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VÂNZåRI DIVERSE

CITA}II
Hînganu Alina cu domiciliul în sat
Ion`[eni, com. Vîrfu -Cîmpului, jud.
Boto[ani, în calitate de reclamant în
dosar nr. 448/222/2014 îl citez la
judec`toria Dorohoi în data de 9 iulie
2014 pe pârâtul Dobrescu Cristian din jud.
Mehedin]i.

Se citeaz` SC Intergal Top Company SRL
cu ultimul sediu cunoscut în Topoloveni,
Calea Bucure[ti, nr.107 înregistrat` la RC
sub nr. J03/901/2002, CUI 15053437, la
Judec`toria Topoloveni, pentru termenul
de 15.iulie.2014 ora-9.00, în calitate de
debitor în dosar nr. 313/828/2014, având
ca obiect- cerere valoare redus` -în proces
cu creditoarea SC Glob Star Trade SRL cu
sediul ales la Urban [i Asocia]ii Bdul Pre-
ciziei, nr.1 sector 6, Bucure[ti.

SOMA}II
Judec`toria Lugoj. Judec`toria Timi[.
Dosar nr. 856/252/2014. Data emiterii
24.06.2014. Soma]ie. Av~nd \n vedere cer-
erea privind constatarea uzucapiunii
\ndeplinite formulate de reclaman]ii
B`l]atescu Nicolae [i B`l]`tescu Raveica,
ambii domicilia]i \n Comuna Ni]chidorf,
Sat Ni]chidorf nr. 249, jud. Timi[.
Judec`toria Lugoj, prin \nchierea pro-
nun]at` la termenul din 24.06.2014 \n
dosarul nr. 856/252/2014, \n temeiul dis-
pozi]iilor art. 1051 alin 1 C pr. Civ., dispune
emiterea prezentei soma]ii asupra: Imo-
bilului situat \n comuna Ni]chidorf, sat
Ni]chidorf, jud. Timi[, eviden]iat \n CF nr.
400454 Ni]chidorf nr. top 385/1,
provenit` din conversia de pe h~rtie  a CF
nr. 1180, compus din teren instravilan \n
suprafa]` de 1.104 mp aparitn~nd
numi]ilor Preiffer Mathias [i Preiffer
Cristina, 1. Prin care invit` pe to]i cei in-
teresa]i care \nteleg s` formuleze
preten]ii asupra averii proprietarilor tab-
ulari Preiffer Mathias, decedat la data de
08.01.1964 [i Preiffer Cristina, decedat` la
data de 13.11.1971, s` \nainteze \n termen
de 6 luni de la afi[area prezentei soma]ii
Opozi]ie la Judec`toria Lugoj, cu referire
la dosarul nr. 856/252/2014, 2. Se pune \n
vedere celor interesa]i c`, \n situa]ia \n
care \n termenul prescris de lege,
prev`zut de art. 1051 alin 2 lit e) C. pr. Civ-
6 luni de la emiteresa celei din urma pub-
lica]ii- nu inteleg s` formuleze opozi]ie la
aceasta soma]ie, Judec`toria Lugoj va da
eficien]` disp. Art. 1051 alin. 5 C.pr.civ.,
verific~nd \ndeplinirea condi]iilor cerute
de lege pentru dob~ndirea de c`tre recla-
man]ii B`l]`tescu Nicolae [i B`l]`tescu
Raveica a dreptului de proprietate asupra
imobilului men]ionat anterior. Pre[edinte
Cre] Alina Adriana. Grefier, Burileanu Lu-
ciana Narcisa.

DIVERSE
SCP Evrika Insolvency IPURL, reprezentat`
prin asociat coordonator Liscan Aurel,
anun]` prin prezenta, numirea acesteia
\n calitate de  administrator judiciar a
debitoarei SC GDC Autocenter SRL cu
sediul \n Bucure[ti Sectorul 2, {oseaua
Iancului, Nr. 46, CUI 30027385, cu
\ndeplinirea atribu]iilor prev`zute de art.
20 din legea 85/20006, conform
\ncheierii de sedin]a din data de
24.06.2014 pronun]at` de Tribunalul Bu-
cure[ti, Sec]ia a VII-a Civil` \n Dosar nr.
19765/3/2013. numirea \n calitate de ad-
ministrator judiciar al SC GDC Autocenter
SRL a Evrika Insolvency IPURL, prin
\ncheierea de [edin]a din data de
24.06.2014, pronun]at` de Tribunalul Bu-
cure[ti, Sec]ia a VII-a Civil` \n Dosar nr.
19765/3/2013. |n calitate de administrator
judiciar,

