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OFERTE SERVICIU
Direc]ia General` pentru Administrarea
Patrimoniului Imobiliar Sector 2 orga-
nizeaz` concurs pentru ocuparea
func]iei de referent debutant. Data
limit` de depunere a dosarului de par-
ticipare 22.07.2014. Condi]ii de partici-
pare: Studii medii liceale, finalizate cu
diplom` de bacalaureat. Data
organiz`rii probei scrise: 04.08.2014, ora
11.00. Data organiz`rii interviului:
06.08.2014, ora 11.00. Locul: Str. Luigi
Galvani nr.20, Sector 2, Bucure[ti. In-
forma]ii suplimentare la tel.
021/212.15.44, fax 021/212.11.39.

Prin Hot`rârea nr.721/18 iunie 2014 a
Plenului Consiliului Superior al Magis-
traturii, Consiliul Superior al Magistra-
turii a aprobat organizarea, prin
Institutul Na]ional al Magistraturii, la
Bucure[ti, în perioada 1 iulie- 7 oc-
tombrie 2014 a concursului de admitere
la Institutul Na]ional al Magistraturii, în
condi]iile prev`zute de art.12-15 din
Legea nr.303/2004 privind statutul
judec`torilor [i procurorilor, republicat`,
modificat` [i completat` [i ale Regula-
mentului privind concursul de admitere
[i examenul de absolvire a Institutului
Na]ional al Magistraturii, aprobat prin
Hot`rârea Plenului Consiliului Superior
al Magistraturii nr.439/15 iunie 2006,
modificat` [i completat`, astfel: -31 au-
gust 2014 -prob` scris` eliminatorie, tip
gril`, de verificare a cuno[tin]elor ju-
ridice la urm`toarele materii: drept civil,
drept procesual civil, drept penal [i
drept procesual penal; -14 septembrie
2014 -test de verificare a ra]ionamentu-
lui logic; -26 septembrie- 5 octombrie
2014 -interviu. Concursul se organizeaz`
pentru ocuparea unui num`r de 160
locuri de auditori de justi]ie (din care 80
sunt alocate pentru ocuparea func]iei
de judec`tor [i 80 pentru ocuparea
func]iei de procuror). La concursul de ad-
mitere la Institutul Na]ional al Magistra-
turii se pot înscrie persoanele care
îndeplinesc condi]iile prev`zute la art.14
alin.(2) lit.a), b) [i d) din Legea
nr.303/2004, privind statutul judec`to-
rilor [i procurorilor republicat`, cu
modific`rile [i complet`rile ulterioare,
[i a condi]iilor privind lipsa anteceden-
telor penale [i a cazierului fiscal
prev`zute la art.14 alin.(2) lit.c) din
aceea[i lege. Cererile pentru înscrierea
la concurs se depun în termen de 20 de
zile de la data public`rii anun]ului
privind concursul pe paginile de inter-
net ale Consiliului Superior al Magistra-
turii [i Institutului Na]ional al
Magistraturii, conform calendarului de
desf`[urare a concursului aprobat, la tri-
bunalele sau, dup` caz, la parchetele de
pe lâng` acestea, în ale c`ror circum-
scrip]ii domiciliaz` candida]ii, respectiv
pân` la data de 22 iulie 2014. Tematica
[i bibliografia se public` pe pagina de in-
ternet a Consiliului Superior al Magistra-
turii [i a Institutului Na]ional al
Magistraturii. Taxa de înscriere, în cuan-
tum de 400 RON, se pl`te[te la casieria
tribunalului sau, dup` caz, a parchetu-
lui la care se face înscrierea. Rela]ii supli-
mentare se pot ob]ine de pe paginile de
Internet ale Consiliului Superior al Mag-
istraturii [i Institutului Na]ional al Mag-
istraturii (Web: www.csm1909.ro;
www.inm-lex.ro).

