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OFERTE SERVICIU
CLUB Vila Bran (Bran, Bra[ov) angajeaz` cu experien]`:
animator (fire sociabil` [i sportiv`). 0722.268.866.

Agen]ia Jude]ean` pentru Ocuparea For]ei de Munc`
Buz`u cu sediul în Buz`u, Str. Ion B`ie[u, Bloc 3 A parter,
scoate la concurs, în zilele de 26.05.2014 (proba scris`) [i
28.05.2014 (interviul), la sediul agen]iei urm`torul post
vacant: Referent clasa III, grad profesional superior –
Punctul de Lucru Râmnicu S`rat. Condi]iile specifice pen-
tru ocuparea func]iei publice de execu]ie men]ionat`
sunt: Preg`tire de specialitate – studii liceale, respectiv
studii medii liceale, finalizate cu diplom` de bacalau-
reat; Vechime în specialitate: minimum 9 ani;
Cuno[tin]e de operare PC: Word, Excel, Internet – nivel
mediu; Ini]iativ` [i creativitate, capacitate de adaptare
la munc` în echip`, efort intelectual, seriozitate. Progra-
mul concursului: 26.05.2014 – orele 09:00 - proba scris`;
28.05.2014 – orele 12:00 – interviul. Înscrierile la concurs
se fac, în termen de maximum 20 zile de la publicarea
anun]ului \n Monitorul Oficial.

Agen]ia Jude]ean` pentru Ocuparea For]ei de Munc`
Constan]a cu sediul în Constan]a, Str. Lacului, nr. 14,
scoate la concurs, în zilele de 26.05.2014 (proba scris`) [i
28.05.2014 (interviul), la sediul agen]iei urm`torul post
vacant: Inspector clasa I, grad profesional debutant –
Compartimentul Înregistrare [i Stabilire Drepturi.
Condi]iile specifice pentru ocuparea func]iei publice de
execu]ie men]ionat` sunt: Preg`tire de specialitate –
studii universitare de licen]` absolvite cu diplom`, re-
spectiv studii superioare de lung` durat` absolvite cu
diplom` de licen]` sau echivalent`; Cuno[tin]e de op-
erare PC: Word, Excel, Internet – nivel mediu; Ini]iativ`
[i creativitate, capacitate de adaptare la munc` în
echip`, efort intelectual, seriozitate. Programul concur-
sului: 26.05.2014 – orele 09:00 - proba scris`; 28.05.2014
– orele 12:00 – interviul. Înscrierile la concurs se fac, în
termen de maximum 20 zile de la publicarea anun]ului
\n Monitorul Oficial.

Agen]ia Jude]ean` pentru Ocuparea For]ei de Munc`
Satu Mare cu sediul în Satu Mare, Str. Ion Ghica, nr. 36,
scoate la concurs, în zilele de 26.05.2014 (proba scris`) [i
28.05.2014 (interviul), la sediul agen]iei urm`torul post
vacant: Consilier clasa I, grad profesional superior –
Compartimentul Implementare M`suri Active.
Condi]iile specifice pentru ocuparea func]iei publice de
execu]ie men]ionat` sunt: Preg`tire de specialitate –
studii universitare de licen]` absolvite cu diplom`, re-
spectiv studii superioare de lung` durat` absolvite cu
diplom` de licen]` sau echivalent`; Vechime în special-
itate: minimum 9 ani; Cuno[tin]e de operare PC: Word,
Excel, Internet – nivel mediu; Ini]iativ` [i creativitate, ca-
pacitate de adaptare la munc` în echip`, efort intelec-
tual, seriozitate. Programul concursului: 26.05.2014 –
orele 09:00 - proba scris`; 28.05.2014 – orele 12:00 – in-
terviul. Înscrierile la concurs se fac, în termen de maxi-
mum 20 zile de la publicarea anun]ului \n Monitorul
Oficial.

VANZARI DIVERSE
Cavou 6 locuri Bragadiru. 3.5m, ad~nc, central, conven-
abil, jumatate de pre]. Tel. 0723.645.910.

CITA}II
Judec`toria Ia[i, dosar nr. 8409/245/2011. Draghici Vasile
[i  Draghici Maria, p~r~]i \n dosarul nr. 8409/245/2011 al
Judec`toriei  Ia[i, av~nd ca obiect uzucapiune, sunt
chema]i \n aceast` instan]`, camera Sala 3P, C 17, \n ziua
de 20 mai 2014, ora 08.30, \n proces cu reclamanta Con-
stantiniu Elena.