Activ Insolv SPRL Rm. V~lcea, str. Ferdi-
nand nr. 34, administrator judiciar, no-
tific` deschiderea procedurii insolven]ei
împotriva debitoarei SC Cremencom SRL,
CIF 17547020,  num`r ORC J38/480/2005
cu sediul Rm Valcea, str. Mihai Viteazul,
nr 41, bl 7, sc C, ap 20 jud. Vâlcea, prin
sentin]a 3386/18.06.2014 pronun]at` in
dosarul nr. 2394/90/2014 de Tribunalul
Vâlcea. Termene: 01.08.2014 termenul
pentru înregistrarea crean]elor; 12.08.
2014 termenul de \ntocmire, afi[are [i co-
municare a tabelului preliminar de
crean]e; 27.08.2014 termenul pentru
afi[area tabelului definitiv de crean]e.
Prima adunare a creditorilor va avea loc
\n data de 14.08.2014 ora 14,00 la sediul
lichidatorului judiciar [i convoac` credi-
torii. Informa]ii suplimentare la tel.
0350414880, 0727653523, 0744835386.

LICITA}II
Prim`ria Municipiului Piatra Neam]
anun]` organizarea licita]iei publice de-
schise în vederea: Vânz`rii bunului imo-

bil – construc]ie P+1, în suprafa]` total`
desf`[urat`  de 396 mp. [i terenul aferent
în suprafa]` de 198 mp, situat în Piatra
Neam], str. [tefan cel Mare nr.15. Pre]ul de
pornire la licita]ie este de 814.088,80 lei
conform   HCL nr. 299 din 16.09.2013;
Vânz`rii bunului imobil – teren intravilan,
proprietatea privat` a municipiului Piatra
Neam], în suprafa]` de 14 mp, proprietate
privat`, situat în Pia]a 22 Decembrie nr.1-
6. Pre]ul de pornire la licita]ie este de
5.788 lei conform HCL nr. 144 din
30.05.2014; Vânz`rii bunului imobil –
teren intravilan, proprietatea privat` a
municipiului Piatra Neam], în suprafa]`
de 273 mp, situat în str. Verii nr.9 A. Pre]ul
de pornire la licita]ie este de 35.705 lei
conform HCL nr. 144 din 30.05.2014;
Licita]ia va avea loc în data de 25 iulie
2014, ora 14,00, la sala de [edin]e a
Prim`riei municipiului Piatra Neam], cu
sediul în str. {tefan cel Mare nr.6-8. În-
scrierile si depunerea ofertelor  se fac
pân` la data de 24 iulie 2014, ora 16:30. in-
clusiv, la Prim`ria municipiului Piatra
Neam], str. {tefan cel Mare, nr. 6-8, Biroul
Rela]ii cu Publicul, Ghi[eul Serviciului Pat-
rimoniu, Autoriz`ri [i Transport  zilnic
între orele 8:00 – 16:30, unde se poate
achizi]iona  [i documenta]ia licita]iei.
Rela]ii suplimentare la telefon 218991, in-
terior 122 , zilnic între orele 8:00 – 16:30.

