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

Ministerul Fondurilor Europene, cu sediul în Bd. Ion Mi-
halache nr. 15– 17, sect. 1, organizeaz` în data de 03 iunie
2014, ora 10,00 (proba scris`), concurs de recrutare pen-
tru ocuparea urm`toarelor func]ii publice temporar va-
cante: -expert, clasa I, gradul profesional superior-
Direc]ia General` Autoritatea de Management pentru
Programul Opera]ional Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane- Direc]ia Monitorizare [i Raportare;
-consilier, clasa I, grad profesional asistent– Direc]ia
General` de Coordonare Implementare Programe
Mediu de Afaceri [i Investi]ii– Direc]ia Coordonare Pro-
gram Competitivitate. Condi]iile de participare, bibli-
ografiile [i alte informa]ii necesare desf`[ur`rii
concursului sunt afi[ate la sediul institu]iei [i pe site-ul
www.fonduri-ue.ro. Dosarele de concurs se depun în
termen de 8 zile de la data public`rii prezentului anun],
la sediul ministerului.

PRESTåRI SERVICII
Acoperi[uri tabl` metalic`, tabl` zincat`, burlane, ac-
cesorii repara]ii, dulgheri, vipsitori 0722.17.00.04.

VANZARI DIVERSE
O carte pentru rom~nii de pretutindeni. Tel.
0733.940.772. 0761.674.276.

CITA}II
Se citeaz` SC RDA MONDO SRL, CUI 24973575,
J17/65/2009, cu sediul \n Str. Nicolae B`lcescu nr.4, ap.
2, Jude]ul Gala]i, \n dosarul civil nr. 1907/121/2014, aflat
pe rolul Tribunalului Gala]i, av~nd ca obiect ordonan]a
de plat`,  pentru data de 19.06.2014, ora 8.30, camera
Sala 11, complet C3 civ, \n calitate de debitor-p~r~t.  

Numita Filip Veronica domiciliat` legal \n sat Oglinzi,
com. Raucesti, jud. Neam] este citat` \n calitate de
p~r~t` \n contradictoriu cu DGASPC Gala]i \n Dosarul
civil nr. 7737/121/2013, av~nd ca obiect deschiderea pro-
cedurii de adop]ie intern`, cu termen de judecat` \n
data de 09.07.2014, sala 3, ora 9 la Tribunalul Gala]i.

Numita Mazis Fanica domiciliat` legal \n mun. Gala]i,
B-dul Dunarea nr. 42, bl. B6, sc 1, jud. Gala]i este citat`
\n calitate de p~r~t` \n contradictoriu cu DGASPC Gala]i
\n Dosarul civil nr. 6713/121/2013, av~nd ca obiect de-
schiderea procedurii de adop]ie intern`, cu termen de
judecat` \n data de 09.07.2014, sala 3, ora 9 la Tribunalul
Gala]i. 

Se citeaz` B`rbu]` Ion cu ultimul domiciliul cunoscut
în municipiul Lupeni, la Judec`toria Petro[ani, pentru
termenul din 12 iunie 2014, ora 10:30, în dosarul
6294/278/2013 având ca obiect preten]ii, reclamantul
fiind Stamatin Vasile.

Numita Tandalache Maria, cu ultimul domiciliu cunos-
cut \n localitatea Visani, strada 1 Decembrie, nr. 5, jud.
Br`ila, este citat` la Judec`toria F`urei pe data de joi, 5
iunie 2014, ora 09:00, completul C3, sala 1, \n calitate de
p~r~t \n dosarul civil nr. 84/228/2014, \n contradictoriu
cu reclamanta SC Compania de Utilit`]i Publice
Dunarea SA Br`ila.

Numita Iamandi Marcela (fost` Bandaric`) este citat`
în calitate de pârât` la Judec`toria Gala]i -Sec]ia Civil`
în dosarul nr. 2433/233/2012* pentru data de 11.06.2014,
ora 09.00, în proces cu reclamantul Bandaric` Nicu[or
pentru fond -atribuire beneficiu contract de închiriere.

Numita Cristea Daniela este citat` în calitate de pârât`
la Judec`toria Gala]i -Sec]ia civil` în dosarul nr.
5501/233/2013 pentru data de 11.06.2014, ora 09.00, în
proces cu reclamantul Mihai Nicu pentru fond -modifi-
care m`suri privind copilul.

Se citeaz` \n calitate de p~r~]i Botoi Iacob [i Dorgo Aurel
\n dosar nr 13140/190/2012 pentru termenul din
18.06.2014 la Judec`toria Bistri]a sala 1 \n proces cu
Ardelean Aurel.

Se citeaz` Constantin Maria cu ultimul domiciliu \n
Ploie[ti, Str. Br~ncoveanu nr. 37, Prahova la Judec`toria
Ploie[ti, Str. Brandu[elor nr. 37, Prahova la Judec`toria
Ploie[ti, Str. Valeni nr. 44, la data de 16 iunie 2014, ora
08:30 sectia civil 9 \n dosarul 40977/281/2013 \n pro-
ces cu Nimu Nicolae [i Nimu Daniela.

Se citeaz` Horn Jozef, cu domiciliul în Serbia, Tovari[evo
Proleterska,nr. 44, pentru data de 08.09.2014, ora 8:30,
la Judec`toria Pite[ti, în calitate de pârât, în Dosarul nr.
14092/280/2012, având ca obiect divor].

Societatea Berkay Prest SRL, cu sediul cunoscut \n Bu-
cure[ti, sector 2, str. Gherghi]ei,  nr. 62, parter si etaj 1,
\nregistrat` la Registrul Comer]ului sub nr.
J40/20381/2008, CUI 24836179 atribuit \n data de
08.12.2008, este citat` la Judec`toria Sectorului 3 Bu-
cure[ti, ora 8.30, completul C20 civil, \n data de
20.05.2014, \n calitate de debitor \n dosarul
54576/301/2014, av~nd ca obiect ordonan]a de plat`
OUG 119/2007, art. 1013 Cod Procedura Civil`, \n contra-
dictoriu cu creditoarea Metro Cash & Carry Romania
SRL. 

Societatea Xedos Bastion SRL cu sediul cunoscut \n Sat
Valea Cri[ului, Comuna Valea Cri[ului, Nr. 108, Jude] Co-
vasna, \nregistrat` la Registrul Comer]ului sub nr.
J14/282/2010, CUI 27837233 atribuit \n data de
21.12.2010, este citat` la Judec`toria Sectorului 3 Bu-
cure[ti, ora 8.30, completul C28 civil, \n data de
6.06.2014, \n calitate de debitor \n dosarul
369/301/2014 avand ca obiect ordonan]a de plat` OUG
119/2007, art. 1013 Cod Procedura Civil`, \n contradicto-
riu cu creditoarea Metro Cash & Carry Romania SRL. 

Numita Mascan Aneta cu ultimul domiciliu \n comuna
Rediu, jud. Ia[i, este citat` la Tribunalul Ia[i complet R4
ora 9:00 \n data de 04.06.2014 \n litigiu av~nd ca obiect
ie[ire din indiviziune, reclamant Anitoaie Mihai, dosar
nr. 43/239/2011.

DIVERSE
Câ[tig`torul tombolei C&A CX Customer Experience în
urma extragerii din luna aprilie 2014, premiu ce const`
într-un voucher în valoare de 2.000 RON este dl.Florin
Stere.

SGB Insolvency SPRL, administrator judiciar al SC Se-
curytas Team SRL, notific` deschiderea procedurii gen-
erale a insolven]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 insol-
ven]` nr. 1831/105/2014, al Tribunalului Prahova.
Termene: depunerea crean]elor 25.05.2014; adunarea
creditorilor la sediul debitorului 20.05.2014; tabel pre-

liminar 30.05.2014; tabel definitiv 15.06.2014.

