`rii Rurale.

PRESTåRI SERVICII
Acoperi[uri, tigl` metalic`, tabl` zincat`,
jgheaburi, burlane, dulgherii, mici
repara]ii, reducere 15%. 0727.650.435.

VÂNZåRI DIVERSE

Cartea prezint` unele nout`]i despre
str`mo[ii rom~nilor. Tel. 0733.940772.
0761.674.276.

|NCHIRIERI CERERI
Persoan` particular`, doresc s` \nchiriez
apartament cu 4 camere decomandat, P -
et 1, arter` principal`, cu intrare [i vedere
stradal`, nemobilat, perioad` lung`, \ntr-un
imobil civilizat [i zona civilizat` cu vad.
Folosin]a este pentru birou cu activitate cu
public prefer proprietar. Tel. 0740.035. 177.
0744.652.751.

PROPUNERI AFACERI
Firma Express Kurier Europa cu sediul în
Austria caut` colaboratori, firme transport
autorizate, PFA cu sprinter, dube, autoutili-
tar` prelat` 3,5t, sarcin` util` de la 1.000kg,
capacitate de la 4 europale]i, camioane 7,5t,
12t, 40t pentru transport marf` în UE. Per-
soan` de contact: Klara Izabella Menyhart.
Tel: 0043.6628.7977.218,
tub.salzburg@exs.de, www.exs.de.

CITA}II
M`ican Livia cheam` în judecat` pe pârâ-
tul Pantelimon Ilie, la Judec`toria Turnu
M`gurele, pentru data de 11 iulie 2014, ora
8,30, în dosarul civil 441/329/2014, având ca
obiect stabilire locuin]` minor.

Numita Ispas Ghi]a  din comuna Peretu,
jud. Teleorman, este citat` s` se prezinte la
Judec`toria Ro[iorii de Vede, în data de 21
iunie 2014, în dosarul num`rul
2985/292/2013 având ca obiect declararea
judec`toreasc` a mor]ii.

Rusu Vasile Adrian domiciliat în Gala]i, str.
Br`ilei nr. 136, Bl. E 3, sc.1, ap. 10 este chemat
la judec`toria Boto[ani, pârât în dosarul
701/193/2010, pentru data de 27.06.2014,
fond funciar, în proces cu Postolache Elena.

Groupama Asigur`ri SA citeaz` pe numitul
Yuseim Ibrahim, domiciliat în Tsar Samuil,
Bulgaria  în calitate de intervenient for]at
în dosarul 37071/215/2013 aflat pe rolul
Judec`toriei Craiova pentru data de
09.07.2014, ora 10.30, Complet CCom 1.

Sapoinic Valentina, cet`]ean român [i
moldovean, cu domiciliul în Republica
Moldova, Raion Edine], ora[ Cupcini, este
citat` pentru data de 20.06.2014 la
Judec`toria Boto[ani, în dosarul nr.
5788/193/2012, ora 8.30. Reclamant, SC Mi-
crobuzul SRL Boto[ani, str. Ion Creang`, nr.
39.

Se citeaz` Pârpal` Gheorghe, din L`pu[ata,
sat Scoru[u, jude]ul Vâlcea, în doar
1360/241/2013, la Judec`toria Horezu,
divor], cu termen în 19 iunie 2014.

La data de 02.07.2014, sunt cita]i la sediul
Societ`]ii Profesionale Notariale “Ispas
Sorin [i Ionescu Ovidia Janina”, din ora[
Mih`ile[ti, Calea Bucure[ti nr. 187, jude]
Giurgiu, mo[tenitorii defunctei Cr`ciunescu
Zamfira, decedat` la data de 14.02.1969, cu
ultimul domiciliu \n ora[ul Mih`ile[ti,
Caminul de B`tr~ni, jude]ul Giurgiu.

