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OFERTE SERVICIU
Bog’Art angajeaz` macaragii pentru deservire
macarale turn. 0745.119.431.

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

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

SC Cemtrade SA Oradea (fosta Alumina) vinde
1000 - 1200 tone de fier vechi nepreg`tit rezul-
tat \n urma cas`rii [i dezafect`rii unor mi-
jloace fixe neutilizate din 2007. Condi]ie de
v~nzare: avans 100% achitat \nainte de
livrarea m`rfii. |n situa]ia \n care sunte]i in-
teresa]i, v` rug`m s` transmite]i ofertele dvs.
pe fax la nr. 0359/401.942 si e-mail:
OlegVZ@enplus.ru p~n` la data de 28.05.2014.
Informa]ii [i detalii la tel.0730/071.172.

CITA}II
Se citeaz` doamna Funieru Claudia Ionelia a
se prezenta \n data de 02.06.2014 la
Judec`toria Dr. Tr. Severin \n calitate de p~r~t \n
dosarul nr. 4308/225/2014.

Se citeaz` pârâtul Pârn`u Gheorghi]` la
Judec`toria Pite[ti, jud. Arge[, în data de
17.06.2014, în proces cu Glodeanu Elena Lu-
mini]a, ce are ca obiect partaj judiciar, în
Dosarul 18765/280/2013.

Demetriu (fosta Trandafirescu) Aretica cu ul-
timul domiciliu în Bucure[ti, Str. Manu Cavafu
nr.22, Sector 4, este chemat` în data de
10.06.2014, Camera P01 Completul C5 civil, ora
9.00, la Judec`toria Sectorului 5, Bucure[ti,
Splaiul Independen]ei nr.5, Sector 4, Bucure[ti,
în calitate de pârât` în dosarul nr.
3133/302/2013, în proces cu Banciu Ioana în
calitate de reclamant`, având ca obiect uzu-
capiune.

Se citeaz` numitul Pobirci Viorel Ovidiu în
dosarul nr. 4287/278/2013 pentru 05.06.2014
la Judec`toria Petro[ani.

Domnul Simionov Aureliu Petri[or, cu ultimul
domiciliu cunoscut în Rm. Vâlcea, str. Dacia, nr.
20, bl. 84, sc. B, ap. 1, este chemat pe data de
13.06.2014, la Judec`toria Rm. Vâlcea, în cali-
tate de pârât, în proces de divor] cu Simionov
Veronica Lavinia, la ora 8.30, dosar nr.
12.013/288/2013.

Se citeaz` Pavel Dumitru, Evesc Ioan, Pavel
Demeter, Evesc Maria, Daroni Pavel Maria, cu
domiciliul necunoscut, sau urma[ii acestora,
la Judec`toria Petro[ani, sala 24, pentru ter-
menul din 5 iunie 2014, ora 10:30, în dosarul
10028/278/2012 având ca obiect partaj judi-
ciar, reclaman]ii fiind Vâlv`resc M`rioara,
Pavel Dorica [i al]ii.

DIVERSE
Sentin]a civil` nr. 5926 din 21.06.2013, Dosar
civil 9358/280/2013 aflat pe rolul Judec`toriei
Pite[ti, jud. Arge[: Admite cererea. Desface
c`s`toria încheiat` între p`r]i V`rzaru Elena
Mihaela [i V`rzaru Constantin Cristian, la data
de 13.10.2012 [i înregistrat` sub nr. 5 din aceea[i
dat` în Registrul de stare civil` al Primariei co-
munei Hîrse[ti, prin acordul p`r]ilor. Petenta
revine la numele purtat anterior c`s`toriei,
acela de “Linte”. Irevocabil` în ceea ce prive[te
divor]ul. Cu drept de apel, în termen de 30 zile
pentru cap`tul de cerere privind numele. Pro-
nun]at` în [edin]a public` de la 21.06.2013.

Subscrisa Evrika Insolvency IPURL reprezen-
tat` prin asociat coordonator Liscan Aurel, \n
calitate de lichidator judiciar al SC Calderonni
International Consulting SRL desemnat prin
sentin]` civil` din data de 20.05.2014, pro-
nun]at` de Tribunalul Bucure[ti, Sec]ia a VII-a
Civil` \n Dosar nr. 28957/3/2013, notific` de-
schiderea falimentului prin procedura simpli-
ficat` prev`zut` de Legea nr. 85/2006
împotriva SC Calderonni International Con-
sulting SRL, cu sediul \n Bucure[ti Sectorul 3,
Str. Pazon Marin, Nr. 4, Bloc G28, Etaj P, Ap. 32,
CUI 16296191, nr. de ordine \n registrul
comer]ului J40/5322/2004. Persoanele fizice
[i juridice care \nregistreaz` un drept de
crean]` n`scut dup` data deschiderii proce-
durii insolven]ei \mpotriva SC Calderonni In-
ternational Consulting SRL vor formula
declara]ie de crean]` care va fi \nregistrat` la
grefa Tribunalului Bucure[ti - sec]ia a VII-a
civil`, cu referire la dosarul nr. 28957/3/2013,
\n urm`toarele condi]ii: a) termenul limit`
pentru \nregistrarea cererii de admitere a
crean]elor \n tabelul suplimentar al crean]elor
18.06.2014; b) termenul limit` pentru verifi-
carea creantelor, intocmirea, afisarea si comu-
nicarea tabelului suplimentar al crean]elor
07.07.2014; c) termenul pentru depunerea con-
testa]iilor la tabelul suplimentar 22.07.2014; d)
termen pentru \ntocmirea [i afi[area tabelu-
lui definitiv consolidat 31.07.2014.