Lichidator judiciar Andrei Ioan IPURL cu sediul \n
Ploie[ti, Str. Gh. Doja, nr. 30, et.10, ap.31, Jud. Prahova,
notific` deschiderea procedurii simplificate de insol-
ven]a a SC Stelbodan Farm SRL, dosar nr.
2705/105/2014, Tribunalul Prahova. Termen depunere
crean]e: 01.07.2014, Termen tabel preliminar: 11.07.2014,
Termen tabel definitiv: 25.07.2014, Adunarea creditorii:
16.07.2014.

Administrator judiciar Andrei Ioan IPURL cu sediul \n
Ploie[ti, Str. Gh. Doja, nr. 30, et.10, ap.31, Jud. Prahova,
notific` deschiderea procedurii generale de insolven]`
a SC Cafeneaua Parcului Sin SRL, dosar nr.
8922/105/2013, Tribunalul Prahova. Termen depunere
crean]e: 20.06.2014, Termen tabel preliminar:
16.07.2014, Termen tabel definitiv: 31.07.2014, Adunarea
creditorii: 22.07.2014.

CII Tudor C`t`lin George notific` intrarea \n procedura
simplificat` a debitoarei SC Pegasus SRL, Ploie[ti, Pia]a
1 Decembrie 1918 nr. 4, Complex Comercial BIG Prahova,
J 29/2159/1992; CUI 1357835, prin \ncheierea din
15.05.2014, dosar 3732/105/2014 al Tribunalului Prahova.
Termene: depunere crean]e: 01.07.2014; tabel prelimi-
nar 11.07.2014, tabel definitiv 25.07.2014; data adun`rii
creditorilor 16.07.2014, ora 09:00, str. Cerna nr. 11,
Ploie[ti, pentru: confirmarea lichidatorului judiciar,
aprobarea raport \ntocmit conf. art 59 [i incidenta art.
138 din lg 85/06. Relatii 0725.093.254. Termen proce-
dur` 15.10.2014, ora 09:00.

SNTGN Transgaz Media[ anun]` publicul interesat
asupra depunerii solicit`rii de emitere a acordului de
mediu pentru proiectul “Racord nou Ø 10 inch SRM
Ludus propus a fi realizat \n localitatea Ludu[, jud.
Mure[. Informa]iile privind proiectul propus pot fi con-
sultate zilnic la sediul APM Mures din T\rgu Mure[, Str.
Podeni nr. 10, \ntre orele 09:00-14:00 [i sediul titularu-
lui de proiect. Observa]iile publicului se primesc zilnic
la sediul APM Mure[, T\rgu Mure[, str. Podari nr. 10 \ntre
orele 09:00-14:00.

Judec`toria Ia[i. Sec]ia civil`. Dosar nr. 19987/245/2007.
Sentin]a civil` nr. 382/16.01.2008: “Admite ac]iunea
reclamantei Agrigoroaie Mirela domiciliat` \n Ia[i, str.
}u]ora nr. 1, bl. V1, sc. B, et. 7, ap. 31, \n contradictoriu cu
p~r~tul Agrigoroaie Arcadie cu acela[i domiciliu. Des-
face c`s`toria \nregistrat` sub nr. 2755 din 2.11.2006 \n
registrul st`rii civile Ia[i din culpa exclusiv` a p~r~tului.
Dispune revenirea reclamantei la numele purtat ante-
rior c`s`toriei, acela de Gireada. |ncredin]eaz` minora
Agrigoroaie Ana n`scut` la data de 14.07.2006 spre
cre[tere [i educare reclamantei. Oblig` p~r~tul la plata
pensiei de \ntre]inere pentru minor`, stabilit` \n cota
de 1/4 raportat la venitul minim pe economie, de la
data promov`rii ac]iunii, 26.09.2007, p~n` la majoratul
acesteia. Pronun]at` \n [edin]a public`, azi, 16.01.2008.”
|ncheiere din data de 10.12.2008: “Admite cererea recla-
mantei Agrigoroaie Mirela. Dispune \ndreptarea erorii
materiale din sentin]a civil` nr. 382/2008, \n sensul c`
“dispune revenirea reclamantei la numele de Giriada”
[i nu Gireada, a[a cum din eroare s-a consemnat. Cu
drept de apel \n 30 zile de la comunicare. Pronun]at` \n
[edin]a public` de la 10.12.2008.

Asocia]ia de proprietari persoane fizice Raicu Ion,
Meche Liliana, [erb`nescu Nicolae, anun]` elaborarea
primei versiuni a proiectului Amenajamentul silvic al
fondului forestier proprietate privat` apar]inând per-
soanelor fizice Raicu Ion, Meche Liliana, [erb`nescu
Nicolae, [i declan[area etapei de încadrare pentru
ob]inerea avizului de mediu. Consultarea primei versi-
uni a planului se poate realiza la sediul titularilor din
Târgu Jiu, str. Victoriei, bl. 17, etaj 3, ap. 3, zilnic între orele
16 – 20, sau la sediul APM Vâlcea, Rm. Vâlcea, str. Remus
Bellu nr. 6, jud. Vâlcea, zilnic între orele 9 – 12. Comen-
tariile [i sugestiile se vor transmite în scris la sediul
APM Vâlcea, loc. Rm. Vâlcea, str. Remus Bellu nr. 6, în
termen de 18 zile calendaristice de la data anun]ului.

Asocia]ia de proprietari persoane fizice Raicu Ion,
Meche Liliana, {erb`nescu Nicolae, anun]` elaborarea
primei versiuni a Amenajamentului silvic al fondului
forestier proprietate privat` apar]inând persoanelor
fizice Raicu Ion, Meche Liliana, {erb`nescu Nicolae, [i
declan[area etapei de încadrare pentru ob]inerea
avizului de mediu. Consultarea primei versiuni a plan-
ului se poate realiza la sediul titularilor din Târgu Jiu,
str. Victoriei, bl. 17, etaj 3, ap. 3, zilnic între orele 16 – 20,
sau la sediul APM Vâlcea, Rm. Vâlcea, str. Remus Bellu
nr. 6, jud. Vâlcea, zilnic între orele 9 – 12. Comentariile
[i sugestiile se vor transmite în scris la sediul APM Vâl-
cea, loc. Rm. Vâlcea, str. Remus Bellu nr. 6, în termen de
15 zile calendaristice de la data anun]ului.

ERATA
Erat` pentru anun]ul publicat în Jurnalul Na]ional în
data de 19 mai 2014 privind A.N.”Apele Romane” – Ad-
ministra]ia Bazinal` de Ap` Siret: |n data de 10.06.2014
vor mai fi scoase la licita]ie, în acelea[i condi]ii ca cele
men]ionate în anun], urm`toarele perimetre: Râu Siret
/ Zon` captare mal stâng 1 / Bucecea /  3.200 mp; Zon`
captare mal stâng 3 / Bucecea / 3.300 mp; Râu
Suceava/ Suceava 3 / Poieni  30.000 mp.