Alistar Constantin, domiciliat în mun.
Boto[ani, str. Ion Pilat, nr. 14, sc. B, etaj 2, ap.
9, anun]` deschiderea procesului de de-
clarare a mor]ii numitului Alistar Vladimir,
fiul lui Neculai [i Elena, cu ultimul domiciliu
în mun. F`lticeni, str. Dumbrava Minunat`,
nr. 2, jud. Suceava, CNP 1600222330763, cu
invita]ia oric`rei persoane s` anunte date

pe care le cunoa[te în leg`tur` cu cel
disp`rut, conform articolului 944, alin. 2,
Cod procedur` Civil`, întrucât ac]iunea face
obiectul dosarului nr. 2333/227/2014 aflat
pe rolul Judec`toriei F`lticeni, jud. Suceava.

Administrator judiciar Proximalex Consult-
ing Ipurl notific` creditorii Amooz Climaver
SRL Ploie[ti CIF: 22562158, în insolven]` în
dosar 3394/105/2014, Tribunalul Prahova.
Termene: depunere crean]e: 01.07.2014;
tabel preliminar: 21.07.2014; tabel definitiv:
05.08.2014; adunare creditori: 28.07.2014,
ora 09.00, Ploie[ti, Str. Daciei 3.

Lichidator judiciar Proximalex Consulting
Ipurl notific` creditorii Taviana Estate Cons
SRL Ploie[ti CIF: 19060186, în faliment,
dosar 3068/105/2014, Tribunalul Prahova.
Termene: depunere crean]e: 20.06.2014;
tabel preliminar: 02.07.2014; tabel definitiv:
18.07.2014; adunare creditori: 07.07.2014, ora
09.00, Ploie[ti,  Str.Daciei 3.

Lichidator judiciar Proximalex Consulting
Ipurl notific` creditorii George SRL Ploie[ti,
CIF: 5562204, în faliment, dosar
678/105/2014, Tribunalul Prahova. Termene:
tabel preliminar: 20.06.2014; tabel defini-
tiv: 07.07.2014; adunare creditori:
27.06.2014, ora 09.00, Ploie[ti, Str.Daciei 3.

Rom~nia. Judec`toria V`lenii de Munte.
Jude]ul Prahova. Dosar nr. 1180/331/2014.
Data 03.06.2014. OP 5041. Fa]` de
dispozi]iile \ncheierii de [edin]` din 2 iunie
2014 din dosarul nr. 1180/331/2014, prin care
se invoc` de c`tre reclamanta Simion Ta-
tiana, domiciliat` \n comuna V`rbilau sat
Co]ofene[ti nr. 306, jude]ul Prahova, prin
care solicit` constatarea dreptului de pro-
prietate pentru imobil teren \n suprafa]` de
692 mp categoria cur]i construc]ii situate
\n intravilanul comunei V`rbilau sat
Co]ofene[ti nr. 306 sau pct “Acasa”, identi-
ficat prin documenta]ia cadastral` cu nr
Tarla 35 parcela 130, cu urm`torii vecini:
drum, Mihai Constantin, Nita Gheorghe,
Simion Constantin, V\lsanoiu Ion, avand ca
mod de dob~ndire uzucapiune de lung`
durat` prin jonc]iunea posesiilor. Soma]ie:
Prin care to]i cei interesa]i pot face opozi]ie
\n termen de 6 luni de la emiterea celei din
urm` publica]ii, \n lipsa opoz]iei for-
maulat` \n termen procedural, se va trece
la judecarea cererii. Men]ion`m ca imobilul
este de]inut de c`tre Simion Tatiana, domi-
ciliat` \n comuna V`rbilau sat Co]ofene[ti
nr. 306, jude]ul Prahova.