Private Liquidation Group IPURL numit lichida-
tor judiciar în dosarul 2164/111/2014 aflat pe
rolul Tribunalului Bihor, privind pe debitoarea

SC Digital Audio Pro SRL CUI 15526594
J5/779/2003 îi anun]` pe to]i creditorii so-
ciet`]ii sus men]ionate c` s-a deschis proce-
dura prev`zut` de Legea nr. 85/2006 [i, în
consecin]`: 1. termenul limit` pentru înregis-
trarea cererii de admitere a crean]ei dumneav-
oastr` asupra averii debitoarei SC Digital
Audio Pro SRL este data de 11.06.2014; 2. ter-
menul limit` de verificare a crean]elor, în-
tocmire, afi[are [i comunicare a tabelului
preliminar al crean]elor va fi data de
20.06.2014; 3. termenul pentru solu]ionare
eventualelor contesta]ii va fi data de
26.06.2014 [i termenul pentru afi[area tabelu-
lui definitiv al crean]elor va fi data 04.07.2014;
4. prima [edin]` a adun`rii creditorilor va avea
loc în data de 26.06.2014, 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 lichida-
tor judiciar în dosarul 2165/111/2014 aflat pe
rolul Tribunalului Bihor, privind pe debitoarea
SC Distributie Compact SRL CUI 30494267
J05/1231/2012 îi anun]` pe to]i creditorii so-
ciet`]ii sus men]ionate c` s-a deschis proce-
dura prev`zut` de Legea nr. 85/2006 [i, în
consecin]`: 1. termenul limit` pentru înregis-
trarea cererii de admitere a crean]ei dumneav-
oastr` asupra averii debitoarei SC Distributie
Compact SRL este data de 13.06.2014; 2. ter-
menul limit` de verificare a crean]elor, în-
tocmire, afi[are [i comunicare a tabelului
preliminar al crean]elor va fi data de
24.06.2014; 3. termenul pentru solu]ionare
eventualelor contesta]ii va fi data de
30.06.2014 [i termenul pentru afi[area tabelu-
lui definitiv al crean]elor va fi data 09.07.2014;
4. prima [edin]` a adun`rii creditorilor va avea
loc în data de 30.06.2014, 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 lichida-
tor judiciar în dosarul 2167/111/2014 aflat pe
rolul Tribunalului Bihor, privind pe debitoarea
SC Suntech Divertis SRL CUI 30494178
J5/1232/2012 îi anun]` pe to]i creditorii so-
ciet`]ii sus men]ionate c` s-a deschis proce-
dura prev`zut` de Legea nr. 85/2006 [i, în
consecin]`: 1. termenul limit` pentru înregis-
trarea cererii de admitere a crean]ei dumneav-
oastr` asupra averii debitoarei SC Suntech
Divertis SRL este data de 20.06.2014; 2. ter-
menul limit` de verificare a crean]elor, în-
tocmire, afi[are [i comunicare a tabelului
preliminar al crean]elor va fi data de
30.06.2014; 3. termenul pentru solu]ionare
eventualelor contesta]ii va fi data de
07.07.2014 [i termenul pentru afi[area tabelu-
lui definitiv al crean]elor va fi data 15.07.2014;
4. prima [edin]` a adun`rii creditorilor va avea
loc în data de 07.07.2014, ora 14.00, la adresa
Private Liquidation Group IPURL, Oradea, str.
Avram Iancu nr. 2 ap.11, jude]ul Bihor.

ADUNåRI GENERALE
Convocator: Consiliul de Administra]ie din
cadrul societ`]ii TIN Management Grup SA, în
conformitate cu prevederile art.117 din Legea
31/1990 –republicat`, precum [i în baza art.32
din Actul Constitutiv al societ`]ii, convoac`
Adunarea General` Ordinar` a Ac]ionarilor în
data de 25.06.2014, orele 16.00 la sediul so-
ciet`]ii din Mun. Bucure[ti, Calea {erban Vod`
nr. 213-217, etaj 1, sector 4, cu urm`toarea or-
dine de zi: 1. Alegerea Comisiei de Cenzori. În
situa]ia în care, la data [i la ora mai sus pre-
cizate, nu va fi întrunit cvorumul statutar [i
legal, [edin]a se reconvoac` în data de
26.06.2014, orele 16.00 în acela[i loc, cu
aceea[i ordine de zi. Pre[edinte Consiliul de
Administra]ie, Ticu Placinta.