Prin Hot`rârea Plenului
nr.727/18.06.2014, Consiliul Superior al
Magistraturii a aprobat organizarea, prin
intermediul Institutului Na]ional al Mag-
istraturii, la Bucure[ti, în perioada 1 iulie-
16 octombrie 2014, a concursului de ad-
mitere în magistratur̀  în condi]iile art.33
alin.1 din Legea nr.303/2004 privind
statutul judec`torilor [i procurorilor, re-
publicat`, cu modific`rile [i complet`rile
ulterioare [i ale Regulamentului privind
organizarea [i desf`[urarea concursului
de admitere în magistratur`, aprobat
prin Hot`rârea Plenului Consiliului Supe-
rior al Magistraturii nr.279/5 aprilie 2012,
modificat ,̀ pentru ocuparea a 26 posturi
de judec`tor la judec`torii [i 10 posturi
de procuror la parchetele de pe lâng`
judec`torii. Cererile pentru înscrierea la
concurs se depun pân` la data de 22 iulie
2014 la tribunale [i la parchetele de pe
lâng` tribunale, în ale c`ror
circumscrip]ii domiciliaz` candida]ii. La
concursul de admitere în magistratur`
se pot înscrie persoanele care în-
deplinesc condi]iile prev`zute la art.14
alin.(2) lit.a), b) [i d) din Legea
nr.303/2004, privind statutul judec`to-
rilor [i procurorilor republicat`, cu
modific`rile [i complet`rile ulterioare, [i
a condi]iilor privind lipsa antecedentelor
penale [i a cazierului fiscal prev`zute la
art.14 alin.(2) lit.c) din aceea[i lege, cu o
vechime în specialitate de cel pu]in 5 ani,
în func]iile prev`zute de lege, la data
sus]inerii concursului. Taxa de înscriere
la concurs este de 400 RON. Rela]ii supli-
mentare se pot ob]ine de pe paginile de
Internet ale Consiliului Superior al Mag-

istraturii [i Institutului Na]ional al Magi-
straturii (Web: www.csm1909.ro;
www.inm-lex.ro).

CUMPåRåRI DIVERSE
Anticariat Aurora cump`r`m c`r]i vechi
[i noi, pictur̀  [i grafic` româneasc`, ilus-
trate vechi, autografe, icoane vechi. De-
plasare la domiciliu.
0726.527.097/0751.221.166.

VÂNZåRI DIVERSE

CITA}II
Pârâ]ii Husu Maria (fiica), Cozac Min-
odora, Posea {tefan Cristian [i Voinea
Loredana sunt invita]i la Prim`ria Siriu,
jude]ul Buz`u, în data de 11.07.2014, ora
10.00 în vederea efectu`rii expertizei
tehnice judiciare în specialitatea topo-
cadastru în dosarul nr. 2359/277/2013
aflat pe rolul Judec`toriei P`târlagele,
având ca obiect servitute de trecere. In-
vita]ia este f`cut` de expertul Velicu Tu-
dorel.

Istrate Cornelia cu ultimul domiciliu
cunoscut în ora[ Roman, Str. N. Tit-
ulescu, bl.13, ap.5, jud.Neam] este citat`
ca pârît` în dosarul nr. 590/228/2011* cu
termen la data de 16.07.2014, ora 09.00
la Judec`toria F`urei, jud.Br`ila, pentru
partaj succesoral.

Rom~nia. Judec`toria V`lenii de Munte.
Jude]ul Prahova. Dosar nr. 1172/331/2014.
Data 23.06.2014. |n temeiul \ncheierii din
data de 23.06.2014, potrivit art. 1051 C.
proc.civ., ca urmare a cererii \nregistrate
pe rolul instan]ei sub nr. 1172/331/2014,
prin care se invoc` de c`tre reclaman]ii
Ionescu T`nse [i Ionescu Maria, ambii
domicilia]i \n Sl`nic, str. 23 August nr. 22,
sc. E, ap. 19, jude]ul Prahova, dob~ndirea
Dreptului de proprietate ca urmare a
uzucapiunii asupra imobilului teren \n
suprafa]` de 159 mp, cu destina]ia cur]i-
construc]ii situat \n Slanic, calea Ploie[ti
nr. 7A, jude]ul Prahova, av~nd ca
vecin`t`]i: la N-MD Petrescu Gheorghe,
la S-MD Paraschiv Constantin, la E-
p~r~tul Sl`nic [i la V- Calea ferat`
Ploie[ti- Sl`nic, se emite prezenta
soma]ie: Pentru to]i cei interesa]i s` fac`
opozi]ie \n termen de 6 luni de la
emiterea celei din urm` publica]ii. |n
lipsa opozi]iei formulate \n termen pro-
cedural, se va trece la judecarea cererii.
Men]ion`m ca imobilul este de]inut de
c`tre reclaman]ii Ionescu T`nse [i
Ionescu Maria, ambii domicilia]i \n
Slanic, Str. 23 August nr. 22, sc. E, ap. 19.
jude]ul Prahova. 