DIVERSE
RomINSOL IPURL, administrator judiciar al
SC N.E.G. New Energy Grup SRL, Constan]a,
str. Ion Theodorescu Valahu, nr. 10, cam. 2,
jud. Constan]a, J13/3232/2006, C.I.F. RO
16548124, desemnat prin sentin]a
1795/28.05.2014, pronun]at` în Dosarul
1927/118/2014 al Tribunalului Constan]a, no-
tific` deschiderea procedurii insolven]ei [i
ridicarea dreptului de administrare al deb-
itoarei. Termenul pentru: înregistrarea
cererilor de admitere a crean]elor
11.07.2014; tabel preliminar 29.07.2014; de-
finitivarea tabelului 12.08.2014; adunarea
creditorilor la sediul ales al administratoru-
lui judiciar 01.08.2014, ora 12:00. Tel./Fax
0341441389, 0730081956.

Revalactiv SPRL, lichidator în dosarul nr.
7839/105/2013 al Tribunalului Prahova no-
tific` deschiderea procedurii simplificate a
insolventei prin sentinta nr.597/14.05.2014
a SC Mymob Myjob SRL cu termenele:
depunere crean]e 26.06.2014, întocmire
tabel preliminar 06.07.2014, întocmire tabel
definitiv 20.07.2014 [i Prima Adunare a
Creditorilor 10.09.2014, la sediul lichidatoru-
lui judiciar in Ploiesti, str. Ion Maiorescu,
bl.33S1, et.7, cab 7B, judetul Prahova.

În temeiul art. 61 alin.(1) din Legea 85/2006
comunic`m deschiderea procedurii sim-
plificate de faliment a debitorului SC Ady-
mar Club SRL, CIF: 23194399, J23/265/2008,
dosar nr. 410/93/2014 - Tribunalul Ilfov. Ter-
men pentru depunerea cererilor de crean]e
03.07.2014; Termenul limit` pentru verifi-
carea crean]elor, întocmirea [i afi[area
tabelului preliminar al crean]elor este de
14.07.2014; Termen pentru întocmire [i
afi[are tabelului definitiv consolidat al
crean]elor 25.07.2014. Lichidator judiciar,
Consultant Insolven]` SPRL

În temeiul art. 61 alin.(1) din Legea 85/2006
comunic`m deschiderea procedurii de fali-
ment a debitorului SC Lazoria & CO SRL, CIF:
17901118, J25/33/1994, dosar nr.
11853/101/2013-Tribunalul Mehedinti. Ter-
men pentru depunerea cererilor de crean]e
07.07.2014; Termenul limit` pentru verifi-
carea crean]elor, întocmirea [i afi[area
tabelului suplimentar al crean]elor este de
01.08.2014; Termen pentru solu’ionare
eventuale contesta]ii 01.09.2014. Termen
pentru întocmire [i afi[are tabelului defin-
itiv consolidat al crean]elor 15.09.2014.
Lichidator judiciar, Consultant Insolven]`
SPRL

SOMA}II
Soma]ie. Emis` în temeiul încheierii civile
din 15 aprilie 2014. Având în vedere cererea
formulat` de reclamantul Berinde Vasile,
CNP 1820404244502, cu domiciliul ales în
localitatea Sighetu-Marma]iei la cabinet av-
ocat Oni]a Daniela Iva[cu, str. Corneliu Co-
posu, nr. 5/A, jud. Maramure[, având ca
obiect constatarea dobândirii dreptului de
proprietate prin uzucapiune asupra imo-
bilului reprezentând teren în suprafa]` de
1439 mp, situat în comuna Bude[ti, jud.
Maramure[, înscris în cartea funciar`
Bude[ti nr. 50385, nr. Top. 654/a. Persoanele
interesate care pot dovedi un drept sau un
interes legitim au dreptul de a formula
opozi]ie în termen de [ase luni de la publi-
carea prezentei soma]ii. În cazul în care, în

termen de [ase luni de la emiterea
publica]iei prezentei soma]ii nu s-a formu-
lat opozi]ie, instan]a va proceda la jude-
carea cererii formulate de reclaman]i.
(Dosar nr. 826/307/2014).

