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OFERTE SERVICIU
Angaj`m personal îngrijire vârstnici Germania. Asigurare con-
tract, transport, cazare. 0756.420.197/0744.818.219, info.hdse-
niorhilfe@gmail.com

Firm` german` de contructii caut` zidari pentru [antiere în
Germania. Cei interesa]i ne pot contacta la: info@terra-
bau.net sau 0049.8678.7495.810 adaugând CV-ul+copie CI.
Cuno[tin]e de limb` german` sunt un avantaj dar nu o nece-
sitate. Oferim salarii atractive [i contract legal.

Trenkwalder angajeaz` pentru depozit stivuitoristi, pikeri,
manipulan]i marf`, avantaj ISCIR. Rela]ii la 0752.127.384 sau
Str.Bucur, nr.2, sector 4, zona Unirea/Budapesta.

Prim`ria Gura Humorului organizeaz` concurs pentru ocu-
parea func]iei publice de execu]ie vacant` de Consilier juridic
Cl.I, gradul profesional debutant în cadrul Comp.”Juridic, Asis-
ten]` asocia]ii de proprietari, Informa]ii publice” al aparatu-
lui de specialitate al Primarului Ora[ului Gura Humorului.
Locul de organizare al concursului: Prim`ria Gura Humoru-
lui, Pia]a Republicii, nr.14, Ora[ Gura Humorului, Jude]ul
Suceava. Data organiz`rii concursului: 19.06.2014, ora 11.00 -
proba scris`. Locul de depunere al dosarelor pentru înscriere
la concurs: Prim`ria Gura Humorului, camera 8. Data limit`
de depunere a dosarelor de înscriere la concurs: în termen
de 20 de zile de la publicarea anun]ului în Monitorul Oficial
al României, Partea a III-a. Condi]ii de participare: studii uni-
versitare de licen]` absolvite cu diplom`, respectiv studii su-
perioare de lung` durat`, absolvite cu diplom` de licen]` sau
echivalent` în [tiin]e juridice -Facultatea de Drept. Rela]ii su-
plimentare: telefon: 0230.235.051 int 19.

Prim`ria Gura Humorului organizeaz` concurs pentru ocu-
parea func]iei publice de execu]ie vacant` de inspector Cl.I
grad profesional principal în cadrul Serviciului Impozite [i
Taxe al aparatului de specialitate al Primarului Ora[ului Gura
Humorului. Locul de organizare al concursului: Prim`ria Gura
Humorului, Pia]a Republicii, nr.14, Ora[ Gura Humorului,
Jude]ul Suceava. Data organiz`rii concursului: 19.06.2014, ora
11.00 -proba scris`. Locul de depunere al dosarelor pentru în-
scriere la concurs: Prim`ria Gura Humorului, camera 8. Data
limit` de depunere a dosarelor de înscriere la concurs: în ter-
men de 20 de zile de la publicarea anun]ului în Monitorul
Oficial al României, Partea a III-a. Condi]ii de participare: studii
universitare de licen]` absolvite cu diplom`, respectiv studii
superioare de lung` durat`, absolvite cu diplom` de licen]`
sau echivalent` în [tiinte economice; vechime în specialitatea
studiilor necesare ocup`rii func]iei publice -5 ani. Rela]ii supli-
mentare: telefon: 0230.235.051 int 19.

Prim`ria Gura Humorului organizeaz` concurs pentru ocu-
parea func]iei publice de execu]ie vacant` de Consilier CL.I
grad profesional asistent în cadrul Comp. Stare civil` -SPCLEP
Gura Humorului. Locul de organizare al concursului: Prim`ria
Gura Humorului, Pia]a Republicii, nr.14, Ora[ Gura Humorului,
Jude]ul Suceava. Data organiz`rii concursului: 19.06.2014, ora
11.00 -proba scris`. Locul de depunere al dosarelor pentru în-
scriere la concurs: Prim`ria Gura Humorului, camera 8. Data
limit` de depunere a dosarelor de înscriere la concurs: în ter-
men de 20 de zile de la publicarea anun]ului în Monitorul
Oficial al României, Partea a III-a. Condi]ii de participare: studii
universitare de licen]` absolvite cu diplom`, respectiv studii
superioare de lung` durat`, absolvite cu diplom` de licen]`
sau echivalent` în unul din domeniile: [tiin]e juridice sau ad-
ministrative; vechime în specialitatea studiilor necesare ex-
ercit`rii func]iei publice -1 an. Rela]ii suplimentare: telefon:
0230.235.051 int 19.

PROPUNERI AFACERI
Firma Express Kurier Europa cu sediul în Austria caut` colab-
oratori, firme transport autorizate, PFA cu sprinter, dube,
autoutilitar` prelat` 3,5t, sarcin` util` de la 1.000kg, capaci-
tate de la 4 europale]i, camioane 7,5t, 12t, 40t pentru trans-
port marf` în UE. Persoan` de contact: Klara Izabella
Menyhart. Tel: 0043.6628.7977.218, tub.salzburg@exs.de,
www.exs.de. 

CITA}II
Se citeaz` pârâtele Belu Edith [i Baron Ghizela la Judec`toria
Petro[ani, în dosarul nr. 2447/278/2011*, la termenul din
12.06.2014, ora 08:30. 

Numita Popovici Maria este citat` \n calitate de pârât în dosar
nr. 121/222/2014 al Judec`toriei Dorohoi cu termen la 20 iunie
2014.

Dobrescu Aristide Tudor, cu ultimul domiciliu în Suedia,
Pastellgrand 16, 30271, Halmstad, \n calitate de mo[tenitor al
defunctului Dobrescu Ioan Sabin, cu ultimul domiciliu în str.
Vasile Lucaci, Bl. A3, nr. 1, ap. 10, Timi[oara, jude]ul Timi[, prin
procurator Mihai Lungeanu, domiciliat \n str. Vladeasa, nr. 2,
bl. 110, ap. 4, Timi[oara, jude]ul Timi[, este citat \n dosarul
2869/263/2011*, aflat pe rolul Judec`toriei Motru, cu termen
de judecat` la 22 mai 2014, \n proces cu Tobescu Ioana, Bot-
gros Stelian [i Botgros Vasile, av~nd ca obiect revendicare.

P~r~tul Cretu Constantin, cu ultimul domiciliu cunoscut \n
sat Dragomire[ti, comuna Dragomire[ti, jude]ul Vaslui, este
chemat la Judec`toria Vaslui, pentru termenul din data
26.06.2014, ora 08 00, \n proces cu Cretu Lia Georgiana, dosar
nr. 7989/333/2013, av~nd ca obiect divor] cu minori. 

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
Judec`toria Ia[i, completul C28M, sec]ia civil`, ora aproxima-
tiv` 8.30, \n data de 02.06.2014, pentru solu]ionarea dosaru-
lui 9735/245/2013, obiect partaj bunuri comune/lichidarea
regimului matrimonial.

Naum Paulina, cu ultimul domiciliu în Br`ila este chemat` la
Judec`toria Br`ila, în ziua de 02.06.2014, ora 9.00, dosar nr.
17325/196/2012, în calitate de Pârât`, în proces cu Mantescu
Constantin în calitate de Reclamant, preten]ii.

Publicare extras sentin]` civil` nr. 859 pronun]at` de
Judec`toria Sector 2 Bucure[ti sec]ia civil` în dosarul nr.
12531/300/2008 în [edin]a public` din data de 29.01.2009
(dispozitiv): Admite actiunea formulat` de reclamanta Co-
ciobei Gherghina, domiciliat` în Bucure[ti, [oseaua Fundeni
nr.6, sector 2, în contradictoriu cu pârâtul Cociobei Marcel,
citat pe parcursul procesului în conformitate cu dispozi]iile
art.95 Cod procedur` civil`. Dispune desfacerea c`s`toriei
încheiate de p`r]i la data de 08.06.1979 [i înregistrat` sub nr.
917/08.06.1979 în registrul st`rii civile al Prim`riei sector 5 Bu-
cure[ti, din culpa pârâtului. Dispune revenirea reclamantei la
numele avut anterior c`s`toriei, Mazuru. Ia act c` nu s-au so-
licitat cheltuieli de judecat`. Cu apel în 30 de zile de la comu-
nicare. Pronun]at` în [edin]` public`, azi 29.01.2009.