Rom~nia. Judec`toria V`lenii de Munte,
jude]ul Prahova, dosar nr. 618/331/2014,
data 03.06.2014. |n temeiul \nchierii din
data de 29.05.2014 potrivit art. 1051 C.
proc. Civ ca urmare a cererii \nregistrate
pe rolul instan]ei sub nr. 618/331/2014
prin care se invoc` de c`tre reclaman]ii
P`tra[cu Eugenia domiciliat` \n co-
muna V~lc`ne[ti, Prahova, P`tra[cu
Gheorghe-Cristian domicilat \n Ploie[ti
Str. Drago[ Vod` nr. 41, Prahova [i
P`trascu Toni-Daniel domiciliat \n com.
V~lcane[ti, Sat C\rjari nr. 122, Prahova,
dob~ndirea dreptului de proprietate ca
urmare a uzucapiunii asupra imobilu-
lui teren \n suprafa]` de 8496 mp din
care 2282 mp situat \n intravilanul co-
munei V~rbilau, Prahova T-18, parcele F-
4995 si F 4996 cu urm`toarele
vecin`t`]i: mo[tenitorii Grigorescu
Alexandru, p`dure Ocol Silvic Sl`nic se
emite prezenta soma]ie: pentru to]i cei
interesa]i. S` fac` opozi]ie \n termen de
6 luni de la emiterea celei din urma
public`]ii \n lipsa opozi]iei formulate \n
termen procedural se va trece la jude-
carea cererii. Men]ion`m ca imobilul
este de]inut de c`tre reclaman]ii
P`trascu Eugenia domiciliat` \n co-
muna V~lcane[ti Prahova, P`tra[cu
Gheorghe- Cristian, domiciliat \n
Ploie[ti, Str. Drago[ Vod` 41 Prahova [i
P`trascu Toni Daniel domiciliat \n co-
muna V~lcane[ti, sat C\rjani nr. 122. Pra-
hova. 

SOMA}II
Soma]ie emis` în temeiul încheierii de
[edin]` din 24.06.2014 în dosarul nr.
23286/302/2013 al Judec`toriei Sector 5.
Reclamantul Stoicescu Tudor domiciliat
în Bucure[ti, Sector 5, str. Hercule nr.41, în
calitate de posesor, invoc` dobândirea
dreptului de proprietate, prin uzucapi-
une, asupra terenului din Bucure[ti, str.
Hercule nr.41, Sector 5, în suprafa]` de
205mp. Orice persoan` interesat` este
somat` ca în termen de 6 luni de la
afi[area prezentei soma]ii s` formuleze

opozi]ie. În caz contrar, se va proceda la
judecarea cererii.

DIVERSE
Lichidatorul judiciar CII Petcu Viorica cu
sediul în Ploie[ti, str. Splaiului, nr. 26, bl.
34R2, sc. A, ap.2 notific` deschiderea pro-
cedurii simplificate a insolven]ei fa]` de
debitoarea SC Boema-Star SA, în dosarul
4947/105/2014. Tribunalul Prahova. Ter-
men depunere crean]e: 11.08.2014 Tabel
preliminar: 20.08.2014, Tabel definitiv:
03.09.2014, Adunarea creditorilor va
avea loc \n data de 25.08.2014 ora 12.00
la sediul lichidatorului.

