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OFERTE SERVICIU
CLUB Vila Bran (Bran, Bra[ov) angajeaz` cu experien]`:
animator (fire sociabil` [i sportiv`). 0722.268.866.

Direc]ia Asisten]` Social` Voluntari organizeaz` con-
curs pentru ocuparea a 2 posturi vacante: Serviciul Asis-
ten]` Social`- Biroul Protec]ia Persoanelor Adulte: 2
posturi referent, clasa III –gradul profesional superior
pe perioad` nedeterminat`. Condi]ii de participare la
concurs: -Preg`tire de specialitate: Studii medii ab-
solvite cu diplom` de bacalaureat; -Vechime în special-
itatea studiilor necesar` exercit`rii func]iei publice:
minimum 9 ani; Condi]iile desf`[ur`rii concursului
sunt urm`toarele: -Locul desf`[ur`rii examenului:
sediul Direc]iei Asisten]` Social` Voluntari- B-dul
Dun`rii nr.71, ora[ Voluntari, jude]ul Ilfov; -Ora [i locul

desf`[ur`rii fiec`rei probe a concursului: -proba scris`:
21.05.2014 ora 10.00; -interviul: 23.05.2014 începând cu
ora 12.00. Dosarele candida]ilor se depun pân` la data
de 11.05.2014. Posturile vacante scoase la concurs,
condi]iile de participare la concurs [i bibliografia se
afi[eaz` la sediul Direc]iei Asisten]` Social`, bd-ul
Dun`rii nr.71. Rela]ii suplimentare se pot ob]ine la
sediul Direc]iei Asisten]` Social` Voluntari, telefon
031/800.99.60.

CITA}II
Cre]u Gelu, cu ultimul domiciliu cunoscut \n sat Mihail
Kog`lniceanu, com. }ig`na[i, jud. Ia[i, p~r~t, este citat
de {tefanache (fost` Cre]u) Daniela, reclamant, sa fie
prezent la Judecatoria Ia[i, completul C28M, sec]ia
civil`, ora aproximativ` 8.30, \n data de 05.05.2014, pen-
tru solu]ionarea dosarului 9735/245/2013, obiect par-
taj bunuri commune/lichidarea regimului
matrimonial.

Subsemna]ii Luca Adrian Andrei [i Luca Ileana Rodica,
reclaman]i în dosarul civil nr. 8903/182/2011 al
Judec`toriei Baia Mare cit`m prin publicitate pe pârâ]ii
Luka Gabor, Luka Laszlo [i Luca Miklos, cu ultimul domi-
cilu cunoscut în comuna {i[e[ti sat D`ne[ti nr. 56 jud.
Maramure[ pentru termenul din 08.05.2014, sala 35,
ora 08.30. 

DIVERSE
Lichidator judiciar Andrei Ioan IPURL cu sediul in

Ploiesti, Str. Gh. Doja, nr. 30, et.10, ap.31, Jud. Prahova,
notifica deschiderea procedurii simplificate de insol-
venta a SC Etatin SRL, dosar nr. 9693/105/2013, Tri-
bunalul Prahova.Termen depunere creante:
26.05.2014,Termen tabel preliminar: 05.06.2014,Termen
tabel definitiv: 20.06.2014, Adunarea creditorii:
30.05.2014.

C GDF Suez Energy Romania SA, titular al proiectului:
“Proiectarea [i execu]ia unei instala]ii de protec]ie
catodic` cu inject]ie de curent pe re]elele de gaze nat-
urale din o]el (SPC) inclusiv bran[ament/racod energie
electric`” anun]` publicul interesat asupra lu`rii de-
ciziei etapei de \ncadrare de c`tre Agen]ia pentru
Proiec]ia Mediului Buzau: nu se supune evalu`rii im-
pactului asupra mediului [i nu se supune evalu`rii
adecvate, pentru proiectul mai sus men]ionat, propus
a fi amplsat \n sat Plesesti, str. 1 Decembrie intersec]ie
cu str. Muscel, com Bercea, jud. Buz`u. Proiectul deciziei
de \ncadrare [i motivele care o fundamenteaz` pot fi
consultate la sediul APM Buzau, din Buzau, str. Democ-
ratiei nr. 11, in zilele de luni-vineri, intre 8-14, precum si
la urmatoarea adresa de internet
http://apmbz.anpm.ro. Publicul interesat poate inainta
comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare
in termen de 5 zile de la data publicarii prezentului
anunt, pana la data de 25.04.2014. |n cazul \n care nu
sunt observa]ii justificate din partea APM Buz`u va
emite Decizia etapei de \ncadrare.