Soma]ie. Emis` în temeiul încheierii civile
din 29 mai 2014. Având în vedere cererea
formulat` de reclaman]ii Muntean Viorel
Gheorghe [i Muntean Maria, domicilia]i în
comuna Vadu Izei, sat Valea Stejarului nr.
56, jud. Maramure[, cu sediul profesional
în Sighetu-Marma]iei, str. Corneliu Coposu,
nr. 5/A, jud. Maramure[, având ca obiect
constatarea dobândirii dreptului de propri-
etate prin uzucapiune asupra imobilului
reprezentând teren fâna] în suprafa]` de
3500 mp, situat la locul denumit La
Ciuroia[, jud. Maramure[, înscris în cartea
funciar` nr. 630 Valea Stejarului, num`r
topografic 8332. Persoanele interesate care
pot dovedi un drept sau un interes legitim
au dreptul de a formula opozi]ie în termen
de [ase luni de la publicarea prezentei
soma]ii. În cazul în care, în termen de [ase
luni de la emiterea publica]iei prezentei
soma]ii nu s-a formulat opozi]ie, instan]a
va proceda la judecarea cererii formulate de
reclaman]i. (Dosar nr. 972/307/2014).

Soma]ie. Emis` în temeiul încheierii civile
din 21 mai 2014. Având în vedere cererea
formulat` de reclamanta Semenic Maria,
CNP 2340920241640, cu domiciliul ale în lo-
calitatea Sighetu-Marma]iei, str. Valea Cu-
fundoas` nr. 24, jud. Maramure[, având ca
obiect constatarea dobândirii dreptului de
proprietate prin uzucapiune asupra imo-
bilului reprezentând teren arabil în
suprafa]` de 879 mp, înscris în CF 56976,
provenit din CF 5 Sighetu-Marma]iei, top
6396/14. Persoanele interesate care pot
dovedi un drept sau un interes legitim au
dreptul de a formula opozi]ie în termen de
[ase luni de la publicarea prezentei soma]ii.
În cazul în care, în termen de [ase luni de la
emiterea publica]iei prezentei soma]ii nu s-
a formulat opozi]ie, instan]a va proceda la
judecarea cererii formulate de reclaman]i.
(Dosar nr. 1147/307/2014).

Soma]ie. Emis` în temeiul încheierii civile
din 27 mai 2014. Având în vedere cererea
formulat` de reclaman]ii Pop Ilie domicil-
iat în Sighet str. Iapa, nr. 101, jud. Mara-
mure[, CNP 1380302241644 [i Pop Ghizela
Ana, domiciliat` în Sighetu-Marma]iei, str.
Constructorului bl. 3, ap. 25, jud. Mara-
mure[, CNP 2491025241631, având ca obiect
constatarea dobândirii dreptului de propri-
etate prin uzucapiune asupra imobilului
reprezentând teren în suprafa]` de 522 mp,
situat în intravilanul municipiului Sighetu-
Marma]iei, cuprins în CF 58235, nr. Top.
63/3. Persoanele interesate care pot dovedi
un drept sau un interes legitim au dreptul
de a formula opozi]ie în termen de [ase
luni de la publicarea prezentei soma]ii. În
cazul în care, în termen de [ase luni de la
emiterea publica]iei prezentei soma]ii nu s-
a formulat opozi]ie, instan]a va proceda la
judecarea cererii formulate de reclaman]i.
(Dosar nr. 1483/307/2014).

ADUNåRI GENERALE
Convocatorul Adun`rii Generale Extraor-
dinare nr.2/2014 a Ac]ionarilor SC Transport
Auto Ploie[ti 1 SA: Pre[edintele Consiliului
de Administra]ie al SC Transport Auto
Ploie[ti 1 SA, convoac` ac]ionarii societ`]ii
la [edin]a Adun`rii Generale Extraordinare
a Ac]ionarilor pentru data de 18.07.2014, ora
09:00 a.m. la sediul societ`]ii situat în
Ploie[ti, Str. Tirgovi[tei, nr.9, jud. Prahova,
pentru care este stabilit` urm`toarea or-
dine de zi: 1. Propunerea Consiliului de Ad-
ministra]ie privind rentabilizarea societ`]ii
prin vânzarea mijlocului fix “C`min ne-
famili[ti” (având num`r de inventar 1265)
situat în Mun. Ploie[ti, [os. Vestului, nr.33,
jud. Prahova. 2. În caz de neîntrunire a Cvo-
rumului Adunarea Extraordinar` se va ]ine
în ziua de 19.07.2014 orele 09:00 a.m. în
aceea[i loca]ie- sediul societ`]ii. (Ac]ionarii
nu vor putea fi reprezenta]i în Adunarea
General` a ac]ionarilor decât de al]i ac-
tionari sau de c`tre ter]i în baza unei
procuri speciale [i autentice).