Convocare: Consiliul de Administra]ie al SC
Commixt SA, C.U.I. RO2788305, Reg. Com.
J23/1318/2002 în conformitate cu prevederile
Legii nr.31/1990 republicat`, Convoac`
Adunarea General` Ordinar` a Ac]ionarilor SC
Commixt SA la data de 26.06.2014, ora 14.00,
în imobilul proprietatea societ`]ii din Buftea,
Str. Mihai Eminescu nr.1, camera 9, etaj, jude]ul
llfov pentru to]i ac]ionarii înregistra]i în Reg-
istrul ac]ionarilor cu data de referin]`
09.06.2014 cu urm`toarea ordine de zi: 1.
Prezentarea [i aprobarea raportului anual
aferent exerci]iului financiar contabil pe anul
2013. 2. Adoptarea datei de 14.07.2014 ca dat`
de înregistrare a ac]ionarilor; Unul sau mai
mul]i ac]ionari reprezentând, individual sau
împreun`, cel pu]in 5% din capitalul social
are/au dreptul: -de a introduce puncte pe or-
dinea de zi a adun`rii generale, cu condi]ia ca
fiecare punct s` fie înso]it de o justificare sau
de un proiect de hot`râre propus spre
adoptare de adunarea general`; -de a
prezenta proiecte de hot`râre pentru punctele
incluse sau propuse spre a fi incluse pe or-
dinea de zi a adun`rii generale. Propunerile
vor fi depuse, în cel mult 15 zile de la data pub-
lic`rii convoc`rii, la sediul societ`]ii în plic în-
chis cu men]iunea “Pentru adunarea general`
ordinar` a ac]ionarilor din data de...” înso]ite
de copia actului de identitate valabil. De ase-
meni, au dreptul s` adreseze întreb`ri privind
punctele de pe ordinea de zi [i pot fi depuse în
scris, înso]ite de copia actului de identitate val-
abil, cel târziu cu o zi lucr̀ toare înainte de data
adun`rii, la sediul societ`]ii. Ac]ionarii partic-
ipan]i pot vota în A.G.O.A. direct, prin core-
sponden]` sau pot fi reprezenta]i pe baz` de
procur` special`. Formularele de procur` spe-
cial`, precum [i materialele din ordinea de zi
se pot ob]ine de la sediul societ`]ii începând
cu data convoc`rii [edin]ei [i pot fi depuse, în
forma autentic`, cel târziu cu o zi lucr`toare
înainte de data adun`rii, la sediul societ`]ii. În
vederea exercit`rii dreptului de vot prin core-
sponden]`, buletinele de vot pot fi depuse
personal, în original, la sediul societ`]ii  sau
vor fi transmise c`tre societate, prin corespon-
den]`, în forma autentic`, astfel încât data de
intrare în societate s` fie cel târziu cu o zi
lucr`toare înainte de data adun`rii. Forma au-
tentic` este solicitat` ca modalitate de
dovedire a identit`]ii ac]ionarilor. În cazul în
care cerin]ele de cvorum necesare pentru
]inerea Adun`rii generale ordinare nu sunt în-
trunite în prima convocare aceea[i adunare cu

aceea[i ordine de zi a primei convoc`ri se va
]ine a doua zi respectiv 27.06.2014 la aceea[i
or` [i în acela[i loc