Având în vedere Dosarul nr.
22722/280/2013 aflat pe rolul Judec`to-
riei Pite[ti ce are ca obiect declararea
judec`toreasc` a mor]ii numitului
Maria Nicolae, Maria St`nic` invit` orice
persoan` care poate da rela]ii sau
cunoa[te informa]ii despre numitul
Maria Nicolae, identificat cu BI seria BC
nr. 966503, având CNP 1210706034979,
servind la Judec`toria Pite[ti, sau la
adresa: Maria St`nic`, str. Negru Vod`,
bl. F1, sc. D, etaj 4, ap. 30, Pite[ti, jude]ul
Arge[, telefon 0769606731.

Via Insolv SPRL Ploie[ti, str. Banatului, nr.
1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, tel/fax 0244 519800,
numit` lichidator judiciar conform
incheierii din data de 06.06.2014 pro-
nun]at` de Tribunalul Prahova în dosarul
4385/105/2014, anun]` deschiderea pro-
cedurii simplificate a insolventei deb-
itoarei SC Tass SRL, Ploiesti, str.
Cosminelor, nr. 12,bl. 168, ap. 16, jud. Pra-
hova, J29/2132/1992, CUI 1352943.Ter-
menul limit` pentru înregistrarea cererii
de admitere a crean]elor este 18.07.2014.
Termenul limit` pentru verificarea
crean]elor, întocmirea, afi[area [i comu-
nicarea tabelului preliminar al crean]elor
este 28.07.2014. Termenul pentru solu-
tionare eventuale contestatii si afi[area
tabelului definitiv al crean]elor este
12.08.2014. Prima adunare a creditorilor
la data de 01.08.2014, ora 14:00 la sediul
lichidatorului judiciar.

Private Liquidation Group IPURL numit
lichidator judiciar în dosarul
2710/111/2014 aflat pe rolul Tribunalului
Bihor, privind pe debitoarea SC Bruders
Holz Producte SRL CUI 5502075
J05/1424/1994 îi anun]` pe to]i creditorii
societ`]ii sus men]ionate c` s-a deschis
procedura prev`zut` de Legea nr.
85/2006 [i, în consecin]`: 1. termenul
limit` pentru înregistrarea cererii de ad-
mitere a crean]ei dumneavoastr`
asupra averii debitoarei SC Bruders Holz
Producte S.R.L. este data de 14.07.2014;
2. termenul limit` de verificare a
crean]elor, întocmire, afi[are [i comuni-
care a tabelului preliminar al crean]elor
va fi data de 23.07.2014; 3. termenul pen-
tru solu]ionare eventualelor contesta]ii
va fi data de 29.07.2014 [i termenul pen-
tru afi[area tabelului definitiv al
crean]elor va fi data 07.08.2014; 4. prima
[edin]` a adun`rii creditorilor va avea
loc în data de 29.07.2014, ora 14.00, la
adresa Private Liquidation Group IPURL,
Oradea, str. Avram Iancu nr. 2 ap.11,
jude]ul Bihor.

Private Liquidation Group IPURL numit
lichidator judiciar în dosarul
3004/111/2014 aflat pe rolul Tribunalului
Bihor, privind pe debitoarea SC Semidori
SRL CUI 25363249 J05/519/2009 îi
anun]` pe to]i creditorii societ`]ii sus
men]ionate c` s-a deschis procedura
prev`zut  ̀de Legea nr. 85/2006 [i, în con-
secin]`: 1. termenul limit` pentru înreg-
istrarea cererii de admitere a crean]ei
dumneavoastr` asupra averii debitoarei
SC Semidori SRL este data de 02.08.2014;
2. termenul limit` de verificare a
crean]elor, întocmire, afi[are [i comuni-
care a tabelului preliminar al crean]elor
va fi data de 14.08.2014; 3. termenul pen-
tru solu]ionare eventualelor contesta]ii
va fi data de 11.08.2014 [i termenul pen-
tru afi[area tabelului definitiv al
crean]elor va fi data 24.08.2014; 4. prima
[edin]  ̀a adun`rii creditorilor va avea loc
în data de 11.08.2014, ora 14.00, la adresa
Private Liquidation Group IPURL, Oradea,
str. Avram Iancu nr. 2 ap.11, jude]ul Bihor.