LICITA}II
SC Bomas Distributions SRL prin lichidator,
anun]` v~nzarea la licita]ie public`
bunurilor aflate \n patrimoniul societ`]ii,
pre]ul de pornire al licita]iei este cel stabilit
\n raportul de evaluare. Licita]iile vor avea
loc pe data de: 25.06.2014, 03.07.2014,
10.07.2014, 16.07.2014, 24.07.2014,
30.07.2014, 05.08.2014, 13.08.2014,
20.08.2014 [i 27.08.2014 orele 13.00 la sediul
lichidatorului din Ploie[ti, str. Ion
Maiorescu, Bl.33S1 Cab.7B Et.7. Condi]iile de
participare [i rela]ii suplimentare la tel.
0344104525.

SC Com Just SRL, prin lichidator judiciar C.I.I.
Pohrib Ionela, anun]` scoaterea la vânzare,
a activelor societ`]ii debitoare, dup` cum
urmeaz`: activul nr.1: Spa]iu comercial la
parter de bloc P+4E (magazin alimentar).
Adresa: Boto[ani, str. T. Vladimirescu nr. 1,
parter, Jude]ul Boto[ani cu num`r cadastral
1255/0;3/2; Suprafa]` construit`: 53,42mp
vânzarea se va face prin licitatie publica cu
strigare, cu pre]ul de pornire redus la 80%,
de  31.200 euro (f`r` TVA) respectiv
143.822,64lei (f`r` TVA). Activul nr.2. Spa]iu
comercial la parter de bloc P+4E (magazin
color). Adresa: Boto[ani, str. T. Vladimirescu
nr. 1, parter, Jude]ul Boto[ani, cu num`r
cadastral 1255/0;3/1, Suprafa]` construit`:
95,00mp vânzarea se va face prin licita]ie
public` cu strigare, cu pre]ul de pornire
redus la 80%, de 47.600 euro (f`r` TVA) re-
spectiv 219.421,72ei (f`r` TVA). Persoanele
care pretind vreun drept asupra bunurilor
ce urmeaz` a fi scoase la vânzare au

obliga]ia, sub sanc]iunea dec`derii, s`
anun]e lichidatorul judiciar înainte cu
minim 5(cinci) zile raportat la data stabilit`
pentru vânzare, la sediul lichidatorului ju-
diciar din Ia[i, str. Vasile Lupu nr. 43, jud. Ia[i.
Licita]ia va avea loc in  Boto[ani, str. Victo-
riei nr.1 (fost 9), Incinta Modarom, sc. Atcom
(Kodak), et. 2, incinta ATCOM, jud. Boto[ani,
în data de 18.06.2014 ora 12:00, [i se va
desf`[ura în conformitate cu prevederile
Legii nr. 85/2006 privind procedura insol-
ven]ei [i ale regulamentului de vânzare
aprobat de adunarea creditorilor din data
de 05.09.2013. Adjudecarea se va face în
conformitate cu prevederile Regulamentu-
lui de organizare [i desf`[urare a licita]iei.,
Regulament ce poate fi consultat at~t la
dosarul cauzei c~t [i la sediul lichidatorului.
Adjudecatarul va fi ]inut la plata pre]ului
de adjudecare \n termenul stabilit prin Reg-
ulamentul de organizare [i desf`surare a
licita]iei. Ofertantii sunt obliga]i s` depun`,
p~n` la termenul de v~nzare, o garan]ie de
participare la licita]ie \n procent de 10% din
pre]ul de \ncepere a licita]iei. Garan]ia se
va depune \n numerar, prin plata \n contul
indicat de lichidator. Pentru participarea la
licita]ie, poten]ialii cump`r`tori trebuie s`
se înscrie la sediul lichidatorului judiciar din
mun. Ia[i, Str. Vasile Lupu Nr. 43, jud. Ia[i,
pân` la data de 17.05.2014 ora 14:00. Rela]ii
suplimentare se pot ob]ine: C.I.I. Pohrib
Ionela la telefoanele: 0232/240.890;
0742/109890, Fax 0232/240890