Convocare: Consiliul de Administra]ie al SC
Prospec]iuni SA, cu sediul în Bucure[ti, strada
Caransebe[ nr. 1, sector 1, J40/4072/1991, C.U.I.
R 1552801, tel. 021/319.66.60, fax.
021/319.66.56, întrunit în data de 21.05.2014,
convoac` Adunarea General` Extraordinar` a
Ac]ionarilor pentru data de 27.06.2014 ora
11:00 la sediul societ`]ii din Bucure[ti, str.
Caransebe[ nr. 1, sector 1 cu urm`toarea ordine
de zi: 1. Aprobarea refinan]`rii facilit`]ilor de
credit ob]inute de la Banca Comercial`
Roman` SA, în sold la acest moment de
4.108.750 EUR; 2. Aprobarea refinan]`rii acor-
dului de garantare ob]inut de la Banca Comer-
cial` Roman` SA [i majorarea lui de la
4.000.000 EUR la 6.000.000 EUR. 3. Apro-
barea refinan]`rii achizi]iei de echipamente
Sercel din credit furnizor pe termen scurt, prin
credit bancar pe termen mediu, în sold de
3.760.452 EUR. 4. Aprobarea ob]inerii unei fa-
cilit`]i de credit pentru acoperirea deficitului
temporar de numerar necesar desf`[ur`rii ac-
tivit`]ii curente, în valoare de 13.500.000 RON.
5. Aprobarea încheierii unor amendamente la
contractele de ipotec` mobiliar` [i imobiliar`
existente prin care Societatea garanteaz` con-
tractele de credit încheiate cu b`ncile
finan]atoare. 6. Aprobarea deschiderii unei
entit`]i juridice (reprezentan]` sau branch), a
SC Prospec]iuni SA în Republica Albania. 7.
Aprobarea radierii punctelor de lucru ale SC
Prospec]iuni SA situate în: -Localitatea Leor-
deni, strada G`rii num`rul 316, jude]ul Arge[;
-Localitatea Leordeni, Calea Bucure[ti num`rul
612, jude]ul Arge[; -Localitatea Leordeni, Calea
Bucure[ti num`rul 243, jude]ul Arge[; -Locali-
tatea Leordeni, sat Budi[teni, num`rul 129,
jude]ul Arge[; -Localitatea Buz`u, strada
Hangarelor, num`rul 2, jude]ul Buz`u,; -Local-
itatea Nazna, comuna Sâncraiu de Mure[,
jude]ul Mure[; -Localitatea Videle, jude]ul Tele-
orman; -Localitatea Videle, jude]ul Teleorman;
-Localitatea Craiova, strada Prelungirea Sever-
inului, num`rul 168, jude]ul Dolj; -Localitatea
Târgu Jiu, Strada Unirii num`rul 98, jude]ul
Gorj; -Localitatea Moine[ti, Strada Mihail
Sadoveanu, num`rul 4, jude]ul Bac`u; -Local-
itatea Oradea, jude]ul Bihor. 8. Aprobarea
datei de 15.07.2014 ca dat` de înregistrare a
hot`rârii AGEA pentru identificarea ac]ionar-
ilor asupra c`rora se r`sfrâng efectele hot`rârii
AGEA, conform art. 238 din Legea 297/2004.
9. Aprobarea împuternicirii dlui Gehrig Stan-
nard Schultz, Pre[edinte al Consiliului de Ad-
ministra]ie [i Director General, prin aducerea
la îndeplinire a prezentei hot`râri AGEA pre-
cum [i efectuarea demersurilor necesare pen-
tru înregistrarea acesteia la ASF, BVB, Oficiul
Registrului Comer]ului Bucure[ti, a Actului
Constitutiv actualizat [i a altor documente
necesare la notariat. Particip` ac]ionarii în-
scri[i în registrul de eviden]` al ac]ionarilor
pân` la sfâr[itul zilei de 16.06.2014, consid-
erat` data de referin]`. Unul sau mai mul]i
ac]ionari reprezentând, individual sau îm-
preun`, cel pu]in 5% din capitalul social are/au
dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea
de zi a Adun`rii Generale Extraordinare a
Ac]ionarilor cu condi]ia ca fiecare punct s` fie
înso]it de o justificare sau de un proiect de
hot`râre propus spre adoptare de adunarea
general` [i de asemenea are/au dreptul de a
prezenta proiecte de hot`râre pentru punctele
incluse sau propuse spre a fi incluse pe or-
dinea de zi. Propunerile privind introducerea
de noi puncte pe ordinea de zi a Adun`rii Gen-
erale Extraordinare a Ac]ionarilor, înso]ite de
copiile actelor de identitate (buletin/carte de
identitate în cazul persoanelor fizice, respec-
tiv certificat de înregistrare în cazul per-
soanelor juridice), ale ac]ionarilor, pot fi
depuse la sediul societ`]ii din Bucure[ti, str.
Caransebe[ nr. 1, sector 1, pân` la data de
09.06.2014, ora 16:30, ora de închidere a pro-
gramului societ`]ii, în plic închis, cu
men]iunea scris` în clar [i cu majuscule: PEN-
TRU ADUNAREA GENERALå DIN DATA DE
27.06.2014. Fiecare ac]ionar poate depune în-
treb`ri în scris privind punctele de pe ordinea
de zi a  Adun`rii Generale Extraordinare a
Ac]ionarilor, înso]ite de copia actului de iden-
titate valabil (buletin/carte de identitate în
cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de
înregistrare în cazul persoanelor juridice), la
sediul Societ`]ii din Bucure[ti, str. Caransebe[
nr. 1, sector 1, pân` la data de 20.06.2014, în plic
închis, cu men]iunea scris` în clar [i cu majus-
cule: PENTRU ADUNAREA GENERALå DIN
DATA DE 27.06.2014. Accesul ac]ionarilor în-
scri[i în registrul ac]ionarilor la data de
referin]`, în locul în care se desf`[oar`
adunarea general` a ac]ionarilor, este permis
prin simpla prob` a identit`]ii acestora, f`cut`
în cazul ac]ionarilor persoane fizice cu actul
de identitate sau, în cazul persoanelor juridice
[i al ac]ionarilor persoane fizice reprezentate,
în baza unei împuterniciri acordate pentru
adunarea general`, persoanei fizice care le
reprezint`. Ac]ionarii persoane fizice care nu
pot participa la adunarea general`, precum [i
ac]ionarii persoane juridice, vor depune pân`
la data de 25.06.2014, la sediul societ`]ii,
procurile prin care împuternicesc alte per-
soane s`-i reprezinte. Procurile se pot ob]ine
de la sediul societ`]ii sau accesând pagina de
internet, la adresa www.prospectiuni.ro,
sec]iunea Investitori/ AGA începând cu data
de 26.05.2014. Ac]ionarii Societ`]ii înregistra]i
la Data de Referin]` în registrul ac]ionarilor
eliberat de Depozitarul Central S.A. au posibil-
itatea de a vota prin coresponden]`, înainte
de Adunarea General[ Extraordinar` a
Ac]ionarilor, prin utilizarea formularului de
buletin de vot pentru votul prin corespon-
den]` ("Buletinul de vot"). Buletinul de vot
poate fi ob]inut începând cu data de
26.05.2014 de la Registratura Societ`]ii [i de pe
website-ul Societ`]ii (www.prospectiuni.ro).
În cazul votului prin coresponden]`,
Buletinele de vot, completate [i semnate, pot
fi transmise sau depuse personal c`tre/la Reg-
istratura Societ`]ii prin orice form` de curierat
cu confirmare de primire astfel încât s` fie în-
registrate ca fiind primite la Registratura So-