Anun] de participare la licita]ie pentru
închirierea unor suprafe]e de teren din al-
biile minore. 1. Informa]ii generale: Ad-
ministra]ia Bazinal` de Ap` Olt, str.
Remus Bellu nr.6, Rm. Vâlcea, jude]ul Vâl-
cea,  cod fiscal RO 23730128 telefon 0250/
739.881, fax 0250.738.255. 2. Obiectul si
durata închirierii : închiriere teren  pentru
o durat` de 2 ani. 3. Condi]iile de partici-
pare: dovada cump`r`rii caietului de
sarcini; garan]ia de participare la licitatie
– 10% din valoarea minim` a chiriei an-
uale; certificatul constatator emis de ORC,
valabil la data deschiderii ofertelor; cer-
tificate constatatoare privind îndeplinirea
obliga]iilor exigibile de plata a im-
pozitelor si taxelor c`tre stat inclusiv cele
locale; certificat de atestare fiscal`; cazier
fiscal emis MF; cazier judiciar al adminis-
tratorului; bilan]ul contabil pentru ultimii
2 ani, vizat de administra]ia fiscal`; fisa
de informatii generale privind cifra de
afaceri pe ultimii 3 ani; declara]ie c` nu
se afl` in litigiu cu titularul dreptului de
administrare. 4. Cuantumul [i forma
garan]iei de participare: 10% din valoarea
minim` a chiriei anuale, constituit`  prin
ordin de plat` sau scrisoare de garan]ie
bancar` în favoarea Administra]iei Bazi-
nale de Ap` Olt. 5. Descrierea succint` a
bunului ce urmeaz` a fi închiriat:
Închiriere suprafa]` de teren în albia
minor`  a pârâului Dârjov din  Jud. Olt,
pentru înl`turarea materialului alu-
vionar: Jude]ul Olt. Lotul 1 – 10.403 mp
teren în albia minor` a pârâului Dârjov,
situat în Loc. Ipote[ti, Jud.Olt. 6. Data,
locul [i ora limit` de primire a ofertelor:
22.07.2014  pân` la ora 10:00 la sediul Ad-
ministra]iei Bazinale de Ap` Olt, Str.
Remus Bellu nr. 6, Rm. Vâlcea, jud. Vâlcea.
7. Data [i locul deschiderii acestora:
22.07.2014 începand cu ora 10:30 la sediul
Administra]iei Bazinale de Ap` Olt, Str.
Remus Bellu nr. 6, Rm. Vâlcea, jud. Vâlcea.
8. Modul de ob]inere a caietului de
sarcini: de la sediul. Administra]iei Bazi-
nale de Ap` Olt, Biroul Achizi]ii, contraval-
oarea acestuia fiind de 1.246 lei/lot. 9.
Durata în care ofertan]ii r`mân angaja]i
prin termenii ofertelor lor: Perioada de
valabilitate a ofertei va fi de 90 de zile cal-
endaristice de la data licita]iei deschise
organizat` pentru atribuirea contractului
de închiriere.

SC Inasin SRL, prin lichidator judiciar C.I.I.
Pohrib Ionela, anun]` scoaterea la vân-
zare, a activelor societ`]ii debitoare, dup`
cum urmeaz`: activul nr.1: spa]iu comer-
cial situat \n Mun. Ia[i, B-dul Chimiei nr.
35, bl. F2-1, sc. A,B, jud. Ia[i, cu aria con-
struit` de 187,28 mp. [i aria util` de 173,23
mp., \nscris \n Cartea Funciar` sub nr.
55170 a Mun. Ia[i, cu nr. cadastral
1906/1,2/sp.com./4, 1906/4/1, 1904/1,2/
p/sp.com./1/2 [i Cartea Funciara nr. 23405
cu nr. cadastral 1906/1, cu pre]ul de
pornire de 470.242,50 lei (f`r` TVA). Per-
soanele care pretind vreun drept asupra
bunurilor ce urmeaz` a fi scoase la vân-
zare au obliga]ia, sub sanc]iunea de-
c`derii, s` fac` dovada acestui fapt pân`
la data de 03.07.2014, ora 15.00, la sediul
lichidatorului judiciar din Ia[i, str. Vasile
Lupu nr. 43, jud. Ia[i. Licita]ia va avea loc la
sediul lichidatorului judiciar din Ia[i, Str.
Vasile Lupu Nr. 43, Jud. Ia[i, \n data de 04
iulie 2014, ora 15:.00, [i se va desf`[ura în
conformitate cu prevederile Legii nr.
85/2006 privind procedura insolven]ei [i
ale regulamentului de vânzare aprobat
de adunarea creditorilor din data de
12.11.2013. Adjudecarea se va face în con-
formitate cu prevederile Regulamentului
de organizare [i desf`[urare a licita]iei.
Regulament ce poate fi consultat atat la
dosarul cauzei cat si la sediul lichidatoru-
lui. Adjudecatarul va fi ]inut la plata
pre]ului de adjudecare in termenul sta-
bilit prin Regulamentul de organizare [i
desf`surare a licita]iei. Ofertantii sunt
obligati sa depuna, pana la termenul de

vanzare, o garantie de participare la lici-
tatie in procent de 10% din pretul de in-
cepere a licitatiei. Garantia se va depune
in numerar, prin  plata in contul indicat
de lichidator. Pentru participarea la
licita]ie, poten]ialii cump`r`tori trebuie
s` se înscrie la sediul lichidatorului judi-
ciar din mun. Ia[i, str.  Vasile Lupu nr. 43,
jud. Ia[i, pân` la data de 03.07.2014, ora
15.00.  Rela]ii suplimentare se pot ob]ine:
C.I.I. Pohrib Ionela la telefoanele:
0232/240.890; 0742/109890, Fax
0232/240890.