SC GDF Suez Energy Romania SA anun]` publicul inter-
sat asupra depunerii solicit`rii de emitere a acrodului
de mediu pentru proiectul: “Proiectare [i execu]ie in-
stala]ie de protec]ie catodic` cu injec]ie de curent pe

re]elele de gaze naturale din o]el (SPC), inclusiv
bran[ament / record energie electric`” propus a fi am-
plsat \n municipiul Buz`u, Str. Suciu Mure[an, Jud.
Buz`u. Informa]ii privind proiectul propus pot fi con-
sultate la sediul Agen]iei pentru Protec]ia Mediului din
Buzau, Str. Democra]iei nr. 11 [i la sediul SC GDF Suez
Energy Romania SA, Bucure[ti, Bdul M`r`se[ti nr. 4-6,
Sector 4, \n zilele de luni-vineri, \ntre orele 08:00-16:00.
Observa]iile publicului se primesc zilnic la sediul AMP
Buz`u din muncipiul Buz`u, Str. Democra]iei nr. 11.

Simoiu Ovidiu Tiberiu, titular al proiectului “Sp`l`torie
auto, vulcanizare [i împrejmuire teren”, anun]` pub-
licul interest asupra lu`rii deciziei etapei de încadrare
de c`tre APM Bucure[ti: nu se supune evalu`rii im-
pactului asupra mediului [i nici evalu`rii adecvate, în
cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra
mediului [i de evaluare adecvat`, pentru proiectul
“Sp`l`torie auto, vulcanizare [i împrejmuire teren”, pro-
pus a fi amplasat în Calea Giule[ti 339A, Sector 6, Bu-
cure[ti. Proiectul deciziei de încadrare [i motivele care
o fundamenteaz` pot fi consultate la sediul autorit`]ii
competente pentru protec]ia mediului APM Bucure[ti
din Aleea Lacul Morii, nr.1, Sector6, Bucure[ti, în zilele de
luni-vineri, între orele 08.30-12.00 precum [i la
urm`toarea adres` de internet:
http://arpmbuc.anpm.ro. Publicul interesat poate
înainta comentarii/observa]ii la proiectul deciziei de în-
cadrare în termen de 5 zile de la data public`rii prezen-
tului anun], pân` la data de 25.04.2014.

ADUNåRI GENERALE
Se convoac` numita Ilinca Corina Iuliana la Adunarea
Asocia]ilor \n calitate de asociat la SC IM NTC SRL la data
de 15.05.2014, ora 15:00 la cabinet avocat Cu[ai Karin
Monica cu sediul \n comuna Blejoi nr. 772, Prahova. Or-
dinea de zi \nstr`inare bunurilor imobile.

Consiliul de Administra]ie al SC Conflux SA convoac`
A.G.O.A. în data de 28.05.2014 ora 12.00 la sediul din
strada Sabinelor nr.8, Sector 5, Bucure[ti, cu
urm`toarea ordine de zi: 1. Aprobarea Bilan]ului Con-
tabil la 31.12.2013 [i a Notelor anexa. 2. Raportul de
Gestiune al C.A. 3. Raportul Comisiei de Cenzori. 4.
Prezentarea cererii de retragere a cenzorului expert con-
tabil [i propuneri de solu]ii alternative. În cazul neîn-
deplinirii condi]iilor de cvorum legale, a doua [edin]`
va avea loc în data de 29.05.2014, în acela[i loc [i la
aceea[i or`.