ADUNåRI GENERALE
Consiliul de Administra]ie al SC Conflux
SA convoac` A.G.O.A. în data de
01.08.2014 ora 09.00 la sediul societ`]ii
din str. Sabinelor nr.8 sector 5 Bucure[ti,
cu urm`toarea ordine de zi: 1. Reparti-
zarea profitului; 2. Diverse. În cazul neîn-
deplinirii condi]iilor de cvorum legale, a
doua [edin]` va avea loc în data de
02.08.2014, în acela[i loc [i la aceea[i
or`.

Consiliul de Administra]ie al societ`]ii
Perla Covasnei SA, cu sediul în Ora[ul
Voluntari, Bulevardul Pipera nr.1/I,
cl`direa Admin D+P+M+4E, intrarea B,
etaj 4, jude]ul Ilfov, CUI: 558601, prin
Pre[edintele Consiliului de
Administra]ie, Violeta Moraru, convoac`

Adunarea General` Ordinar` a Ac]ionar-
ilor în data de 31.07.2014, ora 12.00, la
adresa sediului social, sus-men]ionat`.
În cazul în care la prima convocare nu se
îndeplinesc condi]iile de cvorum
prev`zute de lege, a doua [edin]` a
Adun`rii Generale Ordinar` a Ac]ionar-
ilor va avea loc în data de 01.08.2014, ora
12.00 în acela[i loc [i cu aceea[i ordine
de zi. Ordinea de zi pentru [edin]a
Adunarii Generale Ordinar` a Actionar-
ilor este urm`toarea: 1.Ratificarea
hot`rârii Consiliului de Administra]ie a
Societ`]ii nr.11/26.06.2014, prin care s-a
decis participarea societ`]ii, în calitate
de co-debitor al S.C. Azuga Waters SRL
fa]` de BRD Groupe Societe Generale, la
restructurarea pe o perioad` de 12 luni a
angajamentelor acestei societ`]i,
p`strarea tuturor garan]iilor pe care le-
a adus pân` în prezent Societatea fa]`
de BRD Groupe Societe Generale, pre-
cum [i suplimentarea acestor garan]ii
prin semnarea unui contract de ipotec`
mobiliar` asupra liniilor de îmbuteliere
proprietatea Societ`]ii, astfel cum au
fost identificate prin hot`rârea Consiliu-
lui de Administra]ie nr.11/26.06.2014.
2.Aprobarea emiterii de Societate a 2
bilete la ordin în alb, avalizate de d-na
Violeta Moraru pentru Societate [i de SC
Azuga Waters SRL prin reprezentantul
legal, pentru garantarea contractelor de
credit 97/06.06.2011 [i 3/07.12.2012 acor-
date societ`]ii Azuga Waters SRL.
3.Aprobarea datei de 12.08.2014 ca dat`
de înregistrare pentru identificarea
ac]ionarilor asupra c`rora se r`sfrâng
efectele Hot`rârii Adunarii Generale Or-
dinare a Ac]ionarilor în conformitate cu
prevederile art.238 alin.1 din Legea
297/2004. Data de referin]` pentru iden-
tificarea Ac]ionarilor care au dreptul s`
participe [i s` voteze în cadrul Adunarii
Generale Ordinare este 18.07.2014. Doar
persoanele care sunt ac]ionari la
aceast` dat` au dreptul de a participa [i
de a vota în cadrul Adun`rii Generale Or-
dinare a Ac]ionarilor. Au dreptul de a
cere introducerea unor noi puncte pe or-
dinea de zi, de a prezenta proiecte de