Se citeaz` în data de 15.04.2014 la Tribunalul Covasna în
dosarul civil nr. 320/119/2014 în calitate de pârâ]i numi]ii
Jonas Jozsef Gyorgy [i Jonas Terez, domicilia]i în loc.
Ca]a nr. 81B, jud. Bra[ov. Cauza are ca obiect plasamen-
tul minorului Jonas Istvan

Se citeaz` \n calitate de p~r~]i Botoi Iacob [i Dorgo Aurel
\n dosar nr. 13140/190/2012 pentru termenul din
14.05.2014 la Judec`toria Bistri]a sala 1 \n proces cu Arde-
lean Aurel.

Roua Petre-Viorel, este chemat la Judec`toria Giurgiu,
în calitate de pârât, în dosarul 744/236/2012, cu termen
de judecat` la data de 30.04.2014, având ca obiect
divor].

Cita]ie Italstrade -CCCF -J.V.Romis SRL, cu ultimul sediu
în Bucure[ti, P-]a Pache Protopopescu, nr.9, sector 2, este
chemat` în fa]a Tribunalului Bucure[ti, Sec]ia a-VII-a
Civil`, completul C13, camera 231, în data de
09.Mai.2014, ora-09.00, în calitate de debitoare, în pro-
ces cu Freyrom SA în calitate de creditor, în dosarul nr.
38247/3/2013 având ca obiect procedura insolven]ei.

Este citat` pentru data de 30.04.2014, orele 08,30 nu-
mita Lingurar Angela Maria cu ultimul domiciliu cunos-
cut \n Gârbou, sat Popteleac nr.7, Jude]ul S`laj parata \n
dosarul cu num`rul  910/100/2014 aflat pe rolul Tri-
bunalului Maramure[ din Baia Mare str. Crisan nr. 3,
complet civil nr. 3, \n proces cu DGASPC Maramure[.

Este citat` pentru data de 30.04.2014, orele 08,30 nu-
mita Vlaiku Bernadetta Iudita cu ultimul domiciliu
cunoscut \n Nistru nr. 3,Jude]ul Maramure[ parata \n
dosarul cu numarul 1048/100/2014 aflat pe rolul Tri-
bunalului Maramure[ din Baia Mare str. Cri[an nr. 3,
complet civil nr. 4, \n proces cu DGASPC Maramure[.

Este citat` pentru data de 30.04.2014, ora 08:30 numita
L`c`tu[ Mariana Claudia, p~r~ta \n dosarul cu num`rul
1152/100/2014 aflat pe rolul Tribunalului Maramure[ din
Baia Mare, Str. Cri[an nr. 3, complet civil nr. 4 \n proces cu
DGASPC Maramure[.

Este citat` pentru data de 30.04.2014, ora 08:30 numita
Roman Lacramioara, p~r~ta \n dosarul cu num`rul
1806/100/2014 aflat pe rolul Tribunalului Maramure[
din Baia Mare, Str. Cri[an nr. 3, complet civil nr. 4 \n pro-
ces cu DGASPC Maramure[.

Se citeaz` numita Badea Irina M`d`lina cu domiciliul în
Mun. Ro[iori de Vede, jud. Teleorman, Str. Ctin Dobro-
geanu Gherea, nr. 20B, pârât` în dosarul nr.
10166/3/2014, având ca obiect deschiderea procedurii
adop]iei interne a copilului Badea Florina Denisa, în data
de 29.05.2014, ora 08.30, la Tribunalul Bucure[ti, Sec]ia
a-V-a Civil`, cam. 101, MF Fond 2, Bd. Unirii, nr. 37, sector
3, în proces cu Direc]ia General` de Asisten]` Social` [i
Protec]ia Copilului Sector 5.