Anun] de participare la licita]ie deschis`
pentru atribuirea contractelor de servicii
exploatare mas` lemnoas` pe raza de ac-
tivitate a Direc]iei Silvice Sibiu, de c`tre
operatori economici atesta]i în activitatea
de exploatare forestier` COD CPV:
77211100 pentru licita]ia din 11.07.2014 În
conformitate cu O.U.G. nr.34/2006, art. 51
alin.(2) [i ale H.G. nr.925/2006 [i Regula-
mentul RNP-Romsilva pentru atribuirea
serviciilor cuprinse în anexa 2B. 1.Autori-
tatea contractant`: Regia Na]ional` a
P`durilor- Romsilva. 2.Beneficiar: Direc]ia
Silvic` Sibiu, cu sediul în Sibiu, Calea
Dumbr`vii, nr.140, cod fiscal RO159012,
tel.0269.242.411, fax 0269.214.970, e-mail
office@sibiu.rosilva.ro, organizeaz`
licita]ie deschis` pentru atribuirea con-
tractelor de servicii “Exploatare mas`
lemnoas`”. 3. Procedura aplicat`:
“Licita]ie deschis`”. 4. Locul prest`rii ser-
viciilor: ocoalele silvice din subordinea
Direc]iei Silvice Sibiu. 5. Natura [i canti-
tatea serviciilor: servicii de exploatare
mas` lemnoas` conform cantitatiilor în-
scrise în Anexa la Caietul de sarcini. 6.
Achizi]ia de servicii similare în perioada
prev`zut` în contract: nu. 7. Serviciile sunt
divizate în loturi: da. 8. Valoarea estima-
tiv`: conform prevederilor din Docu-
menta]ia de atribuire. 9. Se va încheia un
contract pentru fiecare partid` (lot): da.
10.Oferta se va depune în lei pentru una
sau mai multe din partizile prev`zute în
devizul de lucr`ri de exploatare mas`
lemnoas`. Pot participa la licita]ie agen]i
economici atesta]i pentru activitatea de
exploatare forestier`. 11. Durata con-
tractelor: conform e[alon`rilor. 12. Se
admit oferte alternative: nu. 13. Docu-
menta]ia pentru elaborarea [i
prezentarea ofertei se poate procura de
la Direc]ia Silvic` Sibiu, Calea Dumbr`vii,
nr. 140, birou produc]ie, cu cel pu]in 1 zi
înainte de deschiderea ofertelor. 14.Cos-
tul unui exemplar: 180 RON. Plata la
casieria unit`]ii. 15.a) Termenul limit` de
depunere al ofertelor: data 11.07.2014, ora-
09.00; b) Adresa la care se depun/trans-
mit ofertele: Sibiu, Calea Dumbr`vii,
nr.140. c) limba de redactare a ofertelor:
limba român`. 16. Data, ora [i locul de-
schiderii ofertelor: data 11.07.2014, ora-
10.00, locul: Direc]ia Silvic` Sibiu, Calea
Dumbr`vii, nr. 140. 17. Garan]ie de partic-
ipare: operatorii economici vor depune
pân` la data de 11.07.2014, ora-09.00,
garan]ia de participare aferent` fiec`rui
lot, conform devizului din Caietul de
sarcini. 18.Modalit`]i principale de
finan]are [i de plat`: fonduri produc]ie.
Plata se va face de c`tre ocoalele silvice, în
baza contractelor încheiate pentru fiecare
partid` în parte [i a facturilor emise de
c`tre operatorul economic. 19. Condi]ii
minime de participare: se admite
asocierea mai multor operatori eco-
nomici f`r` a fi obliga]i s` î[i legalizeze
asocierea cu condi]ia ca cel pu]in unul s`
fie atestat. 20. Criterii de calificare privind
situa]ia personal`: conform docu-
menta]ie. 21. Criterii de calificare privind
situa]ia economico-financiar`: conform
documenta]ie. 22. Criterii de calificare
privind capacitatea tehnic` [i profe-
sional`: conform documenta]ie. 23. Pe-
rioada de valabilitate a ofertelor: 30 de
zile. 24. Criteriul utilizat pentru atribuirea
contractelor: “pre]ul cel mai sc`zut”.
Anun]ul de participare a fost publicat pe
site-ul RNP-Romsilva în data de 01.07.2014.