ciet`]ii pân` cel târziu la data de 23.06.2014,
ora 16:30, în plic închis, cu men]iunea scris` în
clar [i cu majuscule: „PENTRU ADUNAREA
GENERALå DIN DATA DE 27.06.2014.”
Buletinele de vot care nu sunt primite la Reg-
istratura Societ`]ii pân` la data [i ora  mai sus
men]ionate nu vor fi luate în calcul pentru de-
terminarea cvorumului [i majorit`]ii în AGEA.
Sub sanc]iunea nelu`rii în considerare a vo-
turilor exprimate prin coresponden]` în caz
contrar, formularele de vot prin corespon-
den]` trebuie înso]ite obligatoriu de docu-
mente care s` permit` identificare
ac]ionarilor, astfel: În cazul ac]ionarilor per-
soane fizice: -copie C.I./B.I. sau pa[aport în ter-
men de valabilitate; -un specimen de
semn`tur` legalizat/ certificat de un notar
public sau de un organism cu competen]e de
legalizare/ certificare a semn`turii sau se
poate proceda direct la legalizarea/ certifi-
carea semn`turii aplicate pe formularul de vot
prin coresponden]`; -dac` este cazul, copie
C.I./B.I. pa[aport în termen de valabilitate [i
specimen de semn`tur` care s` îndeplineasc`
toate condi]iile de mai sus pentru reprezen-
tantul legal al ac]ionarului persoan` fizic`,
precum [i copie a documentului oficial care
atest` calitatea de reprezentant legal (poate
fi orice document din care rezult` lipsa ca-
pacit`]ii de exerci]iu a ac]ionarului persoan`
fizic` [i/sau motivul pentru care acestuia i-a
fost desemnat un reprezentant legal). În cazul
ac]ionarilor persoane juridice: -copie C.I./B.I.
sau pa[aport în termen de valabilitate pentru
reprezentantul legal al ac]ionarului- persoan`
juridic`; -un specimen de semn`tur` pentru
reprezentantul legal al ac]ionarului, legalizat/
certificat de un notar sau de un alt organism
cu competen]e de legalizare/ cerificare a
semn`turii sau se poate proceda direct la le-
galizarea/ certificarea semn`turii aplicate pe
formularul de vot prin coresponden]`; -copie
a certificatului de înmatriculare sau a unui
document echivalent; -copie a documentului
oficial care atest` calitatea de reprezentant
legal a persoanei fizice care semneaz` formu-
larul de vot prin coresponden]` în numele
ac]ionarului - persoan` juridic` (poate fi un
certificat emis de Registrul Comer]ului sau de
orice alt organism similar). Documentele, ma-
terialele informative [i proiectele de hot`râre
în leg`tur` cu Adunarea Generala Extraordi-
nar` a Ac]ionarilor, pot fi consultate de
ac]ionari începând cu data de 26.05.2014, în
zilele lucr`toare, la sediul societ`]ii. În cazul în
care nu se întrune[te cvorumul legal,
Adunarea General` Extraordinar` a Ac]ionar-
ilor, va avea loc la data de 28.06.2014 în acela[i
loc, la aceea[i or` [i cu aceea[i ordine de zi.
Pentru a se asigura condi]ii bune de
desf`[urare a Adun`rii Generale, rug`m ca
ac]ionarii  s`-[i anun]e din timp inten]ia de a
participa la [edin]`, la telefon num`rul
021/319.66.60/int. 2104 sau prin fax la
num`rul 021/319.66.56, pân` cel târziu în
data de 16.06.2014. De asemenea informa]ii
suplimentare se pot ob]ine la Biroul Rela]ii
Investitori, la num`rul de telefon men]ionat
mai sus [i pe website-ul societ`]ii
(www.prospectiuni.ro). Pre[edinte al Consil-
iului de Administra]ie, Director General,
Gehrig Stannard Schultz.