ADUNåRI GENERALE
Completare la Convocare: Consiliul de Administra]ie
al Societ`]ii de Construc]ii în Transporturi Bucure[ti S.A.,
cu sediul în Bucure[ti, str. Opanez nr.3A, Sector 2, înreg-
istrat` la Oficiul Registrului Comer]ului de pe lâng` Tri-
bunalul Bucure[ti sub nr. J40/994/1991, având C.U.I. 949
(denumit` în continuare „Societatea”), Având în vedere
Cererea din data de 13.05.2014, formulat` de ac]ionarul
DO– ROM Beteiligungs GmbH de]inând 2.900.842
ac]iuni, reprezentând 36.9492 % din capitalul social al
Societ`]ii, prin care a fost solicitat` completarea ordinii
de zi a Adun`rii Generale Extraordinare a Ac]ionarilor
Societ`]ii de Construc]ii în Transporturi Bucure[ti S.A.
convocat` pentru data de 30/31.05.2014, prin Convoca-
torul publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a
IV-a, din data de 29.04.2014 [i în Ziarul Jurnalul Na]ional
din data de 29.04.2014, În temeiul dispozi]iilor art.117 in-
dice 1 din Legea nr.31/1990 republicat`, cu toate
modific`rile [i complet`rile ulterioare, ale Legii
nr.297/2004, ale Regulamentului C.N.V.M. nr.6/2009
privind exercitarea anumitor drepturi ale ac]ionarilor în
cadrul adun`rilor generale ale societ`]ilor comerciale,
cu modific`rile [i complet`rile ulterioare [i cele ale Ac-
tului Constitutiv al societ`]ii, Consiliul de Administra]ie
al Societ`]ii a completat corespunz`tor ordinea de zi a
Adun`rii Generale Extraordinare a Ac]ionarilor
Societ`]ii, convocat` în data de 30.05.2014 (prima con-
vocare), respectiv 31.05.2014 (a doua convocare) prin
Convocatorul publicat în Monitorul Oficial al României,
Partea a IV-a, din data de 29.04.2014 [i în Ziarul Jurnalul
Na]ional din data de 29.04.2014, cu urm`toarele
puncte: 1. Aprobarea ced`rii prin novare a contractelor
de leasing: nr. 103631/28.03.2012; nr. 103633/28.03.2012;
nr. 103538/28.03.2012; nr. 103539/28.03.2012; nr.
103914/04.05.2012, nr. 104327/27.06.2012 [i nr.
103795/12.04.2012, încheiate cu BRD Sogelanse. 2. Apro-
barea înstr`in`rii urm`toarelor mijloace fixe: (i) Aparat
echivalent de nisip Matest; (ii) Carotiera cu accesorii
Hilti; ( iii) Înc`lzitor electric [i agitator; (iv) Penetrometru
automat; (v) Tester portabil pentru umiditate (vi) Baie
de ap` termostat`; (vii) Autoturism Volkswagen Multi-
van 2,5 TDI; (viii) Automacara KC 5473; (ix) GREDER O7K
106B; (x) Freza Asflat W 1000. 3. Aprobarea scoaterii
din func]iune [i casarea mijloacelor fixe [i a mijloacelor
fixe de natura obiectelor de inventar uzate moral [i fizic,
amortizate [i neamortizate, eviden]iate în anexa nr. 1
precum [i stabilirea modalit`]ii scoaterii din func]iune
[i a valorific`rii acestora. 4. Desemnarea persoanei îm-
puternicite cu posibilitatea de substituire, pentru a
semna contractele de nova]ie, [i vânzare- cump`rare,
men]ionate în hot`rârile prezentei Adun`ri Generale.
Ordinea de zi a Adun`rii Generale Extraordinare a
Ac]ionarilor este urm`toarea: 1. Modificarea Actului
Constitutiv dup` cum urmeaz`:  Modificarea art. 19 alin
(1), astfel: „Consiliul de Administra]ie este format din 3
membrii”. Restul prevederilor Actului Constitutiv
r`mân neschimbate. 2. Aprobarea ca Data de Înregis-