Debitorul SC Ortoptimed SRL cu sediul în
Dr. Tr. Severin, str. B-dul Carol I, nr. 73, jud.
Mehedin]i, J25/173/1996, CUI: 8347596,
aflat în procedur` de faliment in bank-
ruptcy, en faillite în dosar nr.
5772/101/2013 prin lichidator judiciar Con-
sultant Insolven]` SPRL reprezentata de
ec Popescu Emil, cu sediul ales în Dr. Tr.
Severin, str. Z`br`u]ului, nr. 7A, jud.
Mehedin]i, scoate la vânzare: - spa]iu
comercial cu regim de în`l]ime P+1 în
suprafa]` construit` de 125,5 mp, aria
desf`[urat` de 228,4 mp, aria util` 198,70
mp, situat în localitatea Dr. Tr. Severin, str.
B–dul Revolu]iei 16–22 Decembrie, nr. 1,
bl.B1, parter, jud. Mehedin]i, compus din
la parter sala de vânzare, cabinet medical,
laborator optic, grup sanitar si hol +etaj,
CF nr. 50580 – C1 - U24, Nr. cadastral
121/1/0/1. Pre]ul de pornire a licita]iei este
400.000,00 lei exclusiv TVA. Titlul execu-
toriu în baza c`ruia lichidatorul judiciar
procedeaz` la vânzarea bunului imobil *
spa]iu comercial * descris anterior, o
reprezinta sentinta nr. 707/2014 din data
de 10.06.2014 de deschidere a procedurii
de faliment pronun]at` de c`tre
judec`torul sindic in dosarul de insol-
ven]` nr.5772/101/2013 aflat pe rolul Tri-
bunalului Mehedinti. Licita]ia va avea loc

la biroul lichidatorului judiciar din locali-
tatea Dr. Tr. Severin, str. Z`br`u]ului nr. 7A,
jud. Mehedin]i la data de 31.07.2014 orele
14:00. Informam toti ofertan]ii care vor
s` participe la sedinta de licita]ie faptul
c` sunt obliga]i s` depun` o garan]ie
reprezent~nd 10% din pre]ul de pornire al
licita]ie [i s  ̀achizi]ioneze caietul de sarcini
\n sum` de 1000,00 lei. Cont unic de insol-
ven]`: RO30WBAN2511000026501024 de-
schis la Intesa Sanpaolo SA Sucursala
Dr. Tr. Severin. Invit`m pe toti cei care
vor sa se prezinte la [edin]a de licita]ie
la termenul de vânzare, la locul fixat în
acest scop [i pâna la acel termen s`
depun` oferte de cump`rare. Som`m
pe to]i cei care pretind vreun drept
asupra imobilului s` anun]e lichidatorul
judiciar \nainte de data stabilit` pentru
vânzare în termen, sub sanctiunea pre-
vazut` de lege. Rela]ii la sediul lichida-
torului judiciar din loc. Dr. Tr. Severin, str.
Z`br`u]ului, nr. 7, jud. Mehedin]i, telefon
0742592183, tel./fax: 0252354399 sau la
adresa de email: office@consultant-insol-
venta.ro.; site www.consultant-insol-
venta.ro. Lichidator judiciar, Consultant
Insolven]` SPRL prin ec. Emil Popescu