LICITA}II
SC Hani Comimpex SRL, \n faliment, prin
lichidator, cu sediul \n Ploiesti, Str. Gh. Doja,
nr.30, et. 10, ap. 31, scoate la vanzare, prin lic-
itatie, bunuri mobile (piese de schimb, su-
ruburi, cizme electroizolante, curele, furtune
apa, limitatoare, micrometre, sublere, rul-
menti, etc.), la pretul de 6.700 lei. Pretul
bunurilor nu contine TVA. Licitatia se va tine
in data de 27.05.2014, ora 11.00, la sediul
lichidatorului mai sus amintit, iar in cazul in
care, bunurile nu vor fi adjudecate, urmeaza
ca licitatia sa se tina in datele: 30.05.2014,
03.06.2014, 06.06.2014, 10.06.2014,
13.06.2014, 17.06.2014, 20.06.2014, 23.06.2014,
27.06.2014, la aceeasi ora si aceeasi adresa.
Dosarul de prezentare [i condi]iile de partici-
pare se pot ob]ine numai de la sediul lichida-
torului, telefon/fax: 0244597808; mobil:
0723357858; www.andreiioan.ro.

SC Hidroconstruc]ia SA Bucuresti prin sucur-
sala „Muntenia” Rm. V~lcea, Strada Decebal
nr.9, jude]ul Valcea \n vederea \nnoirii parcu-
lui cu echipamente tehnice, scoate la licita]ie,
\n data de 28.05.2014, ora 11, la sediul mai sus
men]ionat, urm`toarele mijloace fixe: 1.
Autoutilitara Dacia 1307, AG 27 ACH, Numar
inventar: 4022513, Pre] minim de v~nzare Lei
(f`r` TVA): 1.000 lei, Loca]ie: Santier Arge[-
Pite[ti, 2. Autoutilitar` Dacia Duble cabine, AG
98 ACH, 4022652, 1.000 lei, Santier Arges-
Pitesti, 3. Autoturism Dacia Solenza, AG 68
ACH , 4022499, 1.000 lei, Santier Arge[-Pite[ti,
4. Autoutilitar` Dacia Duble cabine, AG 55
ACH, 4022737, 1.000 lei, Santier Arges-Pitesti,
5. Autoutilitara Dacia Drop Side, AG 40 ACH,
4022578, 1.000 lei, Santier Arges-Pitesti, 6.
Autoutilitara Dacia Duble cabine, AG 42 ACH,
4022651, 1.000 lei, Santier Arges-Pitesti, 7.
Autoutilitara Dacia 1307, AG 20 ACH, 4022300,
1.000 lei, Santier Arges-Pitesti, 8. Autoutilitara
Dacia 1307, AG 19 ACH, 4020955, 1.000 lei,
Santier Arges-Pitesti, 9. Autoturism Dacia
Solenza, AG 07 ERK, 4022535, 1.000 lei, Santier
Arges-Pitesti, 10. Autoutilitara Dacia 1307, AG
04 WGV, 4020318, 1.000 lei, Santier Arges-
Pitesti, 11. Autoturism Dacia Solenza, AG 74
ACH, 4022498, 1.000 lei, Santier Arges-Pitesti,
12. Autoutilitara Dacia Duble cabine, AG 43
ACH, 4022714, 1.000 lei, Santier Arges-Pitesti,
13. Autoutilitara Dacia 1304, AG 05 ROK,
4020320, 1.000 lei, Santier Arges-Pitesti, 14.
Autoturism Dacia 1310, AG 02 ACH, 4022374,
1.000 lei, Santier Arges-Pitesti, 15. Autoturism
Dacia Logan, OT 15 TCH, 4022816, 8.000 lei,
Santier Olt Inferior. Conditii de participare la
licitatie: Se prezinta cerere de cumparare, cer-
tificat inregistrare si imputernicire din partea
firmei (in cazul in care solicitantul este per-
soana juridica), se achita la caseria sucursalei
taxa de inscriere la licitatie in valoare de 200
lei pentru fiecare mijloc fix licitat (taxa de in-
scriere nu se va mai restitui celor inscrisi la lic-