Publicare Încheiere din 29.01.2014. Admite cererea. Dispune
îndreptarea erorii materiale strecurat` în sentin]a civil` nr.
859/29.01.2009 în sensul c` numele reclamantei este Co-
ciobei Gheorghina [i nu Cociobei Ghergina sau Cociobei Ghe-
orghita, cum din eroare s-a trecut. Prezenta face parte
integrant` din încheierea din sentin]a civil` nr.
859/29.01.2009. Cu drept de apel în 30 zile de la comunicare
Pronun]at` în [edin]` public`, ast`zi 29.01.2014. Document:
Încheiere -îndreptare eroare material` 29.01.2014.

Dasc`lu Gabriela, cu ultimul domiciliu în Ia[i, str. Conductelor
nr. 1, bl. 316, sc. A, et. 4, ap. 13, jud. Ia[i, este chemat` la sediul
Judec`toriei Ia[i - Sec]ia civil`, completul de judecata nr.
C02M, în ziua de 13 iunie 2014, ora 8:30, în calitate de pârât`,
în proces cu Hîrtopanu Ioan, în calitate de reclamant, pentru
partaj bunuri commune /lichidarea regimului matrimonial
partaj de creditor, Dosar nr. 2577/245/2013.

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 aproxima-
tiv` 8.30, \n data de 02.06.2014, pentru solu]ionarea dosaru-
lui 9735/245/2013, obiect partaj bunuri commune/lichidarea
regimului matrimonial.

Numitul Talos Gratian domiciliat \n loc. Satu Nou de Sus nr
298 jud Maramure[ este chemat \n calitate de p~r~t \n in-
stant]a la Judec`toria Baia Mare \n data de 02 06 2014 ora
8,30 sala 35 \n proces cu Roatis Alina ac]iune \n constatare. 

Numitul Brezoianu Iulian este citat în data de 17.06.2014, orele
12.00-14.00 la SPN Burcea Marin [i Marius, Pite[ti, Str. Justi]iei,
bl.1, sc.B, ap.1, jud. Arge[ în dosar nr. 34/2014.

Ea]ic` Agron, domiciliat în Ia[i, str. Cuza Vod` nr.66 este
chemat la Judec`toria Ia[i în data de 03.06.2014, ora 8.30 ,
C22, în calitate de pârât în Dosar nr. 959/245/2013, în proces
de divor] cu reclamanta Ea]ic` M`d`lina– Mioara.

Erimia Angela, cu domiciliul cunoscut în Ia[i, str. Tabacului
nr.63, bl. W1, ap.2, parter, având calitatea de intimat este
chemat` în judecat` la Tribunalul Ia[i, sec]ia civil`, camera
sala 4, complet civil r 10, în ziua  de 18.06.2014, ora 9.00 în
proces cu Inspectoratul [colar Jude]ean Ia[i, cu sediul în Ia[i,
str. Nicolae B`lcescu nr.26, în calitate de recurent, Agachi
Ciprian în calitate de intimat, Timofte [tefan în calitate de in-
timat, Timofte Lenu]a, în calitate de intimat, Agachi [tefa-
nia– Lumini]a în calitate de intimat, Ipate Lauren]iu în calitate
de intimat, pentru recurs– ac]iune în regres rejudecare, în
dosar nr. 9004/245/2010.

Intima]ii, Hulpan Marcela,  Zaharia Constantin, Udrea Adrian
[i Udrea Maria sunt chema]i la Tribunalul Ia[i, ora 9.00, \n
data de 06.06.2014, \n dosar civil nr. 12316/245/2012, av~nd
ca obiect „rectificare Titlu proprietate” de c`tre recurentii
C`]u Neculai [i C`]u Getta.

Nicolescu Constantin, domiciliat \n Plopeni, Aleea Trandafir-
ilor nr. 3, bl. 26, sc. A, ap. 4, jud. Prahova, este chemat la
Judec`toria Ploie[ti \n calitate de p~r~t \n dosarul nr.
17533/281/2013 la termenul din 19.06.2014 \n contradictoriu cu
SC Allianz }iriac Asigur`ri SA.

Numita D`sc`lescu Marcela, domiciliat` în municipiul
Boto[ani, str. Aprodul Purice, nr.1, bl. A1, sc A1, apt. 3, jude]ul
Boto[ani, este citat` la Judec`toria Dorohoi pentru termenul
din data de 20 iunie 2014, în dosar 805/222/2014, obiect
“ie[ire din indiviziune”, reclamante Chiriac Elena [i P`v`lianu
Ana.

Numita Stan (fost` Chiril`) Marinela, cu ultimul domiciliu
cunoscut în ora[ul Tg. Bujor, sat Moscu, jude]ul Gala]i, este
citat` la Tribunalul Gala]i, la data de 26.02.2014, sala 3, ora 9,
in Dosarul civil nr. 9059/121/2013, în proces cu Direc]ia Gen-
eral` de Asisten]a Social` [i Protec]ia Copilului Gala]i, pentru
exprimarea consim]`mântului la adop]ie.

Prin sentin]a nr. 1612/2013 din 27.06.2013, pronun]at` de
c`tre Judec`toria Bârlad în dosarul nr.1049/189/2013 s-a
admis ac]iunea reclamantei Cîmpeanu Cezarina Loredana,
pârât fiind Cîmpeanu Teodoreanu, dispunându-se desfacerea,
din vina ambelor p`r]i, a c`s`toriei înregistrate cu nr.
21/31.01.2004 la Prim`ria Bârlad. Dup` divor], pârâtul va
reveni la numele avut anterior încheierii c`s`toriei . Oblig`
pârâtul s` pl`teasc` statului cheltuielile de judecat` în sum`
de 200 lei, onorariul curatorului special. Cu apel în 30 de zile
de la comunicare, cererea de apel urmând s` fie depus` la
Judec`toria Bârlad.

Reclamanta Petrescu Elena, domiciliat` în municipiul Fete[ti,
Str. S`lciilor, nr. 20, jude]ul Ialomi]a, cu un drept indiviz de 1/2
asupra imobilului cas`, de locuit, construit` din chirpici,
acoperit` cu ]igl`, compus` din 4 camere, un hol, suprafa]a
construit` 80mp, iar ca anexe o baie, compus` din 2 înc`peri,
construit` din BCA, acoperit` cu tabl`, suprafa]a construit`
17mp, o buc`t`rie compus` din 2 înc`peri, construit` din
chirpici, acoperit` cu tabl`, suprafa]a construit` fiind de
24mp, precum [i suprafa]a de 618mp, teren aferent
construc]iilor, imobile situate în mun.Fete[ti, Str.S`lciilor,
nr.20, jud.Ialomi]a, având urm`toarele vecin`t`]i: la Nord -
Godina Petre, la Sud -Dinicu Nicolae, la Est -Rusu Elena, la Vest
-Str.S`lciilor, solicit` în temeiul uzucapiunii de lung` durat`,
dobândirea dreptului de proprietatea asupra acestor imobile.
To]i cei interesa]i s` fac` opozi]ie sunt soma]i ca în termen de
[ase luni de la emiterea celei din urm` publica]ii s` formuleze
cereri de opozi]ie, în caz contrar urmând a se trece la jude-

carea cererii.

Se citeaz` numitul Antonescu Marian, cu ultimul domiciliu
cunoscut \n comuna Bujoreni, sat Bogdanesti, jude]ul V~lcea,
la Judec`toria Rm. V~lcea, \n dosarul nr 3267/288/2014, pen-
tru data de 06.06.2014, \n procesul de divor] intentat de recla-
manta Antonescu Cornelia cu domiciliul \n comuna Daesti,
sat Daesti, jude]ul V~lcea.