Consiliul de Administra]ie al SC Amit SA convoac`
A.G.O.A. în data de 28.05.2014 ora 14.00 la sediul din
strada Sabinelor nr.8, Sector 5, Bucure[ti, cu
urm`toarea ordine de zi: 1. Aprobarea Bilan]ului Con-
tabil la 31.12.2013 [i a Notelor anexa. 2. Raportul de
Gestiune al C.A. 3. Raportul Comisiei de Cenzori. 4.
Prezentarea cererii de retragere a cenzorului expert con-
tabil [i propuneri de solu]ii alternative. În cazul neîn-
deplinirii condi]iilor de cvorum legale, a doua [edin]`
va avea loc în data de 29.05.2014, în acela[i loc [i la
aceea[i or`.

NOTIFICåRI
Dosar nr. 2281/121/2014. Tribunalul Gala]i. Salina 2000
SPRL Gala]i, desemnat` lichidator, notific` deschiderea
procedurii falimentului SC La V~n`tori SRL Gala]i (CUI
6196705, J17/2300/1994). Termenul limit` pentru
depunerea declara]iilor de crean]` este 22.05.2014, ter-
menul pentru \ntocmirea tabelului preliminar al
crean]elor 03.06.2014 [i termenul pentru definitivarea
tabelului crean]elor 18.06.2014. Prima adunare a cred-
itorilor convocat` de judec`torul sindic va avea loc la

sediul debitoarei data de 12.06.2014. Termenul pentru
continuarea procedurii de insolven]a a fost stabilit la
data de 19.08.2014, la Tribunalul Gala]i, sala 11, ora
08:30. Rela]ii suplimentare la telefon 0236-467.243.

Dosar nr. 1564/121/2014. Tribunalul Gala]i. Salina 2000
SPRL Gala]i, desemnat` lichidator, notific` deschiderea
procedurii simplificate a falimentului SC Ciko Impex SRL
Gala]i (CUI 21824064, J17/913/2007). Termenul limit`
pentru depunerea declara]iilor de crean]` este
08.05.2014, termenul pentru \ntocmirea tabelului pre-
liminar al crean]elor 19.05.2014 [i termenul pentru de-
finitivarea tabelului crean]elor 07.07.2014. Prima
adunare a creditorilor convocat` de judec`torul sindic:
01.09.2014. Tribunalul Gala]i. Rela]ii suplimentare la
telefon 0236-467.243.

LICTA}II
SC Ancor SGS SRL prin lichidator judiciar Via Insolv SPRL,
scoate la vânzare în bloc prin licita]ie public` mobilier
buc`t`rie cu electrocasnice \ncorporate (hot`, ghiu-
vet`, plit` aragaz [i cuptor) [i mobilier dormitor (pat -
1 buc, noptiere - 2 buc, dresing \n 3 u[i - 1 buc, dulap - 1
buc), la pre]ul de 4.036 lei f`r` TVA. Licita]ia va avea loc
în data de 24.04.2014, ora 13:00 la sediul lichidatorului,
str. Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, Ploie[ti, tel/fax
0244 519800. În cazul neadjudec`rii vânzarea va fi re-
luat` în ziua de 28.04.2014 [i 05.05.2014, aceea[i or`, în
acela[i loc.

Subscrisa Via Insolv SPRL scoate la vânzare prin licita]ie
public` bunuri mobile (bijuterii fantezie, curele, genti
inlocuitor, bentite material textil, articole par, diademe
plastic, mese, clestisoare, cercei) apartinând SC Staliola
Serv SRL la pre]ul de inventar redus cu 50% si cu un dis-
count pentru vanzarea fortata de 20% (89.108,40 lei).
Licita]ia va avea loc în data de 24.04.2014, ora 11/00, re-
spectiv 05.05.2014 si 12.05.2014 la sediul lichidatorului
din Ploiesti, str. Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, jud.
Prahova, tel/fax 0244 519800.