Anun] de negociere directa pentru conce-
siune.1. Informa]ii generale privind conce-
dentul, în special denumirea, codul fiscal,
adresa, num`rul de telefon, telefax [i/sau
adresa de e-mail ale persoanei de contact:
Consiliul local al ora[ului Horezu, Strada 1
Decembrie, num`rul 7, Horezu, jude]ul Vâl-
cea, telefon 0250860190, fax 0250860481,
email primaria@orasul-horezu.ro. 2. In-
forma]ii generale privind obiectul concesiu-
nii, în special descrierea [i identificarea
bunului ce urmeaz` s` fie concesionat: Con-
cesionarea loturilor de teren nr. 1, 3-8, 10-15,
17-22 [i 24 din punctul “Treapt” ora[ Horezu,
jude]ul Vâlcea, ce apar]in propriet`]ii pub-
lice a ora[ului Horezu, în vederea înfiin]`rii
“Parc Industrial Treapt” (hale industriale,
spa]ii de produc]ie, unit`]i industriale,
spa]ii comerciale [i construc]ii anexe).
Nivelul minim al investi]iei va fi de 75.000
Euro/un obiectiv de investi]ii/lot de pân`
la 2500 mp, sau 5-10 locuri de munc` cre-
ate/lot de pân` la 2500 mp, 150.000
Euro/un obiectiv de investi]ii/lot/5000 mp,
sau 10-20 de locuri de munc` create pe
fiecare obiectiv de investi]ie/lot-5000 mp,
300000 euro/lot pân` la 10000 mp sau
30-40 locuri de munc` create/lot pân` la
10000 mp. 3. Informa]ii privind docu-
menta]ia de atribuire: Se poate ob]ine de
la Prim`ria ora[ului Horezu, str. 1 Decem-
brie, nr.7, ora[ul Horezu, jude]ul Vâlcea. 3.1.
Modalitatea sau modalit`]ile prin care per-
soanele interesate pot intra în posesia unui
exemplar al documenta]iei de atribuire: Di-
rect de la Prim`ria ora[ului Horezu. 3.2. De-
numirea [i adresa
serviciului/compartimentului din cadrul
concedentului, de la care se poate ob]ine
un exemplar din documenta]ia de
atribuire: Secretar ora[ Horezu. 3.3. Costul
[i condi]iile de plat` pentru ob]inerea aces-
tui exemplar, unde este cazul, potrivit
prevederilor Ordonan]ei de urgen]` a Gu-
vernului nr. 54/2006 privind regimul con-
tractelor de concesiune de bunuri
proprietate public`, aprobat` cu modific`ri
prin Legea nr. 22/2007: 20 lei/exemplar, în
numerar la casieria unit`]ii. 3.4. Data limit`
pentru solicitarea clarific`rilor: 23/06/2014,
Clarific`rile se pot solicita telefonic sau în
scris. 4. Informa]ii privind ofertele: Oferta
va avea o parte tehnic` [i una financiar`,
conform documenta]iei de atribuire. 4.1.
Data limit` de depunere a ofertelor:
26/06/2014, Ora 10.00 la sediul conceden-
tului. 4.2. Adresa la care trebuie depuse
ofertele: Prim`ria ora[ului Horezu, str. 1 De-
cembrie, nr.7, ora[ul Horezu, jude]ul Vâlcea.
4.3. Num`rul de exemplare în care trebuie
depus` fiecare ofert`: 2 exemplare (origi-
nal [i copie). 5. Data [i locul la care este pro-
gramat` începerea procedurii de negociere
direct`: 26/06/2014, Ora 11.00 la sediul
concedentului. 6. Denumirea, adresa,
num`rul de telefon, telefax [i/sau adresa
de e-mail ale instan]ei competente în
solu]ionarea litigiilor ap`rute [i termenele
pentru sesizarea instan]ei: Tribunalul Vâl-
cea, Scuarul Revolu]iei nr. 1, (0250)73 91
20/(0250)73 22 07, e-mail:
g a b r i e l a . b i r z i c h i e @ j u s t . r o ,
mirela.staicu@just.ro. 7. Data transmiterii
anun]ului negocierii c`tre institu]iile abili-
tate, în vederea public`rii: 12.06.2014.