Rom~nia. Judec`toria V`lenii de Munte. Jude]ul Prahova.
Dosar nr. 385/331/2014. Data 11.04.2014. OP 5041. Fa]` de
dispozi]iile \ncheierii de [edin]a din 09.04.2014 din
dosarul nr. 385/331/2014 prin care se invoc  ̀de c`tre recla-
mantele Dumitrascu Maria, domiciliat` \n ora[ul V`lenii

de Munte, Str. Aleea Alunilor nr. 5, bl. 11, et. 4, ap. 20, jud.
Prahova, Lascu Vasilica, domiciliat` \n municipiul Ploiesti,
Str. Magurii nr. 1, bl. 49B, sc. C, ap. 43, jud. Prahova,
dobandirea dreptului de proprietate ca urmare a efectu-
lui prescriptiei achizitive de lunga durata pentru imobilul
teren in suprafata de 2343 mp, intravilan, din care 560
mp C.c si 1874 mp Ar, situate in comuna Predeal Sarari, sat
vitioara de sus, jud. Prahova, cu vecinii; drum pe doua la-
turi, Gheorghe Cristina, Dovanca Nicolae, Gheorghe
Vasile, Vladescu Gheorghe se emite Somatie: prin care
tori cei interesati pot face opozitie in termen de 6 luni de
la emiterea celei din urma publicatii, in lipsa opozitiei
formulat` \n termen procedural, se va trece la judecarea
cererii. Mentionam ca imobilul este detinut de catre Du-
mitrascu Maria, domiciliata in orasul Valenii de Munte,
Str. Aleea Alunilor nr. 5, bl. 11, et. 4, ap. 20, jud. Prahova,
Lascu Vasilica, domiciliata in municipiul Ploiesti, Str.
Magurii nr. 1, bl. 49B, sc. C, ap. 43, jud. Prahova.  

Judec`toria Sighetu Marma]iei dosar nr.758/307/2014,
soma]ie emis` în temeiul încheierii civile din
4.aprilie.2014. Având în vedere cererea formulat` de
reclamantul Hotea Viorel domiciliat în sat Rusi Ciutea,
comuna Letea Veche, jud.Bac`u, CNP 1780226241699,
având ca obiect constatarea dobândirii dreptului de pro-
prietate prin uzucapiune asupra imobilului reprezen-
tând teren în suprafa]` de 3.055mp situat în Desesti
înscris în cartea funciar` nr.89 Desesti, nr.top 2039
someaz` persoanele interesate care pot dovedi un drept
sau un interes s` formuleze opozi]ie în termen de [ase
luni de la publicarea prezentei soma]ii. În cazul în care,
în teremen de 6 luni de la emiterea prezentei soma]ii
nu s-a formulat opozi]ie, instan]a va proceda la jude-
carea cererii formulate de reclamant.

DIVERSE
Lichidator judiciar anun]` deschiderea procedurii sim-
plificate a falimentului debitorului SC L&L SRL, CUI
15604404, ce face obiectul dosarului nr. 319/87/2014
aflat pe rolul Tribunalului Teleorman. Rela]ii supli-
mentare la telefon 0747.701.632.

Private Liquidation Group IPURL numit lichidator judi-
ciar în dosarul 1503/111/2014 aflat pe rolul Tribunalului
Bihor, privind pe debitoarea SC Progeorgiana Prodcom
Impex SRL CUI 4115909 J05/2072/1993 îi anun]` pe to]i
creditorii societ`]ii sus men]ionate c` s-a deschis proce-
dura prev`zut` de Legea nr. 85/2006 [i, în consecin]`: 1.
termenul limit` pentru înregistrarea cererii de admitere
a crean]ei dumneavoastr` asupra averii debitoarei SC
Progeorgiana Prodcom Impex SRL este data de
09.05.2014; 2. termenul limit` de verificare a crean]elor,
întocmire, afi[are [i comunicare a tabelului preliminar
al crean]elor va fi data de 19.05.2014; 3. termenul pentru
solu]ionare eventualelor contesta]ii va fi data de
26.05.2014 [i termenul pentru afi[area tabelului defini-
tiv al crean]elor va fi data 03.06.2014; 4. prima [edin]`
a adun`rii creditorilor va avea loc în data de 26.05.2014,
ora 14.00, la adresa Private Liquidation Group IPURL,
Oradea, str. Avram Iancu nr. 2 ap.11, jude]ul Bihor.