trare a zilei de 18.06.2014, conform art.238 alin.(1) din
Legea nr.297/2004, pentru identificarea ac]ionarilor
asupra c`rora se r`sfrâng hot`rârile adoptate în
prezenta Adunare General` Extraordinar` a ac]ionar-
ilor. 3. Desemnarea persoanei împuternicite de a
încheia [i/sau semna în numele Societ`]ii [i/sau al
ac]ionarilor Societ`]ii hot`rârile prezentei Adun`ri Gen-
erale [i Actul Constitutiv Actualizat, precum [i pentru a
efectua toate formalit`]ile legale pentru înregistrarea,
publicitatea, opozabilitatea, executarea [i publicarea
acestora. 4. Aprobarea ced`rii prin novare a con-
tractelor de leasing: nr. 103631/28.03.2012; nr.
103633/28.03.2012; nr. 103538/28.03.2012; nr.
103539/28.03.2012; nr. 103914/04.05.2012, nr.
104327/27.06.2012 [i nr. 103795/12.04.2012, încheiate cu
BRD Sogelanse. 5. Aprobarea înstr`in`rii urm`toarelor
mijloace fixe: (i) Aparat echivalent de nisip Matest; (ii)
Carotiera cu accesorii Hilti; (iii) Înc`lzitor electric [i agita-
tor; (iv) Penetrometru automat; (v) Tester portabil pen-
tru umiditate (vi) Baie de ap` termostat`; (vii)
Autoturism Volkswagen Multivan 2,5 TDI; (viii) Au-
tomacara KC 5473; (ix) GREDER O7K 106B; (x) Freza Asflat
W 1000. 6. Aprobarea scoaterii din func]iune [i casarea
mijloacelor fixe [i a mijloacelor fixe de natura obiectelor
de inventar uzate moral [i fizic, amortizate [i neamorti-
zate, eviden]iate în anexa nr. 1 precum [i stabilirea
modalit`]ii scoaterii din func]iune [i a valorific`rii aces-
tora. 7. Desemnarea persoanei împuternicite cu posibil-
itatea de substituire, pentru a semna contractele de
nova]ie [i de vânzare- cump`rare, men]ionate în
hot`rârile prezentei Adun`ri Generale. Ordinea de zi a
Adun`rii Generale Ordinare a Ac]ionarilor r`mâne
neschimbat`. La Adun`rile Generale ale Ac]ionarilor
sunt îndrept`]i]i s  ̀participe [i î[i pot exercita dreptul de
vot numai ac]ionarii înregistra]i în Registrul Ac]ionar-
ilor Societ`]ii la Data de Referin]` (20.05.2014), conform
prevederilor legale [i ale Actului Constitutiv, personal
(prin reprezentan]ii legali) sau prin reprezentant (pe
baz` de Procur` special`). Lista cuprinzând informa]ii
cu privire la numele, localitatea de domiciliu [i califi-
carea profesional` ale persoanelor propuse pentru
func]ia de administrator, va fi disponibil` la sediul so-
ciet`]ii începând cu data de 29.04.2014, putând fi consul-
tat` de ac]ionari. Accesul ac]ionarilor îndrept`]i]i s`
participe la Adun`rile Generale ale Ac]ionarilor este per-
mis prin simpla prob` a identit`]ii acestora f`cut`, în
cazul ac]ionarilor persoane fizice, cu actul de identitate
(buletin de identitate/ carte de identitate pentru
cet`]enii români sau, dup` caz, pa[aport/ legitima]ie
de [edere pentru cet`]enii str`ini) [i, în cazul per-
soanelor juridice, cu actul de identitate al reprezentan-
tului legal (buletin de identitate/ carte de identitate
pentru cet`]enii români sau, dup` caz, pa[aport/ legit-
ima]ie de [edere pentru cet`]enii str`ini). Calitatea de
reprezentant legal se dovede[te cu un certificat con-
statator eliberat de registrul comer]ului sau orice alt
document emis de c`tre o autoritate competent` din
statul în care ac]ionarul este înmatriculat legal, care
atest` calitatea de reprezentant legal, prezentat în orig-
inal sau copie conform  ̀cu originalul. Documentele care
atest  ̀calitatea de reprezentant legal al ac]ionarului per-
soan` juridic` vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de
data public`rii convocatorului Adun`rilor Generale ale
Ac]ionarilor. Reprezentan]ii persoanelor fizice vor fi
identifica]i pe baza actului de identitate (buletin de
identitate/ carte de identitate pentru cet`]enii români
sau, dup` caz, pa[aport/ legitima]ie de [edere pentru
cet`]enii str̀ ini), înso]it de Procura special` semnat` de
c`tre ac]ionarul persoan  ̀fizic .̀ Reprezentan]ii ac]ionar-
ilor persoane juridice î[i vor dovedi calitatea pe baza ac-
tului de identitate (buletin de identitate/ carte de
identitate pentru cet`]enii români sau, dup` caz,
pa[aport/ legitima]ie de [edere pentru cet`]enii str̀ ini),
înso]it de Procura special` semnat` de reprezentantul
legal al persoanei juridice respective. Reprezentan]ii
ac]ionarilor persoane juridice vor prezenta [i un docu-
ment oficial care atest` calitatea de reprezentant legal
al semnatarului procurii speciale (dovada emis` de o
autoritate competent`, în original sau copie conform`
cu originalul, nu mai veche de 3 luni înainte de data pub-
lic`rii convocatorului Adun`rilor Generale ale Ac]ionar-
ilor). Documentele prezentate într-o limb` str`in`, alta
decât limba englez` (cu excep]ia actelor de identitate
valabile pe teritoriul României) vor fi înso]ite de traduc-
erea realizat` de un traducator autorizat, în limba
român` sau în limba englez`. Începând cu data de
29.04.2014, pot fi ob]inute, la cerere, în fiecare zi
lucr`toare, între orele 08.00-16.00, de la punctul de
lucru al societ`]ii din Ora[ul Voluntari, Jud. Ilfov, str.
Pipera– Tunari nr.2/II, Cl`direa “North Center”, et.6, prin
fax sau po[t`, Formularele de Procuri speciale pentru
reprezentarea ac]ionarilor în Adun`rile Generale ale
Ac]ionarilor, proiectele de hot`râri, documentele [i ma-
terialele informative referitoare la problemele/ as-
pectele incluse pe ordinea de zi. Dup` completarea [i
semnarea Procurilor speciale pentru reprezentarea
ac]ionarilor în Adun`rile Generale ale Ac]ionarilor, care
vor fi puse la dispozi]ie de Societate, un exemplar orig-
inal al Procurii speciale se va depune/ expedia la punc-
tul de lucru al societ`]ii din Ora[ul Voluntari, Jud. Ilfov,
str. Pipera– Tunari nr.2/II, Cl`direa “North Center”, et.6
pân` la data de 28.05.2014 ora 9,00. Ac]ionarii vor trans-
mite Societ`]ii [i copia certificat` a actului de identitate
al ac]ionarului persoan` fizic` (BI/CI/ Pa[aport/ Legit-
ima]ie de [edere). În cazul persoanelor juridice, se va
prezenta [i un document oficial emis de o autoritate
competent` privind identitatea reprezentantului legal
al ac]ionarului persoan` juridic`, în original sau copie
conform` cu originalul, nu mai vechi de 3 luni înainte
de data public`rii convocatorului Adun`rilor Generale
ale Ac]ionarilor. Institu]iile de credit care presteaz` ser-
vicii de custodie pentru ac]ionarii Societ`]ii pot semna
[i transmite Procurile speciale în numele clien]ilor aces-
tora, în baza drepturilor conferite acestora prin con-
tractele de custodie [i a instruc]iunilor punctuale de vot
primite de la clien]i pentru aceste Adun`ri Generale ale
Ac]ionarilor. În acest caz, Procurile speciale vor fi
înso]ite de o declara]ie pe proprie r̀ spundere dat  ̀de in-
stitu]ia de credit care a primit împuternicirea de
reprezentare prin Procura special`, din care s` reias` c`:
-institu]ia de credit presteaz` servicii de custodie pen-
tru respectivul ac]ionar; -instruc]iunile din Procura spe-
cial` sunt identice cu instruc]iunile din cadrul mesajului
SWIFT primit de institu]ia de credit pentru a vota în nu-
mele respectivului ac]ionar; -procura special` este sem-
nat` de c`tre ac]ionar. Procurile speciale [i declara]ia
pe proprie r`spundere dat` de institu]ia de credit care
a primit împuternicirea de reprezentare prin Procur`
special`, trebuie depuse la sediul Societ`]ii în original,
semnate si, dup` caz, [tampilate, f`r` îndeplinirea altor
formalit`]i în leg`tur` cu forma acestor documente, în
termenele men]ionate mai sus. Ac]ionarii reprezen-
tând individual sau împreun` mai mult de 5% din cap-
italul social al Societ`]ii au dreptul, în condi]iile legii, s`
introduc` noi puncte pe ordinea de zi [i s` fac` prop-
uneri de hot`râre pentru punctele incluse sau astfel in-
troduse pe ordinea de zi, în termen de cel mult 15 zile
de la data public`rii convoc`rii în Monitorul Oficial al
României, Partea a IV-a. Solicit`rile vor fi transmise în
scris, la sediul social din Bucure[ti, str. Opanez nr.3A, sec-
tor 2 sau la punctul de lucru al societ`]ii din Ora[ul
Voluntari, Jud. Ilfov, str. Pipera– Tunari nr.2/II, Cl`direa
“North Center”, cu men]iunea „Pentru Adunarea Gen-
eral` Extraordinar`/ Ordinar` a ac]ionarilor din data de
30/31.05.2014”. În acela[i termen, orice ac]ionar intere-
sat poate transmite Societ`]ii, în scris, propuneri de can-
dida]i pentru Consiliul de Administra]ie al Societ`]ii.
Propunerile vor fin înso]ite de Curiculum vitae al candi-
datului propus (din care s` rezulte calificarea profe-
sional`) [i de declara]ia candidatului propus, pe propria
r`spundere, ca accept` mandatul de administrator al
Societ`]ii [i c` îndepline[te cerin]ele legale pentru cali-
tatea de Administrator al Societ`]ii. Orice ac]ionar in-
teresat are dreptul de a adresa Consiliului de
Administra]ie întreb`ri referitoare la punctele de pe or-
dinea de zi în termen de cel mult 15 zile de la data pub-
lic`rii convoc`rii în Monitorul Oficial al României, Partea
a IV-a, iar r`spunsurile vor fi disponibile la Punctul de
lucru al Societ`]ii începând cu data de 20.05.2014, ora
8,00. Pentru exerci]iul drepturilor mai sus men]ionate,
ac]ionarii vor transmite Societ`]ii [i copia certificat` a
actului de identitate al ac]ionarului persoan` fizic`

(BI/CI/ Pa[aport/ Legitima]ie de [edere). În cazul per-
soanelor juridice, se va prezenta [i un document oficial
emis de o autoritate competent` privind identitatea
reprezentantului legal al ac]ionarului persoan` juridic`,
în original sau copie conform` cu originalul, nu mai
vechi de 3 luni înainte de data public`rii convocatorului
Adun`rilor Generale ale Ac]ionarilor. Formularele de
Procuri speciale actualizate pot fi ob]inute, la cerere, în
fiecare zi lucr`toare, între orele 08.00-16.30, de la punc-
tul de lucru al societ`]ii din Ora[ul Voluntari, Jud. Ilfov,
str. Pipera– Tunari nr.2/II, Cl`direa “North Center”, et.6,
începând cu data de 20.05.2014, ora 8:00. La data con-
voc`rii, capitalul social al Societ`]ii este de 19.627.217,50
lei [i este format din 7.850.887 ac]iuni ordinare, nomi-
native, dematerializate, cu valoarea nominal` de 2,50
lei, fiecare ac]iune dând dreptul la un vot în Adunarea
General` a Ac]ionarilor. Informa]ii suplimentare se pot
ob]ine de la punctul de lucru al societ`]ii din Ora[ul
Voluntari, Jud. Ilfov, str. Pipera– Tunari nr.2/II, Cl`direa
“North Center”, sau la nr. de telefon 021/210.60.25,
int.128, între orele 08:00–16:30. Pre[edintele Consiliu-
lui de Administra]ie, Sraer Aurel.

LICITA}II
Comuna Miroslava, jude]ul Ia[i, organizeaz` licita]ie
public deschis`, în data de 16.06.2014, pentru: -Conce-
sionare teren în suprafa]` de 172 mp, orele 11.00; -Con-
cesionare 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.