Subscrisa Andrei Ioan IPURL - membra a
U.N.P.I.R.-Filiala Prahova cu sediul \n Mu-
nicipiul Ploie[ti, Str. Gheorghe Doja, nr. 30,
et. 10, ap. 31, jude]ul Prahova, atestat nr.
2A0429, av~nd CIF RO 26526344, telefon
/fax 0244.597.808, e-mail: office@andrei-
ioan.ro, lichidator al SC Romfor SA
Bolde[ti-Sc`eni – \n dizolvare [i lichidare
voluntary`, cu sediul \n Bolde[ti-Sc`eni,
strada Liliacului nr. 19, jude]ul Prahova,
\nmatriculat` la Oficiul Registrului
Comer]ului de pe l~ng` Tribunalul Pra-
hova sub nr. J29/3301/1992, \n baza
Hot`r~rii AGEA nr. 1/24.04.2014 [i nr.
2/28.05.2014, organizeaz` \n data de
04.07.2014, ora 10:00, v~nzare prin
licita]ie public` a urm`toarelor terenuri:
Teren intravilan \n suprafa]` total` de
21.427 mp situat \n comuna M`gurele,
jud. Prahova, Tarla 1CC. Pre] de pornire al
licita]iei: 95.627,00 lei exclusiv TVA; Teren
extravilan \n suprafa]` totala de 1.928 mp
situat \n comuna Predeal Sarari, sat Poie-
nile, jud. Prahova, Tarla 24, Parcela 941.
Pre] de pornire al licita]iei: 6.887,00 lei ex-
clusiv TVA. Dac` la termenul mai sus
men]ionat, terenurile nu vor fi adjude-
cate, licita]ia se va reprograma pentru
data de 07.07.2014 [i 11.07.2014, la aceea[i
ora [i \n acela[i loc. |n cazul \n care
bunurile nu se vor vinde pre]ul se va
diminua cu 10 % fa]` de pre]ul de evalu-
are, licita]ia urm~nd a fi ]inut` \n data de
14.07.2014, 16.07.2014 [i 18.07.2014, la
aceea[i or` [i \n acela[i loc. |n cazul \n care
bunurile nu se vor vinde pre]ul se va
diminua cu 20% fa]` de pre]ul de evalu-
are, licita]ia urm~nd a fi ]inut` \n data de
21.07.2014, 23.07.2014 [i 25.07.2014, la
aceea[i or` [i \n acela[i loc. |n cazul \n care
bunurile nu se vor vinde pre]ul se va
diminua cu 30% fa]` de pre]ul de evalu-
are, licita]ia urm~nd a fi ]inut` \n data de
28.07.2014, 30.07.2014 [i 01.08.2014, la
aceea[i or` [i \n acela[i loc. |n cazul \n care
bunurile nu se vor vinde pre]ul se va
diminua cu 40 % fa]` de pre]ul de evalu-
are, licita]ia urm~nd a fi ]inut` \n data de
04.08.2014, 06.08.2014 [i 08.08.2014, la
aceea[i or` [i \n acela[i loc. |n cazul \n care
bunurile nu se vor vinde pre]ul se va
diminua cu 50% fa]` de pre]ul de evalu-
are, licita]ia urm~nd a fi ]inut` \n data de
11.08.2014, 13.08.2014 [i 15.08.2014, la
aceea[i or` [i \n acela[i loc. |n cazul \n care
bunurile nu se vor vinde pre]ul se va
diminua cu 60% fa]` de pre]ul de evalu-
are, licita]ia urm~nd a fi ]inut` \n data de
18.05.2014, 20.08.2014 [i 22.08.2014, la
aceea[i or` [i \n acela[i loc. |n cazul \n care
bunurile nu se vor vinde pre]ul se va
diminua cu 70% fa]` de pre]ul de evalu-
are, licita]ia urm~nd a fi ]inut` \n data de
25.08.2014, 27.08.2014 [i 29.08.2014, la
aceea[i or` [i \n acela[i loc. |n cazul \n care
bunurile nu se vor vinde pre]ul se va
diminua cu 80% fa]` de pre]ul de evalu-
are, licita]ia urm~nd a fi ]inut` \n data de
01.09.2014, 03.09.2014 [i 05.09.2014, la
aceea[i or` [i \n acela[i loc. |n cazul \n care
bunurile nu se vor vinde pre]ul se va
diminua cu 90% fa]` de pre]ul de evalu-
are, licita]ia urm~nd a fi ]inut` \n data de
08.09.2014, 10.09.2014 [i 12.09.2014, la
aceea[i or` [i \n acela[i loc. Cei interesa]i
au oblige]ia de a achizi]iona Caietul de
Sarcini (Regulamentul de Vanzare) la
pre]ul de 100 lei plus TVA [i de a achita
garan]ia \n cuantum de 10% din pre]ul de
evaluare, plus TVA, aferent bunului pen-
tru care face oferta [i taxa de participare
la licita]ie \n cuantum de 100 lei plus TVA.
Caietul de Sarcini se poate achizi]iona de
la sediul lichidatorului \n format elec-
tronic, dup` achitarea \n prealabil a taxei.
Prin prezenta, invit`m pe to]i cei in-
teresa]i de achizi]ionarea bunurilor de
mai sus, s` depun` oferta \n scris c~t [i
toata documenta]ia necesar` (inclusiv
dovezile de plata a taxei [i garan]iei de
participare la licita]ie) cu minim 48 de ore
\nainte de data ]inerii licita]iei, la sediul
lichidatorului. Rela]ii suplimentare la tele-
fon nr. 0723.357.858; 0244.597.808;
0722.793.618, email: office@andreiioan.ro
Nota: taxele [i garan]ia de participare la

licita]ie se vor achita \n contul SC Romfor
SA deschis la Ing Bank Ploie[ti. Garan]ia
de participare la licita]ie va fi restituit`
participantului la licita]ie care a semnat
procesul-verbal de licita]ie f`r̀  obiec]iuni,
\n termen de maxim 7 zile lucr`toare prin
virament bancar \n contul indicat \n scris
de participant.