ho`râre pentru punctele incluse sau pro-
puse, de a adresa întreb`ri privind
punctele de pe ordinea de zi prev`zute
la art.7 [i 13 din Regulamentul CNVM
nr.6/2009, unul sau mai mul]i ac]ionari
reprezentând, individual sau împreun`,
cel pu]in 5% din capitalul social. Cererile
se înainteaz` Consiliului de
Administra]ie în cel mult 15 zile de la
publicarea convoc`rii, în vederea pub-
lic`rii [i aducerii acestora la cuno[tin]`
celorlal]i ac]ionari. Informa]ii detaliate
privind aceste drepturi, textul integral al
documentelor ce urmeaz` a fi prezen-
tate Adun`rii Generale Ordinare a
Ac]ionarilor, proiectul de Hot`râre al
Adun`rii Generale Ordinare a Ac]ionar-
ilor [i toate celelalte informa]ii
prev`zute de art.6 din Regulamentul
CNVM nr.6/2009 sunt disponibile pe
website-ul societ`]ii la adresa:
www.perlacovasnei.ro. Ac]ionarii per-
soane fizice cu capacitate deplin` de ex-
erci]iu înregistra]i la data de referin]`
pot participa [i vota la adun`rile gen-
erale personal doar în baza
buletinului/c`r]ii de identititate sau a
pa[aportului. Ac]ionarii persoane fizice
cu capacitate deplin` de exerci]iu pot
participa [i vota în cadrul Adunarii Gen-
erale Ordinare [i prin intermediul unei
oricare alte unice persoane fizice sau ju-
ridice, cu excep]ia administratorilor,
doar pe baz` de procur` special`.  Pen-
tru a asigura identificarea ac]ionarului,
a reprezentantului [i posibilitatea
verific`rii con]inutului instruc]iunilor de
vot, procurile speciale trebuie s` fie
încheiate în form` autentic`
notarial`/înscris sub semn`tur` privat`
atestat de c`tre un avocat conform Legii
51/1995/înscris sub semn`tur` privat`
încheiat la sediul Perla Covasnei S.A în
prezen]a reprezentan]ilor societ`]ii/în-
scris electronic ce are ata[at`
semn`tura electronic` extins`. Procurile
speciale vor fi depuse cu 48 de ore
înainte de data Adunarii Generale Or-
dinare, respectiv pana la data de
28.07.2014, ora 12.00, la sediul societ`]ii
în original/copie legalizat` notarial sau
trimise pe adresa de e-mail: office@per-
lacovasnei.ro prin înscris electronic ce
are ata[at` semn`tura electronic` ex-
tins`. Formularul de procur` special`
obligatoriu a fi utilizat poate fi procurat
on-line de pe website-ul societ`]ii la
adresa: www.perlacovasnei.ro.
Ac]ionarii care nu au capacitate de ex-
erci]iu pot fi reprezenta]i de reprezen-
tan]ii lor legali care, la rândul lor, pot da
altor persoane procur` special`, preved-
erile alineatului anterior aplicându-se
corespunz`tor. Ac]ionarii persoane ju-
ridice pot participa la [edin]a Adunarii
Generale Ordinare doar prin reprezen-
tantul lor legal sau printr-o alt` per-
soan` împuternicit` s` îi reprezinte în
baza unei împuterniciri în form` scris`,