Prim`ria comunei Victoria, jude]ul Ia[i, organizeaz` în
data de 10.06.2014, orele 10,00, la sediul din satul Vic-
toria, comuna Victoria, jude]ul Ia[i, licita]ie public` de-
schis` cu strigare, pentru vânzarea urm`toarelorbunuri
imobile – terenuri [i constuc]ii situate în intravilanul
satului Victoria [i intravilanul satului {endreni, comuna
Victoria, jude]ul Ia[i, identificate în CF 62568/2012 UAT
Victoria, în suprafata de 433 mp – 18,30 lei/mp; CF
62569/2012 UAT Victoria, în suprafa]a de 1636 mp [i
construc]ie în suprafa]` de 146 mp edificat` în anul
1965 - 39781 lei; CF 62337/2011 UAT Victoria, în suprafata
de 791 mp - 13,40 lei/mp. Ofertele trebuie depuse pân`
cel târziu la 09.06.2014, orele 14:00 la sediul Prim`riei
comunei Victoria – Compartimentul Juridic, Con-
tencios, Achizi]ii, iar data limit` pentru solicitarea
clarific`rilor este 06.06.2014, orele 16:00. Informa]ii su-
plimentare se ob]in de la secretarul comunei la
num`rul de telefon 0232/295120.

SC Intergepa Trans SRL, prin lichidator judiciar Petcu
Viorica IPURL, scoate la vânzare prin licita]ie public` în
data de 24.06.2014 ora 13,00 la sediul lichidatorului din
Ploie[ti, str. Splaiului nr. 26, bl. 34R2, sc. A, ap. 2, jud. Pra-
hova, teren \n suprafa]` de 14.854 mp cu platform` be-
tonat`, situat \n One[ti, str. G`rii nr. 3, jud. Bac`u [i
urm`toarele construc]ii situate pe acesta: Construc]ie
sediu; Construc]ie atelier; Cl`dire bufet; Cl`dire sta]ie
carburan]i; Cl`dire atelier. Taxa de participare la licita]ie
este de 100 RON + 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
în numerar la sediul lichidatorului. Vânzarea se face în
baza prevederilor Legii nr. 85/2006. |nscrierea la licitate
se va face cu cel pu]in o zi \nainte de data licita]iei.
Bunurile se vor vinde libere de sarcini conform art. 53
din Legea 85/2006. Alte rela]ii privind activele scoase
la vânzare pute]i ob]ine la nr. de tel. 0244-513366 sau
0244-597751.

Cabinet Individual de Insolven]` {tef`nescu Ovidiu
Alin, lichidator autorizat, cu legitima]ia  nr.
1B2104/2007 emis` de  UNPIR, public spre cuno[tin]a
general` c` \n ziua de  -26.05.2014 - ora 13.00 se vinde
la licita]ie public` \n localitatea Rm-V~lcea, str. {tirbei
Vod` nr.76, jud. V~lcea, averea urmarit`, proprietatea
SC Inedit Press SRL Rm-V~lcea, jud. V~lcea, unitate \n
lichidare conform Legii 85/2006 [i art. 431 - 433 Cod de
procedura civil`. To]i cei care pretind vreun drept
asupra bunurilor de mai sus vor \ncuno[tiin]a lichida-
torul societ`]ii ( tel. 0722 740176, 0350 808201) \nainte
de data v~nz`rii. |n cazul \n care nu se adjudic` licita]iile
vor fi reluate \n datele de 02 iunie 2014, 09 iunie 2014,
16 iunie  2014. Ofertan]ii interesa]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 Inedit Press SRL -\n
lichidare-Expert contabil {tef`nescu Ovidiu Alin, cont
nr. RO87RNCB0263126241480001 deschis la BCR Rm-
V~lcea, cel pu]in 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.

Prim`ria comunei Victoria, jude]ul Ia[i, organizeaz` în
data de 11.06.2014, orele 10,00, la sediul din satul Victo-
ria, comuna Victoria, jude]ul Ia[i, licita]ie public` de-
schis` cu strigare, pentru concesionarea  pe o perioad`
de 25 ani, a unor terenuri situate în intravilanul satului
Victoria[i intravilanul satului Fr`suleni, apar]inând
domeniului privat al Comunei Victoria, indentificate în
a) Satul Victoria: Num`r lot conform schi]` cadastral`
Bulgarie / Denumire lot / Identificare cadastral` /
Num`r cadastral atribuit / Suprafa]a lot - mp - / Teren in-
travilan Victoria / T 66, P 749/4 / 60828 / 1.075,0; Teren
intravilan Victoria / T 66, P 749/7 / 60830 / 923,0; Teren
intravilan Victoria / T 66, P 749/10 / 60833 / 790,0; Teren
intravilan Victoria / T 66, P 749/16 / 60839 / 1.008,0;
Teren intravilan Victoria / T 66, P 749/18 / 60841 / 782,0;
Teren intravilan Victoria / T 66, P 749/24 / 60847 / 940,0;
Teren intravilan Victoria / T 66, P 749/26 / 60849 /
940,0; Teren intravilan Victoria / T 66, P 749/28 / 60851
/ 940,0;  Teren intravilan Victoria / T 66, P 749/30 /
60853 / 945,0; Teren intravilan Victoria / T 66, P 749/34
/ 60857 / 1.678,0;  Teren intravilan Victoria / T 66, P
749/36 / 60859 / 1.787,0; Teren intravilan Victoria / T 66,
P 749/40 / 60863 / 653,0;  Teren intravilan Victoria / T
66, P 749/44 / 60867 / 1.170,0; Teren intravilan Victoria
/ T 66, P 749/48 / 60871 / 1.293,0; Teren intravilan Victo-
ria / T 66, P 749/54 / 60877 / 1.641,0; Teren intravilan Vic-
toria / T 66, P 749/58 / 60881 / 925,0; Teren intravilan
Victoria / T 66, P 749/64 / 60886 / 908,0; Teren intrav-
ilan Victoria / T 66, P 749/65 / 60887 / 934,0; Teren in-
travilan Victoria / T 66, P 749/74 / 60897 / 816,0; Teren
intravilan Victoria / T 66, P 749/75 / 60898 / 933,0; Teren
intravilan Victoria / T 66, P 749/76 / 60899 / 1.396,0;
Teren intravilan Victoria / T 66, P 749/80 / 60903 /
1.373,0; Teren intravilan Victoria / T 66, P 749/82 / 60905
/ 910,0; Teren intravilan Victoria / T 66, P 749/86 /
60909 / 1.170,0; Teren intravilan Victoria / T 66, P 749/87
/ 60910 / 968,0; Teren intravilan Victoria / T 66, P
749/89 / 60912 / 967,0; Teren intravilan Victoria / T 66,
P 749/91 / 60914 / 342,0; Teren intravilan Victoria / T 66,
P 749/92 / 60915 / 1.019,0; Teren intravilan Victoria / T
66, P 749/94 / 60917 / 924,0; Teren intravilan Victoria /
T 66, P 749/95 / 60918 / 843,0; Teren intravilan Victoria
/ T 66, P 749/96 / 60919 / 880,0; Teren intravilan Victo-
ria / T 66, P 749/97 / 60920 / 887,0;  Teren intravilan Vic-
toria / T 66, P 749/98 / 60921 / 1.090,0; Teren intravilan
Victoria / T 66, P 749/100 / 60923 / 1.140,0; Teren intrav-
ilan Victoria / T 66, P 749/113 / 60936 / 1.000,0; Teren in-
travilan Victoria / T 66, P 749/114 / 60937 / 1.000,0; Teren
intravilan Victoria / T 66, P 749/115 / 60938 / 1.000,0;
Teren intravilan Victoria / T 66, P 749/116 / 60939 /
1.000,0; Teren intravilan Victoria / T 66, P 749/117 /
60940 / 1.000,0; Teren intravilan Victoria / T 66, P
749/118 / 60941 / 1.000,0; Teren intravilan Victoria / T
66, P 749/129 / 60952 / 764,0; Teren intravilan Victoria
/ T 66, P 749/131 / 60954 / 775,0; Teren intravilan Victo-
ria / T 66, P 749/133 / 60956 / 1.089,0; Teren intravilan
Victoria / T 66, P 749/135 / 60958 / 1.090,0; Teren intrav-
ilan Victoria / T 66, P 749/139 / 60962 / 1.090,0; Teren in-
travilan Victoria / T 66, P 749/141 / 60964 / 1.090,0;
Teren intravilan Victoria / T 66, P 749/145 / 60968 /
1.100,0; Teren intravilan Victoria / T 66, P 749/147 /
60970 / 1.100,0; Teren intravilan Victoria / T 66, P
749/149 / 60972 / 1.049,0; Teren intravilan Victoria / T
66, P 749/151 / 60974 / 1.050,0; Teren intravilan Victoria
/ T 66, P 749/153 / 60976 / 1.050,0; Teren intravilan Vic-
toria / T66, P 749/155 / 60978 / 1.050,0; Teren intravilan