Subscrisa Via Insolv SPRL scoate la vânzare prin licita]ie
public`, în fiecare zi de joi incepand cu data de
24.04.2014 ora 13.30, bunurile apartinând debitoarei SC
Wedecon SRL (bunuri mobile masini finisat, taiat, sle-
fuit) la cel mai mare pret oferit. Persoanele interesate
vor cump`ra caietul de prezentare de la lichidator [i vor
depune documentele de participare la licita]ie cu o zi
înainte de data licita]iei, înso]ite de taxa de garan]ie
de 10%. Licitatiile vor avea loc la sediul lichidatorului
Ploie[ti, str. Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, tel/fax
0244 519800.

Prim`ria ora[ului Cernavod`, str.Ovidiu nr.11, jud. Con-
stan]a, telefon /fax 0241487121, 0241239578, pri-
maria@cernavoda.ro, organizeaz` în data de
07.05.2014, ora 10:00, licita]ie public` pentru  v~nzarea
terenurilor: teren str.Treieri[ului lot 2/1  în suprafa]` de
525 mp, teren str.Treieri[ului lot 2/2  în suprafa]` de 525
mp. Persoanele interesate pot solicita documenta]ia
de participare la licita]ie, contracost, de la Comparti-
mentul Patrimoniu si Cadastru din cadrul Prim`riei,
p~n` la data de 30.04.2014. Data limit` pentru solic-
itarea clarific`rilor este 30.04.2014. Data limit` pentru
depunerea ofertelor, la Centrul de Informare pentru
Cet`]eni din cadrul Prim`riei, este de 06.05.2014, ora
10:00. Plicurile cu oferte se vor deschide \n data de
07.05.2014, ora 10:00, \n sala 10 din cadrul Prim`riei Cer-
navod`. Persoana de contact – Florin B`rbulescu.

SC Dinagras SRL, prin lichidator judiciar Petcu Viorica
IPURL, scoate la vânzare prin licita]ie public` în data de
19.05.2014, ora 14,30 la sediul lichidatorului din Ploie[ti,
str. Splaiului nr. 26, bl. 34R2, sc. A, ap. 2, jud. Prahova,
Microbuz Mercedes Benz Sprinter, 15 locuri, an

fabrica]ie 2002. |n caz de neadjudecare \n data de
19.05.2014, se vor organiza licita]ii timp de dou`
s`pt`m~ni, \n zilele de luni, respectiv 26.05.2014 [i
02.06.2014. Taxa de participare la licita]ie este de 100
RON plus TVA, garan]ia de participare este de 10% din
valoarea bunului plus TVA  Achitarea bunului se poate
face cu ordin de plat` în contul de lichidare al debitoarei
sau în numerar la sediul lichidatorului. Vânzarea se face
în baza prevederilor Legii nr. 85/2006. |nscrierea la
licita]ie se va face cu cel putin o zi \nainte de data
licita]iei. Bunurile se vor vinde libere de sarcini conform
art. 53 din Legea 85/2006. Alte rela]ii privind activele
scoase la vânzare pute]i ob]ine la nr. de tel. 0244-513366
sau 0244-597751