semnat` [i [tampilat` de reprezentan-
tul legal al persoanei juridice. Votul prin
coresponden]` sau prin mijloace elec-
tronice este permis. Procedura detaliat`
de vot prin coresponden]` sau prin mi-
jloace electronice, precum [i cerin]ele [i
constrângerile necesare identific`rii
ac]ionarilor pot fi consultate pe website-
ul societ`]ii: www.perlacovasnei.ro. For-
mularele de procuri speciale, se pot
ob]ine de la sediul societ`]ii, începând
cu data de 25.07.2014 între orele 09.00-
17.30. Pre[edintele Consiliului de Admin-
istra]ie al Perla Covasnei S.A., Dna.
Moraru Violeta. 

LICITA}II
Cabinet Individual de Insolven]`
{tef`nescu Ovidiu Alin, lichidator autor-
izat, cu legitima]ia nr. 1B2104/2007
emis` de UNPIR, public spre cunostin]a
general` c` \n ziua de -07.07.2014 - ora 10
se vinde la licita]ie public` \n localitatea
Rm-V~lcea, str. {tirbei Vod` nr.76, jud.
V~lcea, averea urm`rit`, proprietatea SC
Rocart Prod SRL C`lim`ne[ti, jud. V~lcea,
unitate in lichidare conform Legii
85/2006 [i art. 431 - 433 Cod de proce-
dura civil`. To]i cei care pretind vreun
drept asupra bunurilor de mai sus vor
\ncuno[tiin]` lichidatorul societ`]ii (tel.
0722 740176, 0350 808201) \nainte de
data v~nz`rii. |n cazul \n care nu se ad-
judic` licita]iile vor fi reluate \n datele
de, 15 iulie, 22 iulie 2014. Ofertan]ii in-
teresa]i s` cumpere aceste bunuri, se
vor prezenta \n locul [i ziua v~nz`rii,
p~n` la acest termen,urm~nd a se
prezenta oferte de cump`rare [i s`
depun` pentru SC Rocart Prod SRL -\n
lichidare-Expert contabil {tef`nescu
Ovidiu Alin, cont nr.
RO87RNCB0263126241480001 deschis la
BCR Rm-Valcea, cel putin 10% din pre]ul
de \ncepere a licita]iei, aferent bunurilor
ofertate. |n situa]ia adjudec`rii suma se
scade din pre], altfel, se restituie.

Debitorul SC Cement Services SRL cu
sediul în localitatea Dr. Tr. Severin, str.
Alion, nr.1, bl.B2, sc.6, ap.1, jud. Mehedin]i,
CIF: 9227784, J25/79/1997, aflat în proce-
dura de faliment, prin lichidator judiciar
Consultant Insolventa SPRL, scoate la
vânzare: *Apartament cu o camer` sit-
uat la parterul unui imobil din localitatea
Dr. Tr. Severin, str. Traian, nr. 161, jud.
Mehedin]i, Su =51.09 m.p. Sc=71.34 m.p*
la un pre] de pornire în bloc a licita]iei
redus cu 25% fa]` de pre]ul stabilit prin
raportul de evaluare, respectiv de
22350,00 euro ce se va achita în lei la cur-
sul BNR din ziua pl`]ii. Licita]ia va avea
loc la biroul lichidatorului din localitatea
Dr. Tr. Severin str. Z`br`u]ului, nr.7A, jud.
Mehedin]i la data de 16.07.2014 orele
13:00. Participarea la licita]ie este
condi]ionat` de consemnarea la banca,
pân` la data începerii licita]iei, a unei
cau]iuni de 10% din pre]ul de pornire a
licita]iei si achizitionarea caietului de
sarcini. Rela]ii suplimentare la tele-
foanele: 0752819051; 0742592183,
0252354399. Lichidator Judiciar, Consul-
tant Insolventa SPRL. 

Se organizeaz` licita]ie public` cu stri-
gare \n vederea v~nz`rii \n conformitate
cu prevederile Legii 85/2006 a
urm`toarelor active: 1. Sediu administra-
tiv central – cl`dire birouri, situat \n
Br`ila, bdul. Al. I. Cuza, nr. 3 et VI, la
pre]ul de 1.258.000 lei. 2. Teren {os.
Viziru, km. 10, \n suprafa]` total` de
112.611,59 mp, cu active viabile (Atelier
repara]ii, cl`dire protocol, drumuri [i
platforme, etc.), la pre]ul de 1.294.030
lei. 3. Activul Cazan de Ap` Fierbinte, sit-
uat \n Br`ila, calea C`l`ra[ilor nr. 321B, la
pre]ul de 1.110.630 lei. 4. Spa]iu comer-
cial bloc B15, parter, str. {colilor, la pre]ul
de 313.000 lei. 5. Depozit metalic mate-
riale situat \n Br`ila, str. Uzinei, nr. 1, la
pre]ul de 10.600 lei. 6. Mijloace de trans-
port: Autoutilitar` 10215 FA 31 la pre]ul

de 10.300 lei; Automacara TIP ANT 12.5
la pre]ul de 17.700 lei; 7. Mijloace fixe [i
obiecte inventor compus din: Aparate
de m`sura, electrice [i electronice, la
pre]ul de 8.428 lei; Birotica [i calcula-
toare la pre]ul de 11.810 lei; Mobilier la
pre]ul de 16.063 lei; Aparate aer
condi]ionat, la pre]ul de 3.270 lei; Di-
verse bunuri la pre]ul de 658 lei; 8. Stoc
de magazie, la pre]ul de 223.726 lei;
Pre]urile nu con]in TVA. Date organizare
licita]ie: 03.07.2014, 10.07.2014,
31.07.2014, 07.08.2014, 14.08.2014,
21.08.2014, 28.08.2014, orele 11.00. Cai-
etele de sarcini se pot ridica de la sediul
lichidatorului din Br`ila, {os. Foc[ani,
km. 5, contra sumelor cuprinse \ntre 50
lei [i 2.500 lei. Garan]ia   de participare
la licita]ie de 10% din valoarea de
pornire trebuie achitat` cu cel pu]in 2
zile anterior datei licita]iei. Nr. tel.
0241/542942, 0720/300.464.