itatie), plus garantia de participare in valoare
de 10% din pretul de incepere  a licitatiei pen-
tru mijlocul fix solicitat (garantia se restituie
celor ce nu au castigat licitatia). Dupa adjude-
carea licitatiei, castigatorul va achita valoarea
integrala a obiectului licitat in maxim 15 zile
lucratoare de la castigarea licitatiei, in caz con-
trar nu i se va mai restitui garantia de 10%.
Pentru desfasurarea licitatiei trebuie sa fie in-
scrisi si prezenti cel putin trei participanti pen-
tru fiecare mijloc fix solicitat, departajarea
acestora facandu-se prin cresteri succesive de
pret in cuantum de 5% din pret pana la sta-
bilirea castigatorului. Termenul de depunere
a cererilor de cumparare, a taxei de inscriere
plus garantia de participare  este: 27.05.2014.
Informatii suplimentare se pot obtine la ur-
matoarele numere de telefon: 0250.74.71.80
– int. 106 , 164  (pt. informatii generale), iar
pt. detalii referitoare la mijloacele de trans-
port la: 0732.151.892 - Gruia Catalin  - Santier
Olt Inferior Slatina; 0745.660.578 - Baciu Paul
- Santier Arges-Pitesti.

Cabinet Individual de Insolventa  Stefanescu
Ovidiu Alin, lichidator autorizat, cu legitima-
tia nr. 1B2104/2007 emisa de UNPIR, public
spre cunostinta generala ca in ziua de -
23.05.2014 - ora 13 se vinde la licitatie publica
in localitatea  Rm-Valcea, str. Stirbei Voda
nr.76, jud.Valcea, averea urmarita, propri-
etatea SC Letimar Forest SRL Babeni, jud.Val-
cea, unitate in lichidare conform Legii
85/2006  si art.  431 - 433 Cod de procedura
civila, constand in: - a)Corpul de proprietate
cu numarul cadastral 35098 situat in intravi-
lanul Comunei Sirineasa, sat Sirineasa, jude-
tul Valcea, punctul “sectia Sirineasa,” compus
din teren in suprafata de 3886 mp, categoria
de folosinta curti-constructii-1CC si constructii
amplasate pe acesta respectiv- una cisterna
combustibil C1 in suprafata construita ocu-
pata la sol 3 mp, un depozit C2, in suprafata
construita ocupata la sol 17 mp, un spatiu de
productie si comercial C3, in suprafata con-
struita si ocupata la sol de 487 mp, un bazin
de apa C4, in suprafata construita ocupata la
sol de 4mp,si un put de apa C5, in suprafata
construita ocupata la sol de 4mp. b)Corpul de
proprietate cu numarul cadastral 35099 sit-
uat in intravilanul Comunei Sirineasa, sat
Sirineasa,judetul Valcea, punctul “sectia
Sirineasa, ”compus din teren in suprafata de
2153 mp, categoria de folosinta curti-construc-
tii-1CC si constructii amplasate pe acesta re-
spectiv , un laborator C1 in  suprafata
construita ocupata la sol de 34 mp, una
moara C2 suprafata construita ocupata la sol
137 mp, un depozit cereale C3, in suprafata
construita ocupata la sol de 152 mp, birouri
C4, in suprafata construita ocupata la sol de
67 mp si- rampa – C5, in suprafata construita
ocupata la sol de 37 mp.- - c) Moara grau
mecanica, Elevator cu cupe+ buncar de pri-
mare. Pretul de pornire a licitatiei este de
132.200 lei, pentru bunurile imobile si 199.877
lei pentru bunurile mobile.Toti cei care
pretind vreun drept asupra bunurilor de mai
sus vor incunostiinta lichidatorul societatii(
tel. 0722 740176, 0350 808201) inainte de data
vanzarii. In cazul in care nu se adjudica licitati-
ile vor fi reluate in data  de 09 iunie 2014.
Ofertantii interesati sa cumpere aceste
bunuri, se vor prezenta in locul si ziua van-
zarii, pana la acest termen,urmand a se
prezenta oferte de cumparare si sa depuna
pentru SC Letimar Forest  SRL” -in lichidare-Ex-
pert contabil Stefanescu Ovidiu Alin, cont nr.
RO93BTRL03901202532037XX deschis la
Banca Transilvania Rm-Valcea, cel putin 10%
din pretul de incepere a licitatiei, aferent
bunurilor ofertate. In  situatia adjudecarii
suma se scade din pret, altfel, se restituie.