ADUNåRI GENERALE
Convocare: Consiliul de Administra]ie al
societ`]ii comerciale IMSAT SA Bucure[ti
cu sediul în Bucure[ti, Bd. Iuliu Maniu, nr.
7, corp B, etaj 3, sector 6, înmatriculat` sub
nr. J40/1015/1991, având codul unic de în-
registrare 1571536 convoac  ̀adunarea gen-
eral  ̀extraodinar̀  a ac]ionarilor la data de
04.08.2014, ora 10.00, pentru to]i
ac]ionarii înregistra]i în registrul ac]ionar-
ilor la sfâr[itul zilei de 21.07.2014, cu
urm`toarea ordine de zi: Adunarea gen-
eral` extraordinar̀ : I. Aprobarea major̀ rii
plafonului global neconfirmat, multicur-
rency, multioption de care IMSAT SA ben-
eficiaz` de la BRD GSG SA, de la
27.000.000 EUR, la  33.350.000 EUR, vala-
bil pân` la data de 31.10.2014, din care: A.
Linie de credit multicurrency: -Valoare:
2.000.000 EUR. -Valabilitate: 31.10.2014. -
Dobânda: RON: ROBOR 3M + 275 bp./p.a.;
EUR: EURIBOR 3M + 300 bp./p.a.. -Comi-
sion de acordare: 0.20% la valoarea liniei
de credit. B. Plafon pentru emiterea de
scrisori de garan]ie bancar` [i acreditive: -
Valoare: 31.350.000 EUR, din care: a.
13.000.000 EUR pentru emiterea a dou`
SGB-uri (de avans [i de bun` execu]ie)
pentru contractul cu Holcim Rusia, cu ma-
turitate maxim` 3 ani; b. 10.350.000 EUR
pentru scrisori cu maturitate maxim` 4
ani; c. 8.000.000 EUR pentru scrisori cu
maturitate maxim` 5 ani. -Valabilitate:
31.10.2014. -Maturitate: SGB: maximum 60
luni, conform limitelor de mai sus; L/C: 36
luni. -Comisioane: SGB: 0.2%/trim pentru
SGB < 3 ani; 0.25%/trim pentru SGB > 3
ani; L/C: 0.2%/trim. C. Aprobarea
garan]iilor/ clauzelor speciale, astfel: -Con-
tragaran]ie bancar̀  de la Societe Generale
Fran]a în suma de ? 6.35M, care s` garan-
teze suma majorat` în cadrul plafonului
de emitere SGB-uri; -Domicilierea la BRD
a încas`rilor care decurg din contractele
încheiate de IMSAT pentru care BRD a
emis/ va emite scrisori de garan]ie; -Con-
tragaran]ii emise de Unicredit Tiriac Bank
la ordinul Siemens pentru contractele
încheiate cu CFR; -Gaj pe conturile curente
ale IMSAT SA deschise la BRD. D. Apro-
barea urm`toarelor condi]ii cu privire la
majorarea plafonului global: -Derularea
prin BRD a unui procent de 75% din cifra
de afaceri anual  ̀a IMSAT SA; -Orice alt an-
gajament/ finan]are superior sumei de
200.000 EUR se va contracta doar cu
avizul BRD; -Cross default; -Ownership
clause; -Parri– passu; -Material adverse
change; -Negative pledge; -Raport trimes-
trial privind stadiul execu]iei contractelor;
-Noul contract de ? 31.35M (f`r` TVA) cu
Holcim Rusia se va derula prin Rosbank-SG
Rusia; SGB-ul de avans, în suma de ? 9.25M
(TVA inclus), va con]ine clauza de dimin-
uare progresiv` a scrisorii [i deducerea
corespunz`toare a avansului; -Extrasul de
cont lunar de la Rosbank-SG Russia, cu
privire la încasarea facturilor emise c`tre
Holcim Rusia, se va prezenta la BRD; -Nu
vor fi permise utiliz`ri pentru emiterea de
noi SGB-uri, cu excep]ia celor 2 SGB-uri
pentru Holcim Rusia, pân` când soldul
SGB-urilor emise sub plafonul de ? 31.35M
nu va coborâ sub nivelul precedent al pla-
fonului de ? 25M. II. Persoanele împuter-
nicite din partea IMSAT S.A. s` semneze
documentele de credit (contracte de
credit, contracte de garan]ie, orice alte
documente necesare în leg`tur` cu credi-
tul solicitat) sunt urm`toarele: a) Dl. Ioan
Moga– reprezentant permanent al ad-
ministratorului SC IMNIA Consulting SRL;