Prim`ria ora[ului Cernavod`, str. Ovidiu
nr.11, jud. Constan]a, telefon/fax
0241487121, 0241239578, primaria@cer-
navoda.ro, organizeaz` \n data de
21.07.2014, ora 10:00, licita]ie public`
pentru pentru v~nzarea terenurilor:-
teren str. Str. Dacia, nr.1, lot2 în suprafa]`
de 165 mp, - teren str. Canalului, FN în
suprafa]` de 1094 mp, - teren str. Canalu-
lui, FN  în suprafa]` de 587 mp. Per-
soanele interesate pot solicita
documentatia de atribuire, contracost,
de la Compartimentul Patrimoniu si
Cadastru din cadrul Primariei, pana la
data de 15.07.2014. Data limita pentru so-
licitarea clarificarilor este 15.07.2014.
Data limit` pentru depunerea ofertelor,
la Centrul de Informare pentru Cet`]eni
din cadrul Prim`riei, este de 18.07.2014,
ora 14:00. Plicurile cu oferte se vor de-
schide \n data de 21.07.2014, ora 10:00,
\n sala 10 din cadrul Prim`riei Cer-
navod`. Persoana de contact – Cioar`
Mirela.

PIERDERI
Pierdut atestat taxi 88729, pe numele
David Ioan Alexandru. Il declar` nul.  

Pierdut Certificat Constatator nr.
26024/19.06.2008 [i nr. 30832/17.06.2010
apar]inând SC Cryalmo COM SRL Roman.
Se declar̀  nule.

Pierdut contract construire
nr.1660/30.07.1976 [i process-verbal elib-
erat în 7.12.1977, pe numele }aina Con-
stantin [i }aina Ioana. Le declar nule.

Pierdut process-verbal, eliberat
03.05.1985, pe numele Dinu F`nel [i
Nela. Îl declar nul.

Pierdut cartel` tahografic` [i atestat
marf` [i agabaritic, eliberate de A.R.R.
Mehedin]i, pe numele de Cioporaz Ghe-
orghe. Se declar` nule.

SC Ronera Trading SRL, J40/18664/1994,
C.U.I. RO 6300040, declar pierdut  ̀(nul`)
anexa la certificatul de inregistrare pen-
tru punctul de lucru din sat Petrechioaia
nr. 821, com. Afuma]i, jude]ul Ilfov. 

Declar pierderea legitima]iei de serviciu
emis` de Distrigaz pe numele Petrescu
Cristian.

Pierdut Certificat constatator pentru
sediu al SC Mario Roxy Tactic SRL, cu
sediul în Bucure[ti, Sector 6, str. Dudului
nr. 19A, camera nr.1, cu J40/4394/2010,
C.U.I. 26848617. Îl declar nul.

DECESE
Colectivul Asocia]iei “Expresul CFR”
aduce un ultim omagiu celui ce a slujit
cu devotament [i corectitudine 22 ani
activitatea Asocia]iei. Fost contabil [ef
[i director economic, Ec. GHEORGHE
POPA. Dumnezeu s`-l odihneasc` în
pace! Pentru un ultim omagiu este
depus la capela Cimitirului Sf. Vinere.
Colectivul Asocia]iei Expresul CFR. În-
mormântarea în ziua de 01.07.2014 ora
11.30.

De vânzare: baz` cereale, capaci-
tate 11.000 tone, amplasat` pe
malul Dun`rii, M`cin, jud. Tulcea.
0744.546.877; 0722.273.902; e-
mail: codarommacin@yahoo.com.