Numita Cupe] Carolina, cu ultimul domiciliu în Rm. Vâlcea,
str. Matei Basarab, nr 44, Bl 106, Sc. B, Ap. 5, este citat` la
Judec`toria Rm. Vâlcea pe data de 03.06.2014, ora 9.00, în cal-
itate de pârât`, în dosarul civil nr. 393/17.01.2014, în proces de
divor] cu reclamantul Vil`u Ion Ovidiu. 

SC Prodcarn societate în lichidare, cu sediul social in Iasi,
str.Vl`diceni, nr. 14, bl. Camin 1, Scara Tr.3, et. P, ap. camera 5,
jud.Ia[i înregistrat` la Registrul Comer]ului sub nr.
J22/3493/2007, CUI 22934294, prin administrator statutar
este chemata la Tribunalul Ia[i, din Iasi str. Nicolae Gane nr.
20A, jud.Ia[i, în data de 05.06.2014, ora 9.00 în calitate de
pârât pentru Fond – Procedura Insolventei conform Legii nr.
85/2006, în dosarul nr. 480/99/2014 (48/2014).

SC Neferty societate în lichidare, cu sediul social in Holboca,
jud.Ia[i înregistrat` la Registrul Comer]ului sub nr.
J22/2013/2007, CUI 22097576, prin administrator statutar este
chemata la Tribunalul Ia[i, din Iasi str. Nicolae Gane nr. 20A,
jud.Ia[i, în data de 05.06.2014, ora 9.00 în calitate de pârât
pentru Fond – Procedura Insolventei conform Legii nr.
85/2006, în dosarul nr. 490/99/2014 (49/2014).

|n Dosarul nr. 7886/245/2012 al Judecatoriei Iasi, instanta a
dispus: Admite excep]ia lipsei calit`]ii procesual pasive a
pârâ]ilor Hatinoglu Yavuz si Hatinoglu Fahire în raport de
cap`tul de cerere privind constatarea nulit`]ii absolute
par]iale a contractului de credit 82/5.02.2003.  Respinge
cap`tul de cerere referitor la constatarea nulit`]ii absolute a
contractului de credit nr. 82/2003, în contradictoriu cu ace[ti
pârâ]i, ca fiind formulat` împotriva unor persoane fara cali-
tate procesual pasiv`. Admite în parte cap`tul de cerere refer-
itor la constatarea nulit`]ii absolute par]iale a contractului
de credit 82/2003 in privinta obligatiei de garantie precizat de
reclamantul Leonte Vasile in contradictoriu du SC Nextebank
SA. Anuleaza contractul de credit 82/2003 în privin]a recla-
mantului, ce figureaz` în calitate de garant în cadrul acestui
contract.  Admite în parte cererea de acordare a cheltuielilor
de judecat` si obliga parata SC Nextebank SA la plata sumei
de 2487,91 lei cheltuieli de judecata.

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 03.06.2014 în calitate de pârâ]i în dosarul
1589/309/2013, obiect – uzucapiune. 

DIVERSE
SGB Insolvency SPRL, administrator judiciar al SC Securytas
Team SRL, notific` deschiderea procedurii generale a insol-
ven]ei \mprotriva debitorului SC Securytas Team SRL, cu
sediul \n Ploie[ti, Jud. Prahova, CUI RO 16898405, Nr. ORC
J29/2305/2004 \n dosarul de insolven]` nr. 1831/105/2014, al
Tribunalului Prahova. Termene: depunerea crean]elor
25.05.2014; adunarea creditorilor la sediul debitorului
20.05.2014; tabel preliminar 30.05.2014; tabel definitiv
15.06.2014.

Subscrisa Evrika Insolvency IPURL reprezentat` prin asociat
coordonator Liscan Aurel, \n calitate de lichidator judiciar al SC
Ocean Drive Real Estate SRL desemnat prin Sentin]a civil` din
data de 13.05.2014, pronun]at` de Tribunalul Bucure[ti, Sec]ia
a VII-a Civil` \n Dosar nr. 1994/3/2014, notific` deschiderea
falimentului prin procedura simplificat` prev`zut` de Legea
nr. 85/2006. Persoanele fizice [i juridice care \nregistreaz` un
drept de crean]` \mpotriva SC Ocean Drive Real Estate SRL
vor depune declara]ia de crean]` la grefa Tribunalului Bu-
cure[ti \n urm`toarele condi]ii: a) termenul limit` pentru
\nregistrarea cererii de admitere a crean]elor \n tabelul
crean]elor 07.07.2014; b) termenul limit` pentru verificarea
crean]elor, \ntocmirea, afi[area [i comunicarea tabelului pre-
liminar al crean]elor 18.07.2014; c) termenul limit` pentru de-
finitivarea tabelului crean]elor la 04.08.2014; d) data primei
[edinte a adun`rii generale a creditorilor 23.07.2014, ora 14.00
; e) adunarea general` a asocia]ilor la data de 02.06.2014, ora
14.00 la sediul lichidatorului judiciar.

Via Insolv SPRL Ploie[ti, str. Banatului, nr. 1, bl. 37B, sc. B, ap. 3,
tel/fax 0244 519800, numit` lichidator judiciar conform
\ncheierii din data de 10.04.2014 pronun]at` de Tribunalul
Prahova în dosarul 2918/105/2014, anun]` deschiderea proce-
durii simplificate a insolven]ei debitoarei SC Lodali SRL,
Ploie[ti, str. Malu Rosu, nr. 59A, bl.140D, ap. 5, jud. Prahova,
J29/1245/1998, CUI 11198524. Termenul limit` pentru înregis-
trarea cererii de admitere a crean]elor este 26.05.2014. Ter-
menul limit` pentru verificarea crean]elor, întocmirea,
afi[area [i comunicarea tabelului preliminar al crean]elor este
05.06.2014. Termenul pentru solutionare eventuale contes-
tatii si afi[area tabelului definitiv al crean]elor este
20.06.2014. Prima adunare a creditorilor la data de 10.06.2014,
ora 15/30 la sediul lichidatorului judiciar.”

Via Insolv SPRL Ploie[ti, str. Banatului, nr. 1, bl. 37B, sc. B, ap. 3,
tel/fax 0244 519800, numit` lichidator judiciar conform
\ncheierii din data de 16.04.2014 pronun]at` de Tribunalul
Prahova în dosarul 3162/105/2014, anun]` deschiderea pro-
cedurii simplificate a insolven]ei debitoarei SC Anerysol Prod
SRL, comuna Valea Calugareasca, str. Cimitirului, nr. 114, jud.
Prahova, J29/1187/1998, CUI 11139544.Termenul limit` pentru
înregistrarea cererii de admitere a crean]elor este 02.06.2014.
Termenul limit` pentru verificarea crean]elor, întocmirea,
afi[area [i comunicarea tabelului preliminar al crean]elor este
12.06.2014. Termenul pentru solutionare eventuale
contesta]ii [i afi[area tabelului definitiv al crean]elor este
27.06.2014. Prima adunare a creditorilor la data de 17.06.2014,
ora 14/00 la sediul lichidatorului judiciar.

SOMA}II
Soma]ie emis` azi, 14.05.2014, \n baza \ncheierii pronun]at`
\n dosarul 932/208/2014. prin prezenta v` aducem la
cuno[tint` ca numitul Pipa Ion, domiciliat \n com. Lunc`vi]a
nr. 299, jud. Cara[-Severin, \n calitate de posesor al imobilului
eviden]iat \n CF 1309, f`r` nr top loc de cas` \n suprafa]a de
241 mp, situat administrativ \n com. Luncavita nr. 299. jud.
Cara[-Severin invoc` dob~ndirea acestuia prin uzucapiune.
Som`m toate persoanele interesate s` fac` opozi]ie, \n caz
contrar \n termen de 6 luni de la emiterea celei din urma pub-
lica]ii, se va trece la judecarea cererii.