SC Petroutilaj SA societate aflat` \n reorga-
nizare judiciar` prin administrator judiciar
anun]` v~nzarea la licita]ie public` a
urm`toarelor bunuri mobile aflate \n patri-
moniul debitoarei [i anume: ma[in` de
g`urit cu cap revolver la pre]ul de 16.336,23
lei (f`r` TVA), ma[in` de alezat [i frezat la
pre]ul de 14.414,24 lei (f`r` TVA), ma[in` de
alezat [i frezat la pre]ul de 66.657,95 lei
(f`r` TVA), strung paralel SN 630 x 3000 la
pre]ul de 4.527,6 lei (f`r` TVA), ma[in` de
frezat prin copiere la pre]ul de 4.139,28 lei
(f`r` TVA), dou` strunguri GN 402, fiecare
la pre]ul de 2.387,95 lei (f`r` TVA),  strung
normal la pre]ul de 58.801,01 lei (f`r` TVA),
ma[in` de rectificat RU 350, la pre]ul de
34.794,1 lei (f`r` TVA), dinamometru
trac]iune cauciuc la pre]ul de 5.208,93 lei
(f`r` TVA). Licita]ia public` are loc \n baza
hot`r~rilor Adun`rii Creditorilor din
07.03.2012 [i 26.06.2012, a regulamentului
de participare la licita]ie a Planului de Re-
organizare al societ`]ii debitoare [i a adre-
sei evaluatorului \nregistrat` la sediul
administratorului judiciar sub nr.
609/18.10.2013. Pre]ul de pornire al licita]iei

fiind redus cu 50%, din pretul stabilit \n
adresa evaluatorului. {edin]ele de licita]ii
vor avea loc pe data de: 19.06.2014,
24.06.2014, 26.06.2014, 01.07.2014,
03.07.2014, 08.07.2014, 10.07.2014,
15.07.2014, 18.07.2014 [i 23.07.2014 orele
12.00, la sediul administratorului judiciar
din Ploie[ti, str. Ion Maiorescu, nr.12, bl.33S1,
et. 5, cab 5E. Rela]ii suplimentare la sediul
administratorului judiciar c~t [i la telefon
0344104525.