Debitorul SC Nisa Construct SRL cu sediul în
Dr. Tr. Severin str. Carpa]i, nr. 39B, jud.
Mehedin]i, J25/381/2003, CIF: 15754320,
aflata în procedur` de faliment in bank-
ruptcy, en faillite în dosar nr. 8262/101/2012 –
Tribunalul Mehedinti, prin lichidator judiciar
Consultant Insolven]` SPRL, cu sediul în Dr.
Tr. Severin, str. Zabrautului, nr. 7A,
jud.Mehedin]i, scoate la vânzare: - Autoutili-
tar` Mitsubishi tipul Pajero, culoare gri, mo-
torizare: motorin`, MH10NSA la pre]ul de
54780,00 lei exclusiv TVA; - Autoturism
Chevrolet Klas/SN1 Kalos, culoare albastr`,
MH11NSA; Num`r de omologare
KLASF69A14B220545 la pre]ul de 5900,00 lei
exclusiv TVA; - Autoutilitar` marca Nissa
Navara, Num`r de identificare
VSKCVND4OU0254124, culoare gri, motor-
izare motorina la pre]ul de 30760,00 lei ex-
clusiv TVA; - Autoutilitar` Peugeot Boxer,
Num`r de identificare BIPE211411UB7E4, cu-
loare alb`, capacitate 2198 , motorizare: mo-
torin`, B92EIH la pre]ul de 29920,00 lei
exclusiv TVA. Licita]ia va avea loc la biroul
lichidatorului judiciar din localitatea
Dr.Tr.Severin, str. Z`br`u]ului nr.7,
jud.Mehedin]i la data de 26.05.2014 orele
14:00. Informam toti ofertan]ii care vor s`
participe la sedinta de licita]ie faptul c` sunt
obliga]i s` depuna o garan]ie reprezentand
10% din pre]ul de pornire al licita]ie si sa
achizi]ioneze caietul de sarcini. Cont:
RO48PIRB2700743742001000 deschis la Pi-
raeus Bank Sucursala Dr. Tr .Severin. Rela]ii la
sediul lichidatorului judiciar din loc. Dr. Tr.
Severin, str. Z`br`u]ului, nr.7, jude]ul
Mehedin]i, telefon 0742592183, tel./fax:
0252354399. Lichidator judiciar, Consultant
Insolven]` SPRL

PIERDERI
Pierdut atestat profesional transport marf`
0098662000, pe numele Anghel Marin. |l de-
clar nul. 

SC Edit Dan SRL, având J22/1029/1994 [i CUI:
5570622, declar` nul` anexa la Certificatul de
înmatriculare, ca urmare a pierderii acesteia.

SC Emanuel & Veri[orii SRL, Corabia, Str. Aba-
torului, nr.1A, Olt, J28/78/2008, CUI: 23125364,
anun]` pierderea Certificatelor Constatatoare
nr.1166/25.01.2008 privitoare la autorizarea ac-
tivit`]ii la sediul social [i la punctul de lucru
din Corabia, Str. Mirce[ti, nr. 127, emise la
29.01.2008 de ORC Olt. Declar`m nule.

SC Edy International Spedition SA, cu sediul în
Brad, Str.Decebal, nr.7, jud.Hunedoara, înregis-
trat` la Oficiul Registrului Comer]ului sub nr.:
J20/1435/1991, având Cod Unic de Înregistrare:
RO2139251, declar` pierdut Certificatul de în-
matriculare.

Pierdut atestat professional pe numele Marcu
Dorinel. Îl declar nul. Telefon 0755.064.819.

Pierdut certificat de membru al Colegiului Far-
maci[tilor din România, cu seria PH num`r
16672. Declar acest certificat nul.

Pierdut carnet de student pe numele Drago-
man Cristina- Ileana, student` la Universitatea
Politehnica din Bucure[ti, Facultatea de Elec-
tronic`, Telecomunica]ii [i Tehnologia In-
forma]iei. Îl declar nul.

Declar pierdut` [i nul` autoriza]ie de con-
struc]ie eliberat` la data de 8.04.2005 de
Prim`ria com. Domne[ti- Ilfov, pe numele
Bahrin Lumini]a –adresa nou`- sat Domne[ti,
com. Domne[ti, str. Ciocârliei nr.10, jud. Ilfov.

SC Classic Com Exim SRL, RO 9788426 declar
pierderea [tampilei rotunde diametru 30mm,
f`r` cifre, o declar nul` începând cu data de
08.05.2014.

Colegii din Organiza]ia Pensionarilor Social Democra]i
a PSD sunt al`turi de familia îndurerat` [i exprim` sincere 
regrete pentru dispari]ia prematur` a celui care a fost ec. 

MITRAN CONSTANTIN
-Pre[edintele Organiza]iei Pensionarilor Social Democra]i 

din Jude]ul Prahova, personalitate eminent` a municipiului
Ploie[ti [i a jude]ului Prahova, specialist în domeniul

comer]ului, om cu calit`]i morale deosebite, minunat 
coleg [i prieten. Sincere condolean]e familiei îndoliate. 

Semneaz`: Ion Popa, Pre[edinte; 
Victor Neagu, Secretar Executiv; Ion Voinea, Secretar.
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