ADUNåRI GENERALE
Convocare: Pre[edintele Consiliului de Administra]ie al SC
Panovia Prod SA,  înmatriculat` în Registrul Comer]ului sub
nr. J 51/397/1994, CIF RO 5754757, cu sediul în  Bd. Tineretului,
nr. 2- 4, localitatea Olteni]a, Jud. C`l`ra[i, în baza Legii
nr.31/1990 republicat`, convoac` Adunarea General` Ordi-
nar` a Ac]ionarilor care sunt înscri[i în R.R.A. cu data de
referin]` 16.05.2014, adunare care va avea loc la sediul so-
ciet`]ii în data de 19.06.2014, ora 10,00. Ordinea de zi va fi
urm`toarea: 1. Prezentarea raportului administratorilor [i au-
ditorului; 2. Discutarea, aprobarea sau modificarea bilan]ului
contabil pe anul 2013; 3. Aprobarea profitului sau acoperirea
pierderii exerci]iului financiar 2013; 4. Fixarea remunera]iei
administratorilor [i auditorului pentru exerci]iul financiar în
curs; 5. Pronun]area asupra gestiunii administratorilor; 6. Sta-
bilirea bugetului de venituri [i cheltuieli [i a programului de
activitate pe exerci]iul financiar 2014; 7. Prelungirea mandat-
ului auditorului; 8. Diverse. Dac` la prima convocare nu se în-
trune[te cvorumul prev`zut de lege [i de statutul societ`]ii,
A.G.A. se convoac` în data de 20.06.2014, în acela[i loc [i la
aceea[i or`. Participarea ac]ionarilor la adunare se face per-
sonal sau în baza mandatului de reprezentare în forma
prev`zut` de lege.

Societatea Comercial` Brazi industrial Parc SA, anun]` în-
ceperea procesului de Recrutare [i selec]ie organizat de Con-
siliul Jude]ean Prahova în calitate de autoritate tutelar` în
convormitate cu prevederile OUG nr. 109/2011, pentru ocu-
parea a 3 func]ii vacan]e de membru în Consiliul de Admin-
istra]ie al acesteia. Condi]ii generale [i specifice: generale: a)
are cet`]enia rom~n`, cet`]enie a altor state mebrie ale Uni-
unii Europene sau a statelor apar]in~nd Spa]iului Economic
European [i domiciliul în România; b) cuno[terea limbii
roman` (scris [i vorbit); c) stare de s`n`tate corespunz`toare
func]iei pe care candideaz`, atestat` pe baz` de documente
medicale; d) declara]ie pe propria r`spundere c` nu a fost
destituit dintr-o func]ie public` sau nu i-a încetat contractul
individual de munc` pentru motive disciplinare în ultimii 5
ani; e) declara]ie pe propria r`spundere c` nu a desf`[urat
activitate de poli]ie politic`, astfel cum este definita prin lege;
f) s` nu fie persoane incapabile, potrivit legii, ori care au fost
condamante pentru gestiune frauduloas`, abuz de încredere,
fals, uz de fals, în[el`ciune, delapidare, m`rturie mincinoas`,
dare sau luare de mit`, pentru infrac]iunile prev`zute de
Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea [i sanctinarea sp`l`rii
banilor, precum [i pentru instruirea unor m`suri de prevenire
[i combatere a finan]`rii actelor de terorism, cu modific`rile

[i complet`rile ulterioare, precum [i infrac]iunile prev`zute
de art 143-145 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insol-
ven]ei, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare; g) declara]ie
pe propria r`spundere c` nu face parte din mai mult de 4 con-
silii de administra]ie ale unor regii autonome sau societ`]i
comerciale. Specifice: a) studii superioare de lung` durat` cu
diploma de licen]` sau echivalent`; b) cuno[tin]e de operare
pe calculator- nivelul mediu; c) capacitatea de exprimare
(scris, vorbit [i citit) într-o limb` de circula]ie international` -
nivel mediu; d) experien]` într-o func]ie de conducere sau în
activitatea de administrare /management a/al unor între-
prinderi publice profitabile sau a/al unor societ`]i comerciale
prestatoare de servicii publice. Criterii de evaluare a
candida]ilor: a) abilit`]i manageriale; b) capacitate de analiz`
[i sintez`; c) orientare c`tre rezultate; d) abilit`]i de comuni-
care; f) capacitate de analiz` [i sintez`; c) orientare c`tre
rezultate; d) abilit`]i de comunicare; f) capacitate de luare a
deciziei. Cadida]ii vor depune la registratur` Consiliului
Jude]ean Prahova din Ploie[ti, Str. Bdul Republicii nr. 2-4,
jude]ul Prahova, dosarele de înscriere în termen de 5 zile
lucr`toare de la publicarea anun]ului, în plic închis [i sigilat,
unde vor primi un num`r de înregistrare [i data cert` a
depunerii. Verificarea [i selectarea dosarelor se va desf`[ura
în termen de 3 zile lucr`toare de la data limit` de depunere
a dosarelor, iar interviul candida]ilor selecta]i se va ]ine în ter-
men de 3 zile lucr`toare de la expirarea termenului de
depunere a dosarelor. Informa]ii suplimenatre se pot ob]ine
la telefon: 0244-514.864, 0244-547.499 sau pe pagina de in-
ternet a societ`]ii www.scbipsa2005@yahoo.com. Pre[ed-
inte Mircea Cosma. 