Anun] de participare la licita]ie pentru ce-
sionarea dreptului de recoltare “ciuperci co-
mestibile” din produc]ia anului 2014.
Direc]ia Silvic` Sibiu, cu sediul în Sibiu
Calea Dumbr`vii, nr.140, tel.0269.242.411, fax
0269.214.970, e-mail:
office@sibiu.rosilva.ro, reorganizeaz` în
data de 23.06.2014, ora 10 licita]ie pentru
cesionarea dreptului de recoltare “ciuperci
comestibile” din produc]ia anului 2014.
Ofertan]ii vor putea depune oferte pentru
: a)LOT 1=25 to ciuperci comestibile din
recolta anului 2014 la Ocolul Silvic Mier-
curea Sibiului (Bistra, Ciban, Curp`t) -
0,99lei/kg -cu plata anticipat`; b)LOT7 =1 to
ciuperci comestibile din recolta anului 2014
la Ocolul Silvic Sibiu (zona Garcu, Capraret)
-0,99lei/kg cu plata anticipat`, loturi ce nu
s-au adjudecat la prima licita]ie. Un exem-
plar al Caietului de sarcini se poate ob]ine
de la compartimentul “Produc]ie” din
cadrul Direc]iei Silvice Sibiu contra taxei de
180lei. Garan]ia de participare este de 5%
din valoarea total` a fiec`rui lot. Data/or`
limit` [i locul depunerii ofertelor:
23.06.2014, ora-09.00, D.S.Sibiu, Sibiu, Calea
Dumbr`vii, nr.140. Nedepunerea plicului cu
documentele de calificare [i oferta, în ter-
menul de mai sus, atrage respingerea ofer-
tei ca nedepus` în termen; Data, ora [i locul
deschiderii ofertelor: 23.06.2014, ora-10.00,
D.S.Sibiu, Sibiu, Calea Dumbr`vii nr.140;
Ofertan]ii trebuie s` prezinte sub
sanc]iunea descalific`rii în caz de
nedepunere a unuia din documente
urm`toarele: garan]ie de participare pe
lot/loturi, certificat constatator de la O.R.C.,
certificat de atestare fiscal` de la finan]e [i
prim`rie, declara]ie c` firma nu are datorii
c`tre R.N.P.-Romsilva [i oferta. Va fi de-
clarat` câ[tig`toare oferta cu pre]ul cel mai
mare ofertat pe kg ciuperci comestibile.

PIERDERI
Pierdut contract construire nr.
3001/9/8.01.1977 [i proces-verbal eliberat în
23.12.1977, pe numele Ciolacu Rodica
Matilda [i Ciolacu Miron. Le declar nule.

Pierdut chitan]` achitare integral` contract
nr. 23002/4/1991, pe numele Frone Dorian
[i Frone Niculina. O declar nul`.

Pierdut proces-verbal predare-primire din
12.05.1979, pe numele Tomovici Lauren]iu [i
Tomovici Lucia Maria. Îl declar nul.

Pierdut contract construire nr.
1445/7/4.XI.1974 [i proces-verbal predare-
primire eliberat în 24.06.1975, pe numele
Efta Maria. Le declar nule.

Pierdut chitan]` achitare apartament, pe
numele Ivan Ion [i Elena. O declar nul`.

Pierdut contract construire nr.
349/8/12.04.1978, Maicariu Aurel [i Felicia.
Îl declar nul.

Pierdut adeverin]` achitare integral`, pe
numele Stoean Teodor. O declar nul`.

Pierdut act de concesiune 2 locuri de veci în
Cimitirul Parohial Mogo[oaia, pe numele
Erbatu Gheorghe.

SC Itineris Online SRL, CUI RO22231561,
J08/2174/2007, declar` pierdut certificat
constatator nr. 111970/16.12.2009.

Muti Marian, pierdut certificat conduc`tor
auto marf` seria CPI nr. 016589500, eliberat
la data de 30.01.2013. Îl declar nul.

Pierdut certificat coordonator transport
marf` nr. 40891 eliberat la 02.12.2011 de
A.R.R. Tulcea, pe numele: Cucu Silviu Ionu].
Se declar` nul.

Pierdut Certificat de actionar Dacia Pite[ti
cu nr. 10384044, Paun Florentin, declar nul.

Pierdut Certificat de atestare a dreptului de
proprietate privat` eliberat de Prefectura
Municipiului Bucure[ti eliberat la data de
06.06.1994 cu nr. 2115/5 Mateescu Dumitru. 

Declar pierdut` (nul`) adeverin]a de asigu-
rat emis` în anul 2013 de C.A.S.M.B. Sector
2 pe numele Mocanu Stelian Dan, pen-
sionar.

DECESE