Victoria / T66, P 749/157 / 60980 / 1.050,0; Teren intrav-
ilan Victoria / T66, P 749/159 / 60982 / 1.050,0; Teren in-
travilan Victoria / T66, P 749/161 / 60984 / 1.050,0; Teren
intravilan Victoria / T66, P 749/163 / 60986 / 1.050,0;
Teren intravilan Victoria / T66, P 749/165 / 60988 /
1.050,0; Teren intravilan Victoria / T66, P 749/171 / 60994
/ 821,0; Teren intravilan Victoria / T66, P 749/175 / 60998
/ 936,0. b) Satul Fr`suleni: Nr. crt. / Denumire lot / Iden-
tificare cadastral` / Num`r cadastral / Suprafa]a lot -
mp -/  Teren p`[une Fr`suleni / T 8, P 80/1 / 61337 /
1.000,0; Teren p`[une Fr`suleni / T 8, P 80/2 / 61338 /
1.000,0; Teren p`[une Fr`suleni / T 8, P 80/3 / 61339 /
1.000,0; Teren p`[une Fr`suleni / T 8, P 80/4 / 61340 /
1.000,0; Teren p`[une Fr`suleni / T 8, P 80/5 / 61341 /
1.000,0; Teren p`[une Fr`suleni / T 8, P 80/8 / 61344 /
1.000,0; Teren p`[une Fr`suleni / T 8, P 80/9 / 61345 /
1.000,0; Teren p`[une Fr`suleni / T 8, P 80/10 / 61346 /
1.000,0; Teren p`[une Fr`suleni / T 8, P 80/11 / 61347 /
1.000,0; Teren p`[une Fr`suleni / T 8, P 80/17 / 61353 /
729,0;  Teren p`[une Fr`suleni / T 8, P 80/19 / 61355 /
729,0; Teren p`[une Fr`suleni / T 8, P 80/20 / 61356 /
808,0; Teren p`[une Fr`suleni / T 8, P 80/22 / 61358 /
794,0; Teren p`[une Fr`suleni / T 8, P 80/23 / 61359 /
804,0. Pre]ul de pornire a licita]iei va fi în cuantum de
0,357 lei/mp/an pentru terenul situat în intravilanul sat-
ului Victoria [i 0,518 lei/mp/an pentru terenul situat în
intravilanul satului Fr`suleni. Prin excep]ie, terenurile
destinate construirii, se vor concesiona f`r̀  licita]ie pub-
lic`, cu plata taxei de redeven]`, în urm`toarea situa]ie:
pentru realizarea de locuin]e pentru tineri pân` la îm-
plinirea vârstei de 35 de ani. Redeven]a stabilit`, pentru
realizarea de locuin]e pentru tineri pân` la împlinirea
vârstei de 35 de ani, va fi de 0,367 lei/ mp/ an pentru
terenul situat în intravilanul satului Victoria [i 0,528
lei/mp/an pentru terenul situat în intravilanul satului
Fr`suleni. Ofertele trebuie depuse pân` cel târziu
10.06.2014, orele 14:00 la sediul Prim`riei comunei Vic-
toria – Compartimentul Juridic, Contencios, Achizi]ii, iar
data limit` pentru solicitarea clarific`rilor este
09.06.2014, orele 16:00. Relatii privind licita]ia, amplasa-
mentul, caietul de sarcini [i certificatul de urbanism se
poate ob]ine de la sediul Prim`riei Victoria, satul Victo-
ria, comuna Victoria, cod 707580, telefon/fax
0232/295120, e-mail: primariavictoria@yahoo.com,
încep~nd cu data 20.05.2014.

Debitorul SC C&C MH Confort SRL cu sediul în Dr. Tr. Sev-
erin, str. I.C.Br`tianu, nr. 11A, jude]ul Mehedin]i,
J25/460/2005, CIF: 17044001, aflat` în procedura de fal-
iment dosar nr. 9465/101/2012 pe rolul Tribunalului
Mehedin]i, prin lichidator judiciar societ`]ile profesion-
ale de insolven]` asociate prin contract Yna Consulting
SPRL [i Consultant Insolven]` SPRL, cu sediul ales în lo-
calitatea Dr. Tr. Severin, str. Z`br`u]ului, nr.7A, jud.
Mehedin]i, scoate la vânzare la un pret diminuat cu
50% fata de pretul stabilit prin valaorea contabila:
Bunul imobil aflat în garantia creditorului ANAF cu ran-
gul I * Teren extravilan +constructii situat în comuna
Ghiroda, str.Aeroport nr.7, jud. Timi[, CF 401381, nr.
cadastru A74/1/15/3/1/1, suprafa]a: 5750/11500 mp*, la
pretul de pornire a licitatiei de 1.337.168,50  lei exclusiv
T.V.A. Licita]ia va avea loc în localitatea Dr. Tr. Severin,
str. Z`br`u]ului, nr.7A, jud. Mehedin]i la data de
26.05.2014 orele 13:oo. Participarea la licita]ie este
condi]ionat` de consemnarea, pân` la începerea
licita]iei a unei cau]iuni de 10-20% din pre]ul de pornire
al licita]iei si achizitionarea caietului de sarcini in val-
oare de 300.00 lei. Cont deschis la BRD SA Sucursala Dr.
Tr. Severin, sub nr.RO54BRDE260SV42893862600.
Rela]ii la telefon-fax 0744528869, 0742592183,
0745267676 sau 0256/220827, email:office@consultant-
insolventa.ro; expertyna@yahoo.com, site: www.con-
sultant-insolventa.ro sau la sediul lichidatorului judiciar
din localitatea Dr. Tr. Severin, str. Z`br̀ u]ului, nr. 7A, jud.
Mehedin]i. Lichidator judiciar asociat, Consultant Insol-
ven]` SPRL, prin ec. Emil Popescu Yna Consulting SPRL,
prin ec. Motoi Gogu.