Consiliul de Administratie al SC Premium SA cu sediul \n Lo-
calitatea Brazi, Jude]ul Prahova, Strada Trandafirilor nr.69,
ORC J29/1318/1997, CUI 9921050,  \n conformitate cu
dispozi]iile Actului constitutiv [i cu prevederile Legii 31/1990
republicat`, modificat` [i completat`, convoac` Adunarea
General` Extraordinar` a Ac]ionarilor SC Premium SA \n data
de 26.06.2014 ora 13:00, la sediul societ`]ii din Localitatea
Brazi-Jude]ul Prahova, Str.Trandafirilor nr.69 cam. 107 et.1. cu
urm`toarea ordine de zi: 1. Modificarea denumirii SC Pre-
mium Service Consulting SRL \n SC Premium Construct SRL;
2. Participarea SC Premium SA \n calitate de asociat la SC Pre-
mium Services SRL cu o de]inere de 2 p`rti sociale \n valoare
de 10 lei fiecare, respectiv 20 lei, reprezent~nd 10% din capi-
talul social al firmei SC Premium Services SRL, respectiv 200
lei, precum [i mandatarea persoanei care va perfecta/ semna
contractul de asociere. 3. Mandatarea unei persoane care s`
\ndeplineasc` toate formalit`]ile privind \nregistrarea
Hot`r~rii AGEA la ORC [i publicarea la Monitorul Oficial al
Rom~niei. 4. Aprobarea datei de \nregistrare propus` de Con-
siliul de Administra]ie, [i anume data 16.07.2014 conform
art.238(1) din Legea 297/2004, prin care se desemneaz`
ac]ionarii care urmeaz` a beneficia de efectele respectivelor
hot`r~ri ale A.G.A. La Adunarea General` Extraordinar` a
Ac]ionarilor sunt \ndrept`]i]i s` participe [i s` voteze
ac]ionarii \nregistra]i \n Registrul Ac]ionarilor ]inut de SC De-
pozitarul Central SA la sf~r[itul zilei de 30.05.2014, consid-
erat` data de referin]`. Capitalul social al SC Premium SA este
format din 276165 ac]iuni, fiecare ac]iune d~nd dreptul la un
vot \n cadrul adun`rii generale a ac]ionarilor. Unul sau mai
mul]i ac]ionari reprezent~nd individual sau \mpreun`, cel
pu]in 5% din capitalul social au dreptul de a introduce noi
puncte pe ordinea de zi a AGEA. Propunerile privind introduc-
erea de noi puncte pe ordinea de zi vor fi depuse, \n termenul
legal, la sediul societ`]ii din Comuna Brazi, Strada Trandafir-
ilor nr.69, jude]ul Prahova, \n plic \nchis, cu men]iunea scris`
clar [i cu majuscule “PENTRU A.G.E.A. din data de 26.06.2014”.
Ac]ionarii vor \nainta propunerile de noi puncte pe ordinea
de zi \nsotite de copia actului de identitate valabil
(buletin/carte de identitate \n cazul persoanelor fizice, respec-
tiv certificat de \nregistrare \n cazul persoanelor juridice).
Unul sau mai mul]i ac]ionari reprezent~nd individual sau
\mpreun`, cel pu]in 5% din capitalul social au dreptul de a
prezenta proiecte de hot`rare pentru punctele incluse sau
propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi. Proiectele de
hot`r~re vor fi depuse la  sediul societ`]ii din Comuna Brazi,
Strada Trandafirilor nr.69, jude]ul Prahova, \n plic \nchis, cu
men]iunea scris` clar [i cu majuscule “PENTRU A.G.E.A. din
data de 26.06.2014” p~n` cel t~rziu pe data de 11.06.2014  ora
15. Ac]ionarii vor \nainta propunerile de hot`r~re \nso]ite de
copia actului de identitate valabil (buletin/carte de identitate
\n cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inregistrare
in cazul persoanelor juridice). Actionarii societatii, indiferent
de nivelul participatiei la capitalul social, au dreptul de a
adresa intrebari in scris privind punctele de pe ordinea de zi
la sediul societatii din Comuna Brazi, Strada Trandafirilor
nr.69, judetul Prahova, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar
si cu majuscule “PENTRU A.G.E.A. din data de 26.06.2014”,
pana la data de 23.06.2014  ora 15. Actionarii vor inainta in-
trebarile insotite de copia actului de identitate valabil
(buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respec-
tiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice). Ac-
tionarii inregistrati la data de referinta pot participa si vota
direct sau pot fi reprezentati si prin alte persoane decat ac-
tionarii cu exceptia administratorilor, pe baza de procura spe-
ciala. Formularele pentru procuri speciale de reprezentare se
pot ridica numai la cererea actionarilor care doresc sa man-
dateze o alta persoana pentru a-i reprezenta, de la sediul so-
cietatii sau de pe pagina de web. www.premiumgrup.ro.
incepand cu 02.06.2014. Procurile speciale in original, com-
pletate si semnate insotite de copia actului de identitate val-
abil (buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice,
respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor ju-
ridice), se vor depune/expedia la sediul societatii din Comuna
Brazi, Strada Trandafirilor nr.69, judetul Prahova, pana la data
de 23.06.2014  ora 13, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar si
cu majuscule “PENTRU A.G.E.A. din data de 26.06.2014”, cel
de-al doilea exemplar urmand a fi inmanat/expediat
reprezentantului, care il va avea asupra sa in adunare. Ac-
tionarii societatii inregistrati la data de referinta 30.05.2014  in
Registrul Actionarilor tinut de SC Depozitarul Central SA au
posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de
adunarea generala, prin utilizarea formularului de vot. For-
mularul de vot poate fi obtinut, de la sediul societatii si de
pe website www.premiumgrup.ro. In cazul votului prin core-
spondenta, Formularul de vot, completat si semnat insotit
de copia actului de identitate valabil al actionarului, respec-
tiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice si
copia actului de identitate valabil al reprezentantului legal al
actionarului persoana juridica, vor fi inaintate la sediul soci-
etatii din Comuna Brazi, Strada Trandafirilor nr.69, judetul Pra-
hova, pana la data de 23.06.2014  ora 13, in plic inchis, cu
mentiunea scrisa clar si cu majuscule “PENTRU A.G.E.A.. din
data de 26.06.2014”. In cazul in care la data de 26.06.2014 nu
se intruneste cvorumul prevazut de Legea 31/1990 cu modi-
ficarile ulterioare si de actul constitutiv al societatii, se con-
voaca si se fixeaza in temeiul art.118 din Legea 31/1990,
republicata, cea de-a doua Adunare Generala Extraordinara a
Actionarilor pentru data de 27.06.2014, la orele 13 :00, la
sediul societatii din Localitatea Brazi-Judetul Prahova,
Str.Trandafirilor nr.69 cam. 107 et.1. Materialele si docu-
mentele informative pot fi consultate la sediul societatii in-
cepand cu data 26.05.2014. Informatii suplimentare se pot
obtine la sediul societatii sau la tel.0244.526606 intre orele 8-
14. Pre[edinte Consiliu de Administra]ie Bercea Florin

Administratorul unic al Societ`]ii Re[iconf SA, cu sediul so-
cial în Re[i]a, Str.B-dul A.I.Cuza, nr.35 jud.Cara[ Severin, înreg-
istrat` la Reg.Com. sub nr. J11/419/1992, CIF: RO1061529,
Convoac` Adunarea General` Ordinar` a Ac]ionarilor pentru
data de 19.06.2014, ora 14.00, sau pentru data de 20.06.2014,
la aceea[i or`, în cazul neîntrunirii cvorumului de prezen]` la
prima convocare, la sediul societ`]ii, pentru to]i ac]ionarii în-
registra]i în Registrul ac]ionarilor la data de referin]`
09.06.2014 [i care au dreptul de a participa [i de a vota în
cadrul adun`rii generale, cu urm`toarea ordine de zi:
1.Realegerea administratorului unic [i a cenzorilor, stabilirea
duratei mandatului [i a remunera]iei administratorului unic;
2.Mandatarea persoanei care s` încheie contractele de man-
dat cu Administratorul unic [i cenzorii. 3.Discutarea [i apro-
barea situa]iilor financiare anuale: bilan], contul de profit [i
pierdere aferente anului 2013, pe baza rapoartelor administra-
torului unic [i al comisiei de cenzori. 4.Aprobarea desc`rc`rii
de gestiune a administratorului unic pentru exerci]iul finan-
ciar 2013. 5.Analiza [i aprobarea bugetului de venituri [i chel-
tuieli [i a programului de activitate pentru anul 2014.
6.Aprobarea raportului anual întocmit conform Regulamen-
tului CNVM nr. 1/2006, aferent exerci]iului financiar 2013.
7.Mandatarea unei persoane care s` semneze hot`rârea
AGOA [i a unei persoane care s` întreprind` demersurile de
înregistrare a hot`rârii în registrul comer]ului [i de publicare
în Monitorul Oficial. 8Stabilirea datei de înregistrare
07.07.2014. Ac]ionarii reprezentând, individual sau împreun`,
cel pu]in 5% din capitalul social au dreptul în termen de 15
zile de la publicarea convocatorului s` introduc` puncte pe or-
dinea de zi [i s` prezinte proiectele de hot`râre pentru
punctele incluse/propuse a fi incluse pe ordinea de zi.
Ac]ionarii î[i pot exercita aceste drepturi numai în scris, doc-
umentele fiind transmise prin servicii de curierat/prin mi-
jloace electronice. Fiecare ac]ionar are dreptul s` adreseze
societ`]ii întreb`ri privind punctele de pe ordinea de zi pân`
la data de 16.06.2014 inclusiv. Documentele referitoare la
problemele incluse pe ordinea de zi, inclusiv buletinele pen-
tru votul prin coresponden]`, procurile speciale, proiectele
de hot`râri pot fi consultate [i procurate de la sediul societ`]ii
sau de pe site-ul: www.tctrust.ro, sec]iunea Inform`ri -
Rapoarte Obligatorii Adun`ri Generale, începând cu data de
19.05.2014. Ac]ionarii se vor putea prezenta personal la
adunarea general`, î[i vor putea numi un reprezentant sau
vor putea vota prin coresponden]`, [i î[i vor dovedi calitatea

în condi]iile [i cu documentele prev`zute de Dispunerea de
m`suri CNVM nr.26/2012, precum [i în conformitate cu Reg-
ulamentul CNVM nr.6/2009. Reprezentarea ac]ionarilor se
poate face [i prin alte persoane decât ac]ionarii, pe baz` de
procuri speciale, care se vor depune în original la sediul so-
ciet`]ii pân` la data de 16.06.2014 inclusiv. În acela[i termen
buletinele de vot prin coresponden]` completate [i semnate
de ac]ionar se vor depune la sediul societ`]ii personal sau
prin po[t` recomandat cu confirmare de primire pe care s` fie
trecut` adresa expeditorului (ac]ionarului).  Administrator
unic, Marini Mario.