b) Dl. Marius Bunea– reprezentant perma-
nent al administratorului SC Arca Piar SRL
În cazul în care cvorumul necesar nu se va
întruni la data men]ionat`, Adunarea
General` Extraordinar` a Ac]ionarilor se
va ]ine la data de 05.08.2014, la aceea[i
or` [i în acela[i loc, cu aceea[i ordine de
zi. Documentele [i materialele informa-
tive referitoare la problemele incluse pe
ordinea de zi ale adun`rilor generale, pre-
cum [i formularele de procur` special`
pot fi ob]inute de la sediul societ`]ii. In-
forma]ii suplimentare se pot ob]ine la tel.:
021/316.66.00. Ac]ionarii pot participa la
adunarea general` personal sau prin
reprezentan]i, în baza unei procuri spe-
ciale, conform dispozi]iilor legale. Procura
special` în original se depune la sediul so-
ciet`]ii conform prevederilor legale.
Ac]ionarii pot vota prin coresponden]`
prin utilizarea "Buletinului de vot prin
coresponden]`" care poate fi ob]inut de
la sediul societ`]ii. Buletinul de vot prin
coresponden]` trebuie transmis la sediul
societ`]ii pân` cel mai târziu în data de
21.07.2014. Pre[edintele Consiliului de Ad-
ministra]ie, [tefan Varfalvi.

PIERDERI
Pierdut CUI Certificat \nmatriculare [i Cer-
tificate Constatatoare pe numle SC Vialmi
Group SRL. Le declar nule. 

Pierdut certificat de \nregistrare al SC Vita
Turism SRL, sediu social Bucure[ti, Sector
4, Str. Sold. Ionescu Florena nr. 5, bl. 2, sc 2,
et 4, ap. 33, CUI 22943233, J40/222/2014,
seria B nr. 2853163. |l declar nul. 

Pierdut carnet de student [i legtima]ie de
transport emise de Universitatea Bu-
cure[ti, Facultatea de Limbi [i Literaturi
Str`ine pe numele Ancu]oiu M`d`lina-
Nicoleta.

Am pierdut carnetul meu de student (nu-
me: Kis Botond Imre) Universitatea Teh-
nic` de Construc]ii Bucure[ti, îl declar nul.

SC Pandora Fresh Fruits, C.U.I.
RO29687272, declar pierdut chitan]ier
seria AA de la num`rul 2828 pân` la
num`rul 2878 [i declar`m nule chitan]ele
de la nr. 2852 pân` la 2878.

Societatea Conimpex Company (în insol-
ven]`) având C.U.I. 344136 declar pierdut
[i nul carnet facturi seria COB B de la nr.
40801- 40850 necompletate. Declar`m
pierdut carnet facturi seria CON B de la
nr. 42451- 42500, din care facturile de la
nr. 42454- 42457 inclusiv [i de la nr. 42460-
42500 inclusiv, necompletate le declar`m
nule.

Pierdut certificat profesional transport ru-
tier în regim de taxi, seria CPTx, nr.
0073669 din 02.10.2009, pe numele Popa
Marius Octavian, din Rm Vâlcea, jude]ul
Vâlcea. Se declar` nul.

Pierdut certificat constatator pentru
sediul social nr. 181354/25.04.2005 al SC
Tekno Sonic SRL, cu sediul social în Bu-
cure[ti, Str. Dr .Grigore Romniceanu nr.23,
et.1, ap.2, sect.5, av~nd J40/7845/2005 [i
CUI 17529554. Îl declar nul. 

Pierdut contract nr. 86/9/30.01.1976 [i
proces-verbal pe numele Mereu]` Viorel
[i Mereu]` Roxana Maria. Le declar nule. 

Pierdut contract vânzare-cump`rare cu
plata în rate nr. 33389/5/92 [i proces-ver-
bal cu acela[i num`r, eliberat 15.10.1992,
pe numele Manciu Alexandrina. Le declar
nule. 

Vardan Comprodimpex SRL, CUI: 3017104,
J23/1816/2003, sediul: Str. Garoafelor 17,
oras Voluntari, jud. Ilfov declar` pierdut [i
nul certificatul constatator sediul social. 

Pierdut [tampil` rotund`, cu denumirea
societ`]ii, dimensiune mic`, apar]inând
SC Kaphone SRL, Com. Berceni, Jud. Pra-
hova, CUI: RO14491323, J29/253/2002. O
declar`m nul`.

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.

Publicitate