Debitorul SC C&C MH Confort SRL cu sediul în Dr. Tr.
Severin, str. I.C. Br`tianu, nr.11A, jud. Mehedin]i,
J25/460/2005, CIF: 17044001, aflat` în procedura de
faliment in bankruptcy, en faillite, dosar nr.
9465/101/2012-Tribunalul Mehedin]i, prin lichidator ju-
diciar societ`]ile profesionale de insolven]` asociate
prin contract Yna Consulting SPRL [i Consultant Insol-
ven]` SPRL, cu sediul ales în localitatea Dr. Tr. Severin,
str. Z`br̀ u]ului, nr.7A, jude]ul Mehedin]i, scoate la vân-
zare: Bunul imobil aflat in garan]ia creditorului Piraeus
Bank SA cu rangul I, creditorul ANAF cu rangul II * hala
P+1E, bunc`r, magazie [i zon` de protec]ie situate în
com. Dumbr`vi]a, (în incinta fostei ferme avicole, cu
acces din DJ 691 Timi[oara – Lipova) jude]ul Timi[, CF
403686(CF vechi 4095), nr. cadastru Cc 215/13,
suprafa]`:3609 mp *, la pretul de pornire a licitatiei de
460.459,00 euro (echivalentul in lei la cursul BNR din
ziua pl`]ii) exclusiv T.V.A. Titlul executoriu în baza
c`ruia lichidatorul judiciar procedeaz` la vânzarea
bunului imobil * hala P+1E, bunc`r, magazie [i zon` de
protec]ie situate în com. Dumbr`vi]a* descris anterior,
o reprezinta sentinta nr. 487/2013 din data de
09.09.2013 de deschidere a procedurii de faliment pro-
nun]at` de c`tre judec`torul sindic in dosarul de insol-
ven]` nr. 9465/101/2012-Tribunalul Mehedinti. Licita]ia
va avea loc în localitatea Dr. Tr. Severin, str. Z`br`u]ului,
nr.7A, jude]ul Mehedin]i la data de 23.05.2014 orele
13:oo respectiv la data de 30.05.2014 orele 13:00. Par-
ticiparea la licita]ie este condi]ionat` de consemnarea,
pân` la începerea licita]iei a unei cau]iuni de 10% din
pre]ul de pornire al licita]iei si achizitionarea caietului
de sarcini. Cont deschis la BRD SA Sucursala Dr.Tr.Sev-
erin, sub nr. RO54BRDE260SV42893862600. 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
sanc]iunea prevazut` de lege. Rela]ii la telefon-fax
0744528869, 0742592183, 0745267676 sau
0256/220827, email: office@consultant-insolventa.ro;
expertyna@yahoo.com, site: www.consultant-insol-
venta.ro sau la sediul lichidatorului judiciar din locali-
tatea Dr. Tr. Severin, str. Z`br`u]ului, nr. 7A, jude]ul
Mehedin]i. Lichidator judiciar asociat, Consultant In-
solven]` SPRL, prin ec. Emil Popescu Yna Consulting
SPRL, prin ec. Motoi Gogu.

Debitorul SC C&C MH Confort SRL cu sediul în Dr. Tr. Sev-
erin, str. I.C. Br`tianu, nr. 11A, jud. Mehedin]i,
J25/460/2005, CIF: 17044001, aflat` în procedura de fal-
iment, in bankruptcy, en faillite, dosar nr. 9465/101/2012
pe rolul Tribunalului Mehedin]i, prin lichidator judiciar
societ`]ile profesionale de insolven]` asociate prin con-
tract Yna Consulting SPRL [i Consultant Insolven]  ̀SPRL,
cu sediul ales în localitatea Dr. Tr. Severin, str.
Z`br`u]ului, nr. 7A, jude]ul Mehedin]i, scoate la vân-
zare la un pret diminuat cu 10%: —Bunurile imobile
aflate în garan]ia creditorului BRD SA cu rangul I, cred-
itorului ANAF cu rangul II, si creditorului Banca de Ex-
port Import a României Eximbank SA cu rangul III *
Teren+ construc]ii situate în loc. Dr.Tr.Severin, str.
Banovi]ei, nr. 44, jude]ul Mehedin]i, CF 54800, nr.
cadastru 991/1, suprafa]a: 9192 mp; teren+construc]ii
situate în loc. Dr. Tr. Severin, str. Banovi]ei, nr.44, jude]ul
Mehedin]i, CF 54798, nr. cadastru 991/2, suprafa]`:
4884 mp; teren+ construc]ii situate în loc. Dr.Tr.Severin,
str.Banovi]ei, nr.44, jude]ul Mehedin]i, CF 54797, nr.
cadastru 991/3, suprafa]a: 1913 mp * la pretul de pornire
a licitatiei de 1.591.200,00 lei echivalentul a 360.180,00
euro exclusiv TVA; —Bunul imobil aflat in garantia cred-
itorului BRD SA cu rangul I * magazin comercial situat în
loc. Vânju Mare, str. Republicii, nr. 4, jude]ul Mehedin]i,
CF 50382-C1, nr. cadastru 328/A/C1 *, la pretul de pornire
a licitatiei de 248.304,60 lei echivalentul a 56.986,20
euro exclusiv TVA. Titlul executoriu în baza c`ruia
lichidatorul judiciar procedeaz` la vânzarea bunurilor
imobile descrise anterior, o reprezinta sentinta nr.
487/2013 din data de 09.09.2013 de deschidere a pro-
cedurii de faliment pronun]at` de c`tre judec`torul
sindic in dosarul de insolven]` nr. 9465/101/2012.
Licita]ia va avea loc în localitatea Dr.Tr.Severin,
str.Z`br`u]ului, nr.7A, jude]ul Mehedin]i la data de
23.05.2014 orele 13:oo respectiv la data de 06.06.2014
orele 13:00. Participarea la licita]ie este condi]ionat` de

consemnarea, pân` la începerea licita]iei a unei
cau]iuni de 10% din pre]ul de pornire al licita]iei si
achizitionarea caietului de sarcini. Cont deschis la BRD
SA Sucursala Dr. Tr. Severin, sub nr.
RO54BRDE260SV42893862600. 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 ter-
men 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 sanc]iunea prevazut` de
lege. Rela]ii la telefon-fax 0744528869, 0742592183,
0745267676 sau 0256/220827, email: office@consult-
ant-insolventa.ro; expertyna@yahoo.com, site:
www.consultant-insolventa.ro sau la sediul lichidatoru-
lui judiciar din localitatea Dr. Tr. Severin, str. Z`br̀ u]ului,
nr.7A, jud. Mehedin]i. Lichidator judiciar asociat, Con-
sultant Insolven]` SPRL Yna Consulting SPRL.