LICITA}II
Comuna Miroslava, jude]ul Ia[i, organizeaz` licita]ie public
deschis`, în data de 16.06.2014, pentru: -Concesionare teren
în suprafa]` de 172 mp, orele 11.00; -Concesionare teren în
suprafa]` de 290 mp, orele 11.30; -Concesionare teren în
suprafa]` de 1,4318 ha, orele 12.00. Caietul de sarcini poate fi
ob]inut de la Biroul achizi]ii publice  din cadrul Prim`riei com.
Miroslava, jude]ul Ia[i. Costul Caietului de sarcini este de 50
lei. Data limit` pentru depunerea ofertelor: 16.06.2014, orele
9.00.

SC Centrul Logistic [i de Sevicii Berceni SRL, prin lichidator ju-
diciar CII Petcu Viorica, scoate la vânzare prin licita]ie public`
în data de 17.06.2014, ora 13,00 la sediul lichidatorului din
Ploie[ti, str. Splaiului nr. 26, bl. 34R2, sc. A, ap. 2, jud. Prahova
urm`toarele bunuri: Teren arabil extravilan St 7500 mp sit-
uat in com. Aricestii Rahtivani, jud. Prahova; |n caz de nead-
judecare \n data de 17.06.2014, se vor organiza licita]ii timp
de patru saptamani, in zilele de luni, respectiv 24.06.2014,
01.07.2014, 08.07.2014 si 15.07.2014. 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 lor se
poate face cu ordin de plat` în contul de lichidare sau nu-
merar la sediul lichidatorului. Vânzarea se face în baza preved-
erilor Legii nr. 85/2006. Inscrierea la licita]ie se va face cu cel
putin o zi inainte de data licitatiei. 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 Mis Prod Com SRL, prin lichidator judiciar CII Petcu Vior-
ica, scoate la vânzare prin licita]ie public` în data de
16.06.2014, ora 14,00 la sediul lichidatorului din Ploie[ti, str.
Splaiului nr. 26, bl. 34R2, sc. A, ap. 2, jud. Prahova electrice,
gresie, faianta, perdele. |n caz de neadjudecare in data de
16.06.2014, se vor organiza licita]ii timp de doua saptamani,
in zilele de luni, respectiv 23.06.2014, 30.06.2014. Taxa de par-
ticipare la licita]ie este de 100 RON plus TVA, garan]ia de par-
ticipare este de 10% din valoarea bunului plus TVA. Achitarea
lor se poate face cu ordin de plat` în contul de lichidare al SC
“MIS PROD COM” S.R.L. nr. RO22BTRL03001202D38907XX de-
schis la Banca Transilvania, Sucursala Ploie[ti sau în numerar
la sediul lichidatorului. Vânzarea se face în baza prevederilor
Legii nr. 85/2006. Inscrierea la licita]ie se va face cu cel putin
o zi inainte de data licitatiei. 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 Rifimar Impex SRL, prin lichidator judiciar CII Petcu Vior-
ica, scoate la vânzare prin licita]ie public` în data de
16.06.2014, ora 13,30 la sediul lichidatorului din Ploie[ti, str.
Splaiului nr. 26, bl. 34R2, sc. A, ap. 2, jud. Prahova urm`toarele
bunuri: Cladire spatiu medical si teren intravilan aferent cu St
= 388,40 mp situata in Plopeni, str. Pacii nr. 10, jud. Prahova;
Cladire spatiu medical si teren intravilan aferent cu St =
359,20 mp situata in Plopeni, str. Pacii nr. 12, jud. Prahova;
Teren intravilan in St = 6837,96 mp situat in com. Dumb-
ravesti, sat Plopeni, jud. Prahova; |n caz de neadjudecare in
data de 16.06.2014, se vor organiza licita]ii si in datele de
23.06.2014 si 30.06.2014. 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 lor se poate face cu
ordin de plat` în contul de lichidare sau 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 in-
ainte de data licitatiei. 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 Dorobantu Los Andes SRL, prin lichidator judiciar CII Petcu
Viorica, scoate la vânzare prin licita]ie public` cu strigare în
data de 16.06.2014, ora 14,30 la sediul lichidatorului din
Ploie[ti, str. Splaiului nr. 26, bl. 34R2, sc. A, ap. 2, jud. Prahova
urm`toarele bunuri: teren intravilan în suprafa]` de 500 mp
[i cladire spatiu comercial Sc – 127 mp si Su 102,56 mp, situat
în Ploiesti, str. Marasesti nr. 216, jud. Prahova. |n caz de nead-
judecare \n data de 16.06.2014, se vor mai organiza licitatii,
in zilele de 23.06.2014 si 30.06.2014. 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 lor se
poate face cu ordin de plat` în contul de lichidare al deb-
itoarei sau în numerar la sediul lichidatorului. Vânzarea se
face în baza prevederilor Legii nr. 85/2006. Inscrierea la
licita]ie se va face cu cel putin o zi inainte 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 Karina Impex SRL, prin lichidator judiciar CII Petcu Viorica,
scoate la vânzare prin licita]ie public` în data de 17.06.2014,
ora 13,30 la sediul lichidatorului din Ploie[ti, str. Splaiului nr.
26, bl. 34R2, sc. A, ap. 2, jud. Prahova urm`toarele bunuri:
Cladire spatiu comercial – extindere bar, Scd = 22,07 mp,
Su=19,80 mp, structura metalica, pereti izolati PVC si geam
termopan, planseu rigips. Terenul nu face obiectul vanzarii. |n
caz de neadjudecare in data de 17.06.2014, se vor organiza
licita]ii timp de doua saptamani, in zilele de marti, respectiv
24.06.2014 si 01.07.2014,. 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 lor se poate face cu
ordin de plat` în contul de lichidare sau numerar la sediul
lichidatorului. Vânzarea se face în baza prevederilor Legii nr.
85/2006. Inscrierea la licita]ie se va face cu cel putin o zi in-
ainte de data licitatiei. 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 Iatan Company SA, prin lichidator judiciar Petcu Viorica
IPURL, scoate la vânzare prin licita]ie public` în data de
16.06.2014 ora 13,00 la sediul lichidatorului din Ploie[ti, str.
Splaiului nr. 26, bl. 34R2, sc. A, ap. 2, jud. Prahova urm`toarele
bunuri: imobil situat în str. Nicolae Balcescu nr. 1, Câmpina,
jud. Prahova compus din teren în suprafa]` de 5.179,80 mp [i
construc]iile existente pe teren (fabrica de pâine, sec]ie pro-
duc]ie, moar`, cabina poarta); utilaje panificatie. In caz de
neadjudecare in data de 16.06.2014, se vor organiza licita]ii
si in datele de 23.06.2014 si 30.06.2014. Taxa de participare la
licita]ie este de 100 RON + TVA, garan]ia de participare este
de 10% din valoarea bunului plus TVA [i caietul de sarcini 500
RON. Achitarea lor se poate face cu ordin de plat` în contul de
lichidare al SC “Iatan Company” SA nr.
RO75BACX0000003028797001 deschis la Unicredit Tiriac
Bank Sucursala Ploie[ti sau în numerar la sediul lichidatoru-
lui. Vânzarea se face în baza prevederilor Legii nr. 85/2006.
Inscrierea la licitate se va face cel putin cu o zi inainte de data
licitatiei. 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. 

Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. cu sediul în
Târgu-Jiu, Str.A.I. Cuza, nr.15, jude]ul Gorj, num`r de înmatric-
ulare la Registrul Comer]ului: J18/311/2012, C.U.I.30267310,
cont: RO59RZBR000006001465 2248, deschis la Raiffeisen
Bank-Sucursala Tg-Jiu, jude]ul Gorj, reprezentat` prin Direc-
tor General Executiv, Lauren]iu Dan Ciurel [i Director Finan-
ciar, Maria Scurtu, anun]` public valorificarea prin vânzare a
dou` utilaje miniere (mijloace fixe), astfel: -Lotul I: ma[in` de
haldat 6500 x90- 1.002 tone. Pre]ul minim de acceptare în
licitatie pentru lotul I este de 4.509.090,00 lei; -Lotul II: exca-
vator cu rotor ERc 470 x15/3,5- 485,246 tone. Pre]ul minim de
acceptare în licita]ie pentru lotul II este de 2.020.200,00 lei.
Plata contravalorii m`rfii se face în lei. Tipul licita]iei: deschis`,
cu ofert` de pre] în plic închis, urmat` de strigare liber`. Doc-
umentele de înscriere si participare la licita]ie se depun la
sediul Complexul Energetic Oltenia -Sucursala Divizia Minier`
Târgu-Jiu  în perioada 16.05.2014-30.05.2014 în zilele de luni
pân` vineri între orele 08.00-15.00 (termenul limit` de
depunere a documentelor de înscriere [i participare este
30.05.2014, ora 09.00), la sediul Sucursala Divizia Minier`
Târgu-Jiu din Tg.-Jiu, secretariatul Departamentului Achizi]ii
Minerit [i vor include: 1.cererea tip de înscriere  aflat` în doc-
umenta]ia de atribuire; 2.dovada constituirii garan]iei de 5%
din pre]ul de acceptare la licitatie;  3.celelalte documente
prev`zute în documenta]ia de atribuire. Documenta]ia de
atribuire se poate ridica de la sediul Sucursala Divizia Miniera
Târgu-Jiu, Serviciul Contracte Lucrari Minerit, contra sumei de
100 lei, inclusiv T.V.A., plata la casieria Complexului Energetic
Oltenia S.A., începând cu data de 15.05.2014. Taxa de înscriere
[i participare la licita]ie este de 100 lei inclusiv T.V.A. [i se
pl`te[te la casieria Complexului Energetic Oltenia SA. Prese-
lec]ia va avea loc in data de 30.05.2014, ora 10.00. Vor fi de-
clara]i califica]i pentru licita]ia cu strigare, din data
30.05.2014, ora 12.00, numai participan]ii care prezint` toate
documentele de calificare solicitate prin Documenta]ia de
Licitare. Garantia de 5% (225.454,00 lei- Lotul I [i 101.000,00

lei- Lotul II) din pre]ul minim de acceptare la licita]ie se
depune în lei în contul: RO59RZBR0000060014652248 Raif-
feisen Bank-Sucursala Tg-Jiu [i este obligatorie confirmarea
depunerii prin apari]ia sumei în extrasul de cont cel mai
târziu în data de   28.05.2014, ora 12.00. În caz de imposibili-
tate a semn`rii contractului de vânzare-cump`rare sau de
neexecutare a acestui contract din vina licitantului câstiga-
tor, acesta pierde garan]ia de participare. Taxele aferente con-
tractului de vânzare-cump`rare cad în sarcina
cump`r`torului. Pentru participan]ii care nu-[i adjudec`
licita]ia, garantia de 5% se returneaz` în maxim 3 zile
lucr`toare de la data adjudec`rii licita]iei. Licita]ia cu strigare
va avea loc în ziua de  30.05.2014, cu  începere de la ora  12.00
[i pot participa persoane juridice române sau str`ine care îsi
manifest` dorin]a de a dobândi marfa, în conditiile caietului
de sarcini. Informatii privind desf`surarea licita]iei se pot
ob]ine zilnic la sediul Sucursala Divizia Miniera din Tg.-Jiu,
tel.0374.171.161, 0374.171.171 [i fax: 0253/222.015.

Anun] pentru contract de delegare a serviciului public de Al-
imentare cu Ap` Comuna Cara[ova, Localit`]ile Cara[ova [i
Iabalcea. Delegatar: Comuna Cara[ova, Loc. Cara[ova, nr.274,
CIF: 322766; Tel/fax: 0255.232.000 /0255.232.406, Jud. Cara[-
Severin. Persoane  de contact: Radan Mihai -Primar, sau Birta
Zorita -responsabil de contract. Hot`rârea privind stabilirea
modalit`]ii de gestiune: nr.19/27.03.2013. Serviciul care
urmeaz` s` fie prestat: Serviciului public de Alimentare cu
Ap` a Comunei Cara[ova; Cod CPV: 3600- captare, tratare [i
distributia apei. Durata contractului de delegare a gestiunii;
5 ani, cu posibilitatea de prelungire 2 ani. Documenta]ia de
delegare, se poate procura, contra cost (100 lei), de la sediul
Prim`riei Cara[ova, nr.274, pe suport de hârtie sau electronic,
în urma unei solicit`ri scrise, în cel mult dou` zile de la înreg-
istrarea acestei solicit`ri [i plat`  sumei solicitate , care se
achit` direct la casieria Prim`riei Cara[ova. Termenul-limit`
de depunere a ofertelor, 26.06.2014, ora 10.00 la sediul
Prim`riei Cara[ova, nr. 274. Deschiderea ofertelor: 27.06.2014,
ora 11.00. la sediul Prim`riei Cara[ova, nr.274. Garan]ia solici-
tat` de participare este de 4.000 lei [i se va depune sub
form` de scrisoare de garan]ie emis` de o banc` sau OP, cu
viza b`ncii.  Durata de valabilitate a ofertei [i garantiei de par-
ticipare este de 90 zile. Delegarea gestiunii serviciilor de ali-
mentare cu ap` numai c`tre operatorii licen]ia]i de
autoritatea de reglementare competent`, în condi]iile legii,
care îndeplinesc condi]iile de clasificare impuse prin docu-
menta]ia de atribuire. 

Debitorul SC Sangria Com SRL -în faliment, prin lichidator ju-
diciar Dinu, Urse [i Asocia]ii SPRL, scoate la vânzare: 1.Terenuri
arabile situate în extravilanul comunei 1 Decembrie 1918,
satul 1 Decembrie 1918, jude]ul Ilfov, formate din: -Teren în
suprafa]` de 1.190mp, amplasat în tarlaua 3, parcela 6/17/45;
Pre]ul de pornire al licita]iei este de 5.974,36 Euro exclusiv
TVA. Pre]ul Caietului de sarcini este de 1.500 lei exclusiv TVA.
-Teren în suprafa]` de 1.260mp amplasat în tarlaua 3/9,
parcela 6/17/44. Pre]ul de pornire al licita]iei este de 6.322,38
Euro exclusiv TVA. Pre]ul Caietului de sarcini este de 1.500 lei
exclusiv TVA. 2.Mijloace fixe (carmangerie) apar]inând SC
Sangria Com SRL -în faliment, pre]ul de pornire al licita]iei
este reprezentat de valoarea de vânzare for]at` din Raportul
de evaluare, exclusiv TVA, diminuat` cu 30%, pentru fiecare
bun în parte, iar lista cu aceste bunuri poate fi vizualizat` pe
site-ul www.dinu-urse.ro. Pre]ul Caietului de sarcini este de
500 lei exclusiv TVA. Participarea la licita]ie este condi]ionat`
de consemnarea în contul nr. RO77PIRB4211727014001000,
deschis la Piraeus Bank Romania, Sucursala Panduri, pân` la
data [i ora stabilit` pentru [edin]a de licita]ie, a garan]iei de
10% din pre]ul de pornire al licita]iei, de achizi]ionarea pân`
la aceea[i dat` a Caietelor de sarcini pentru terenuri [i pentru
mijloacele fixe. Prima [edin]` de licita]ie a fost fixat` în data
de 18.06.2014, ora 14.00, iar dac` acestea nu se adjudec` la
aceast` dat`, urm`toarele [edin]e de licita]ii vor fi în data de
02.07.2014, 16.07.2014, 30.07.2014, 13.08.2014, 27.08.2014,
10.09.2014, 24.09.2014, 08.10.2014, 22.10.2014, 05.11.2014,
19.11.2014, 03.12.2014, 17.12.2014 si 07.01.2015, ora 14.00. Toate
[edin]ele de licita]ii se vor desf`[ura la sediul lichidatorului ju-
diciar din Bucure[ti, Str. Lucian Blaga nr. 4, et. 8, sector 3. Pen-
tru rela]ii suplimentare suna]i la 021.318.74.25, email:
dinu.urse@gmail.com. 