SC Hidroconstruc]ia SA Bucure[ti prin Sucursala
“Muntenia” Rm. V~lcea, Strada Decebal nr. 9, jude]ul
V~lcea, vinde agregate [i balast  din urm`toarele loca]ii:
1. Platforma Izbiceni, Localitatea Izbiceni, Jude]ul Olt:
Nisip 0-4 mm cantitate 2.822 mc la pre]ul de 34,60 lei
f`r` TVA; Nisip 0-4 mm cantitate 13.919 mc la pre]ul de
24,87 lei f`r` TVA; Nisip 4-8 mm cantitate 1.426 mc la
pre]ul de 28,30 lei f`r̀  TVA; Pietris 8-16 mm cantitate 97
mc la pre]ul de 29,16 lei f`r` TVA; Pietris 16-31,5 mm can-
titate 435 mc la pre]ul de 27,44 lei f`r` TVA; Pietris ? mm
cantitate 31 mc la pre]ul de 25,73 lei f`r` TVA; 2. Plat-
forma Slatioara, localitatea Slatioara, jude]ul Olt: Nisip
0-4 mm cantitate 14.787 mc la pre]ul de 43,10 lei f`r`
TVA; Nisip 0-4 mm cantitate 853 mc la pre]ul de 24,49
lei f`r` TVA; Nisip 0-4 mm cantitate 37 mc la pre]ul de
40,00 lei f`r` TVA; Nisip 0-4 mm cantitate 136 mc la
pre]ul de 38,00 lei f`r` TVA; Nisip 4-8 mm cantitate 709
mc la pre]ul de 26,87 lei f`r` TVA; Pietris 8-16 mm can-
titate 570 mc la pre]ul de 27,67 lei f`r` TVA; Pietris 8-16
mm cantitate 23 mc la pre]ul de 45,30 lei f`r` TVA.
Pietris 16-31,5 mm cantitate 11.369 mc la pre]ul de 36,60
lei f`r` TVA; Pietris 16-31,5 mm cantitate 1.402 mc la
pre]ul de 34,00 lei f`r` TVA; Pietris 16-31,5 mm canti-
tate 5.602 mc la pre]ul de 26,88 lei f`r` TVA; Pietris 16-
31,5  mm cantitate 2.774 mc la pretul de 39,10 lei f`r`
TVA; Pietris 16-31,5 mm cantitate 542 mc la pretul de
35,10 lei f`r` TVA. Pietris ? 31,5  mm cantitate 891 mc la
pretul de 30,05 lei f`r` TVA; Pietris ? 31,5 mm cantitate
4.321 mc la pretul de 23,70 lei f`r` TVA; Balast 1.513 mc
la pretul de 17,00 lei fara TVA. 3. Platforma cornetu, lo-
calitatea cornetu, jude]ul V~lcea. Nisip 0-4 mm canti-
tate 2.006 mc la pretul de 38,10 lei fara TVA; Pietris 8-16
mm cantitate 82 mc la pretul de 40,95 lei fara TVA;
Pietris 16-31,5  mm cantitate 138 mc la pretul de 42,86
lei fara TVA; Pietris ? 31,5  mm cantitate 4 mc la pre]ul
de 33,33 lei fara TVA; Produsele pot fi vizualizate zilnic
\n \ntre orele 08:00 – 15:00 la loca]iile mentionate mai
sus. Persoana de contact: Director Comercial – ing. Bo-
ceanu Gabriela. Informatii suplimentare se pot obtine
la urmatoarele numere de telefon: 0250.747.180;
0250.747.181 - interior 102; 0722.589.047.

PIERDERI
Pierdut chitan]iere Generali cu seriile 2612251 la 2612275
[i de la 2714151 la 2714175. Le declare nule.

SC Med Bio Revital SRL, str. Râmnicu Vâlcea nr.31, sc.B,
Parter, ap.56, Bucure[ti, Sector 3, C.U.I. 21555918,
J40/7413/2007, declar` pierdut Certificatul Constatator
pentru suspendarea activit`]ii din data de 07.02.2008
[i eliberat la data de 11.02.2008 în baza men]iunii nr.
42149 din 05.02.2008. Îl declar`m nul.

Pierdut Ordinul Prefectului Jud. Ilfov nr. 520 din
18.06.2001, Buftea, emis pe numele Ar`d`u P. Nicolae.

SC DUMAGAS TRANSPORT SA
cu sediul \n Craiova, jude]ul Dolj, 

lider pe pia]a de transport [i logistic` 
\n Romania [i Europa de est, datorit` expan-

siunii sale \n domeniu, selecteaz` \n 
vederea angaj`rii personal corespunz`tor

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

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

salariu atractiv. Rela]ii [i program`ri la 
telefon: 0733100396; 0372512094 sau la

adresa de e-mail: transport@dumagas.ro.
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