Debitorul SC C&C MH Confort SRL cu sediul în Dr.Tr.Sev-
erin, str. B-dul I.C. Br`tianu, nr. 11A, jude]ul Mehedin]i,
J25/460/2005, CIF:17044001, aflat` în procedura de fal-
iment dosar nr. 9465/101/2012 pe rolul Tribunalului
Mehedin]i, prin lichidator judiciar Yna Consulting SPRL
[i Consultant Insolven]` SPRL, cu sediul ales în locali-
tatea Dr.Tr.Severin, str. Z`br`u]ului, nr.7A, jude]ul
Mehedin]i, ÎNCHIRIEAZ`: 1) Bunul imobil - Cl`dire com-
pus` din SAD1 situate la parter [i etaje, compus din 3
înc`peri [i etaj situate în com. Dumbr`vi]a, (în incinta
fostei ferme avicole, cu acces din DJ 691 Timi[oara –
Lipova) jude]ul Timi[, CF 401673-C1-U1, nr. cadastru Cc
215/5/I, suprafa]`: 1646/3290 mp; 2) Bunul imobil - Teren
intravilan situat în loc. Dr.Tr.Severin, str.Banovi]ei, nr.5,
jude]ul Mehedin]i, CF52296, nr. cadastru 814/17/1/2,
suprafa]a:1452 mp; teren+construc]ii situate în loc.
Dr.Tr.Severin, str.Banovi]ei, nr.5, jud.Mehedin]i, CF52297,
nr. cadastru 814/18/1, suprafa]a:643 mp; teren+con-
struc]ii situate în loc. Dr. Tr. Severin, str. Banovi]ei, nr.5,
jud. Mehedin]i, CF52298, nr. cadastru 814/17/8/2,
suprafa]`: 6817 mp; teren intravilan situat în loc. Dr. Tr.
Severin, str. Banovi]ei, nr. 5, jude]ul Mehedin]i, CF 52302,
nr. cadastru 814/18/2, suprafa]a: 3202 mp ; teren intrav-
ilan situat în loc. Dr. Tr. Severin, str. Banovi]ei, nr.5, jud.
Mehedin]i, CF52301, nr. cadastru 814/17/4/2, suprafa]a:
722 mp; teren+ construc]ii situate în loc. Dr. Tr. Severin,
str. Banovi]ei, nr.5, jude]ul Mehedin]i, CF 52303, nr. cadas-
tru 814/17/7/2, suprafa]a: 6680 mp; 3) Bunul imobil -
Teren+ construc]ii situate în loc. Dr. Tr. Severin,
str.Banovi]ei, nr.11 jude]ul Mehedin]i, CF 52299, nr. cadas-
tru 1476/1, suprafa]a: 369 mp [i teren+construc]ii situ-
ate în loc. Dr.Tr.Severin, str.Banovi]ei, nr. 11, jud.
Mehedin]i, CF52300, nr. cadastru 1476/2, suprafa]a:
23800 mp. 4) Bunul imobil - Hala P+1E, bunc`r, magazie
[i zon` de protec]ie situate în com. Dumbr̀ vi]a, (în inc-
inta fostei ferme avicole, cu acces din DJ 691 Timi[oara –
Lipova) jud.Timi[, CF 401670(CF vechi 4069), nr. cadas-
tru Cc 215/16, suprafa]`: 2663 mp. 5) Bunul imobil - SAD2
la parter [i etaj situate în com. Dumbr̀ vi]a, (în incinta
fostei ferme avicole, cu acces din DJ 691 Timi[oara –
Lipova) jude]ul Timi[, CF 401673-C1-U2, nr. cadastru Cc
215/5/II, suprafa]`: 1644/3290 mp. 6) Bunul imobil -
Spatii depozitare furaje, rigol̀  si platform  ̀beton situate
în com. Dumbr̀ vi]a, (în incinta fostei ferme avicole, cu
acces din DJ 691 Timi[oara – Lipova) jude]ul Timi[, CF
401672 (CF vechi 20272), nr. cadastru Cc215/10, suprafa]a:
2345 mp. 7) Bunul imobil - Teren extravilan situat în co-
muna Ghiroda, str.Calea Lugojului jud.Timi[, CF 400834
(CF vechi – 4606), nr. cadastru A428/9/2,
suprafa]a:10.000 mp; teren intravilan situat în comuna
Ghiroda, str. Calea Lugojului, jud.Timi[, CF 400009(CF
vechi – 20272), nr. cadastru A428/1/1, suprafa]`: 15.000
mp. 8) Bunul imobil - Teren intravilan situat în comuna
Izvorul Bârzii, jud.Mehedin]i, CF 50155, nr. cadastru 500,
suprafa]a: 20000 mp [i teren intravilan situat în co-
muna Izvorul Bârzii, jud.Mehedin]i, CF 50156, nr. cadas-
tru 551, suprafa]a:20000 mp. 9) Bunul imobil -
Teren+construc]ii situate în com. Dumbr̀ vi]a, (în incinta
fostei ferme avicole, cu acces din DJ 691 Timi[oara –
Lipova) jude]ul Timi[, CF401671 (CF vechi 6298), nr. cadas-
tru Cc 215/8, suprafa]`: 2595 mp. 10) Bunul Imobil -
Teren+construc]ii situate în com.Dumbr̀ vi]a, (în incinta
fostei ferme avicole, cu acces din DJ 691 Timi[oara –
Lipova) jude]ul Timi[, CF 400174, nr. cadastru Cc 215/9,
suprafa]`: 2354 mp. 11) Bunul Imobil - Teren+construc]ii
situate în loc. Dr. Tr. Severin, str. I.C.Br̀ tianu, nr.11A, jud.
Mehedin]i, CF 52336, nr. cadastru 575/2, suprafa]a:900
mp. 12) Bunul Imobil - Teren extravilan+ constructii situat
în comuna Ghiroda, str.Aeroport nr. 7, jude]ul Timi[, CF
401381, nr. cadastru A74/1/15/3/1/1, suprafa]a:
5750/11500 mp. 13) Bunul Imobil - Teren+construc]ii sit-
uate în loc. Dr. Tr. Severin, str. Banovi]ei, nr.44, jud.
Mehedin]i, CF54800, nr. cadastru 991/1, suprafa]a: 9192
mp; teren+construc]ii situate în loc. Dr. Tr. Severin, str.
Banovi]ei, nr.44, jud. Mehedin]i, CF54798, nr. cadastru
991/2, suprafa]`: 4884 mp; teren+construc]ii situate în
loc. Dr.Tr.Severin, str.Banovi]ei, nr.44, jud. Mehedin]i,
CF54797, nr. cadastru 991/3, suprafa]a:1913 mp. 14) Bunul
Imobil - Magazin comercial situat în loc. Vânju Mare, str.
Republicii, nr.4, jud.Mehedin]i, CF 50382-C1, nr. cadastru
328/A/C1. 15) Bunul Imobil -  Hala P+1E, bunc`r, magazie
[i zon` de protec]ie situate în com. Dumbr̀ vi]a, (în inc-
inta fostei ferme avicole, cu acces din DJ 691 Timi[oara –
Lipova) jude]ul Timi[, CF 403686(CF vechi 4095), nr.
cadastru Cc 215/13, suprafa]`: 3609 mp. 16) Bunul Imobil
- Teren extravilan +constructii situat în loc. Dr. Tr. Severin,
str. Calea Cerne]ului, nr. 23A, jud. Mehedin]i, CF 52063, nr.
cadastru 932, suprafa]a: 21660 mp. Ofertele privind
închirierea bunurilor descrise mai sus pot fi depuse în
fiecare zi la biroul lichidatorului judiciar din localitatea
Dr. Tr. Severin, str. Z`br̀ u]ului, nr. 7A, jud. Mehedin]i, re-
spectiv Timisoara, str. Nicu Filipescu, nr. 4, ap. 14, jud.
Timis. Rela]ii suplimentare la telefon - fax 0744528869,
0742592183, 0745267676 sau 0256/220827, email: of-
fice@consultant-insolventa.ro; expertyna@yahoo.com,
site: www.consultant-insolventa.ro sau la sediul lichida-
torului judiciar din localitatea Dr.Tr.Severin,
str.Z`br`u]ului, nr.7A, jud. Mehedin]i, respectiv
Timisoara, str. Nicu Filipescu, nr.4, ap.14, jud. Timis.
Lichidator judiciar asociat, Consultant Insolven]` SPRL,
prin ec. Emil Popescu Yna Consulting SPRL, prin ec.
Motoi Gogu

PIERDERI
Pierdut certificat constatator eliberat conform art. 15
din L359/2004 \n data 05.10.2004 pentru societatea
CarpatForest SRL, CUI 2352917. |l declar nul. 

Pierdut certificat de preg`tire profesional` a
conduc`torului auto, eliberat de ARR Vâlcea, pe numele
Ion Marin, din Râmnicu Vâlcea, str. Fe]eni, nr. 7A, jude]ul
Vâlcea. Se declar` nul.

Pierdut contract închiriere, Str. Aleea Alexandru 44, sc.1,
Caraivan Ion.

Pierdut contract vânzare-cump`rare plata în rate
nr.24165/6/92 din 09.03.1992, emis de Romconfort SA
pe numele Ionescu Decebal Dan [i Ionescu Maria. Îl de-
clar nul.

D`nil` Mircea Radu, pierdut (nul) carnet student elib-
erat de secretariatul Facult`]ii de Compozi]ie, Peda-
gogie, Muzicologie a Universit`]ii Na]ionale de Muzic`
din Bucure[ti.

Declar pierdute Carnet student nr. 206/2013 [i legit-
ima]ie de transport seria B, nr. 0443571, eliberate de
Facultatea de Psihologie [i [tiin]ele Educa]iei pe nu-
mele Lefter Sabina Elena.

SC Aleca T&T SRL, RO 15017108, pierdut [tampila oval`
cu numele firmei, o declar`m nul`.

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, J40/6029/17.05.2011, declar` pierdut Certifi-
cat constatator- autorizarea de func]ionare în dome-
niul SSM pentru activitatea desf`[urat` la ter]i [i îl
declar` nul.

Pierdut Proces Verbal de predare- primire imobil în baza
Serviciului Fond Locativ nr. 7405/02.09.2004 pe numele
Botezan Maria.

Declar pierdut` [i nul` Autoriza]ie de Desfiin]are nr. 8
din 09.08.1994  pentru Biserica Baptista Credin]a Vol-
untari, Ora[ Voluntari, Buld. Voluntari nr. 61A.