Administra]ia Na]ional` “Apele Române”- Administra]ia Baz-
inal` de Ap` Siret cu sediul în Bac`u, str. Cuza Vod` nr.1,
jude]ul Bac`u, cod 600274, tel.0234 541646, fax 0234-510.050,
în calitate de unitate locatoare, anun]`: organizarea licita]iei
publice cu oferta în plic închis privind închirierea de bunuri
imobile, terenuri situate în albiile minore ale râurilor, pe raza
jude]elor Suceava, Neam], Vrancea [i Bac`u. Închirierea are ca
scop înl`turarea materialului aluvionar (exploatare agregate
minerale) pentru asigurarea scurgerii optime în albie. Durata
închirierii este de 2 ani.Garan]ia de participare este de 10%
din valoarea minim` a chiriei anuale, respectiv 0,56
lei/mp/an f`r` TVA, pentru fiecare dintre bunurile imobile:
Licita]iile se vor derula pe parcursul a dou` zile. |n data de
10.06.2014 pentru perimetrele din: Jude]ul Suceava. Râu
Moldova / Capu Câmpului amonte / Capu Câmpului / 11.800
mp. Râu Suceava/ Mili[`u]i / Mili[`u]i / 40.000 mp. Vicovu
de Jos 2 / Vicovu de Jos/ 15.000 mp. Râu Sucevi]a/ B`deu]i
amonte pod comunal / Mili[`u]i/ 20.000 mp. Râu Siret /
Zon` captare mal stâng / Bucecea / 5.000 mp. Judetul
Vrancea. Râu Siret / amonte Vadu Ro[ca / Vadu Ro[ca / 6.500
mp / Suraia II / Suraia  / 15.054 mp. Aval Vadu Ro[ca 2 / Vul-
turu / 9.500 mp. Movileni aval / Garoafa / 5.300 mp. Bur-
cioaia Sud / Ploscu]eni / 25.000 mp. Râu Putna / Balta Ra]ei
/ Vîn`tori / 25.200 mp. |n data de 11.06.2014 pentru perime-
trele din: Judetul Neam]  R`u Siret / Icu[e[ti 1 / Icu[e[ti /
20.000 mp. Râu Moldova /  Bote[ti aval 2 / Bote[ti / 35.000
mp. Dr`g`ne[ti / Dr`g`ne[ti / 40.000 mp. Pilde[ti-Gher`e[ti
1 / Cordun [i Gher`e[ti / 20.000 mp. Cordun-Simione[ti 1 /
Dulce[ti / 20.800 mp. Jude]ul Bac`u. Râu Bistri]a /Racova /
Racova / 32.000 mp. Râu Tazl`u / En`che[ti / Bere[ti Tazl`u
/12.000 mp. Râu Tazl`u S`rat / Leontine[ti / Leontine[ti /
20.000 mp. Râu Trotu[ / P`gubeni ostrov / D`rm`ne[ti /
30.000 mp. De asemenea, în data de 11.06.2014 vor fi scose la
licita]ie urm`toarelor bunuri imobile: 7 mp albie minor` Râu
Bic`jel, sat Trei Fântâni, comuna D`muc, jud.Neam], la pre]ul
minim de 12,25 lei/mp/lun` f`r` TVA, garan]ia de participare
fiind de 103,00 lei; 7 mp albie minor` Râu Bel]ag, sat Molid,
comuna Vama, jud.Suceava, la pre]ul minim de 12
lei/mp/lun` f`r` TVA, garan]ia de participare fiind de 101,00
lei, în scopul amenaj`rii unor prize pentru alimentarea cu ap`
a unor bazine piscicole pentru o durat` de 10 ani. La licita]ie
poate participa orice persoan` fizic` sau juridic` de drept pri-
vat, român` sau str`in`, care depune o singur` ofert`,
cump`ra caietul de sarcini [i constituie garan]ia de partici-
pare. Garan]ia de participare poate fi constituit` sub forma
unei scrisori de garan]ie bancar` eliberat` de o banc` din
România în favoarea unit`]ii locatoare sau a unui ordin de
plat` în contul RO45TREZ0615005XXX003761 - Trezoreria
Bac`u, confirmat prin extras de cont. Condi]iile de participare
sunt precizate în caietul de sarcini. Ofertele vor fi depuse ast-
fel: Pentru bunurile imobile licitate în data de 10.06.2014, ofer-
tele vor fi depuse pân` pe 10.06.2014 ora 9, urmând a fi
deschise în aceea[i zi la ora 10; Pentru bunurile imobile lici-
tate în data de 11.06.2014, ofertele vor fi depuse pân` pe
11.06.2014 pân` la ora 9, urmând a fi deschise în aceea[i zi la
ora 10. Caietul de sarcini, în valoare de 1.050,00 lei, poate fi
achizi]ionat de la sediul Administra]iei Bazinale de Ap` Siret
- birou Patrimoniu, începând cu data de 21.05.2014 [i pân` în
ziua anterioar` desf`[ur`rii licita]iilor. Valabilitatea obligato-
rie a ofertei este de 90 de zile de la data deschiderii acesteia.
Prezentul anun] apare afi[at [i pe site-ul
www.rowater.ro/dasiret la rubrica anun]uri - licita]ii active.

PIERDERI
Pierdut certificat de preg`tire profesional` a conduc`torului
auto, eliberat de ARR Vâlcea, pe numele Bugeac Constantin
Andrei. Se declar` nul.

Declar pierdut` recomandarea nr.VIIID/17607/21.03.2013,
emis` de Ministerul S`n`t`]ii, România, Direc]ia General`
Resurse Umane [i Certificare, Serviciul de Recunoa[tere a
Calific`rilor Profesionale, pe numele Tarco G. Ileana, eliberat`
sub nr.3462/13.06.2013 de Ministerul S`n`t`]ii, Direc]ia Ju-
ridic` [i Contecios.

Pierdut contract vânzare-cump`rare nr. 179/4/82 [i proces ver-
bal eliberat în 20.12.1982, act adi]ional emis în 28.11.1995, pe
numele Dobre Agrepina. Le declar nule.

Pierdut Act de Concesiune nr.6210/22.06.2005 pe numele
Anghel Ana. 

SC Haromec Construct Serv SRL Bucure[ti, Sector 3, str. Baba
Novac nr.20, bl.24A, sc.A, et.15, ap.62, C.U.I. 28495384 din
17.05.2011, J40/6029/17.05.2011, declar` pierdute: Certificat
constatator- autorizare de func]ionare în domeniul SSM pen-
tru activit`]ile desf`[urate la ter]i.

SC Ortoptimed SRL cu sediul social în loc. Dr. Tr. Severin, str.
Bdl.Carol I, nr. 73, jud.Mehedin]i, CIF: 8347596, J25/173/1996
prin administrator judiciar Consultant Insolven]` SPRL
anun]` pierdere certificatului de înmatriculare emis de Ofi-
ciul Registrului Comer]ului de pe lâng` Tribunalul Mehedin]i
[i anexele acestuia. Se declar` nule.

Publicitate