Judec`toria Pite[ti, Sec]ia Civil`. Sentin]a civil` nr.
8932/2013, Dosar nr. 14973/280/2011. În numele legii,
hot`r`[te: „Admite ac]iunea formulat` de reclamanta
Costan Ileana, cu domiciliul în Râmnicu Vâlcea, str. Sora
nr. 6, jud. Vâlcea, prin procurator Bratu Sergiu, domicil-
iat în Giurgiu, str. P`storului nr. 26B, în contracdictoriu
cu pârâtul Costan Vasile, cu domiciliul în mun. Dej, str.
Unirii nr.40, bl. G1, ap. 40, jud. Cluj. Desface c`s`toria din-
tre p`r]i încheiat` la 21.08.2007 [i înregistrat` în Reg-
istrul St`rii Civile al ora[ului Mioveni sub nr. 138 din
aceea[i dat`, din vina ambilor so]i. Redclamanta va
reveni la numele purtat anterior c`s`toriei, acela de
Topal`. Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la
comunicare. Pronun]at` în [edin]a public` de la 06
Noiembrie 2013.

Private Liquidation Group IPURL numit lichidator judi-
ciar în dosarul 1801/111/2014 aflat pe rolul Tribunalului
Bihor, privind pe debitoarea SC Dedalex Construct SRL
CUI 21040326 J05/363/2007 îi anun]` pe to]i creditorii
societ`]ii sus men]ionate c` s-a deschis procedura
prev`zut` de Legea nr. 85/2006 [i, în consecin]`: 1. ter-
menul limit` pentru înregistrarea cererii de admitere a
crean]ei dumneavoastr` asupra averii debitoarei SC
Dedalex Construct SRL este data de 23.05.2014; 2. ter-
menul limit` de verificare a crean]elor, întocmire, afi[are
[i comunicare a tabelului preliminar al crean]elor va fi
data de 04.06.2014; 3. termenul pentru solu]ionare
eventualelor contesta]ii va fi data de 10.06.2014 [i ter-
menul pentru afi[area tabelului definitiv al crean]elor
va fi data 19.06.2014; 4. prima [edin]` a adun`rii credi-
torilor va avea loc în data de 10.06.2014, 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 lichidator judi-
ciar în dosarul 1820/111/2014 aflat pe rolul Tribunalului
Bihor, privind pe debitoarea SC Doralb SRL CUI 17961411
J05/1949/2005 îi anun]` pe to]i creditorii societ`]ii sus
men]ionate c` s-a deschis procedura prev`zut` de Legea
nr. 85/2006 [i, în consecin]`: 1. termenul limit` pentru
înregistrarea cererii de admitere a crean]ei dumneav-
oastr` asupra averii debitoarei SC Doralb SRL este data
de 23.05.2014; 2. termenul limit` de verificare a
crean]elor, întocmire, afi[are [i comunicare a tabelului
preliminar al crean]elor va fi data de 04.06.2014; 3. ter-
menul pentru solu]ionare eventualelor contesta]ii va fi
data de 10.06.2014 [i termenul pentru afi[area tabelu-
lui definitiv al crean]elor va fi data 19.06.2014; 4. prima
[edin]` a adun`rii creditorilor va avea loc în data de
10.06.2014, ora 14.00, la adresa Private Liquidation
Group IPURL, Oradea, str. Avram Iancu nr. 2 ap.11, jude]ul
Bihor.

În temeiul art. 61 alin.(1) din Legea 85/2006 comunic`m
deschiderea procedurii simplificate de faliment a deb-
itorului SC 93 Guard Security SRL, CIF:30606077,
J25/346/2012, dosar nr. 1985/101/2014- Tribunalul
Mehedin]i. Termenul limit` pentru depunerea
declara]iilor de crean]` la 28.05.2014; Termenul limit`
pentru verificarea crean]elor, întocmirea, afi[area [i co-
municarea tabelului preliminar al crean]elor la
11.06.2014; Termen limit` pentru depunerea even-
tualelor contesta]ii este la 5 zile de la publicarea în BPI
a tabelului preliminar; Termen pentru afi[area tabelului
definitiv consolidat al crean]elor la 25.06.2014. Lichida-
tor judiciar, Consultant Insolven]` SPRL.

În temeiul art. 61 alin.(1) din Legea 85/2006 comunic`m
deschiderea procedurii simplificate de faliment a deb-
itorului SC Invest Italia SRL, CIF: 15322446, J25/125/2003,
dosar nr. 1715/101/2014- Tribunalul Mehedin]i. Termenul
limit` pentru depunerea declara]iilor de crean]` la
14.05.2014; Termenul limit` pentru verificarea
crean]elor, întocmirea, afi[area [i comunicarea tabelului
preliminar al crean]elor la 28.05.2014; Termen limit`
pentru depunerea eventualelor contesta]ii este la 5 zile
de la publicarea în BPI a tabelului preliminar; Termen
pentru afi[area tabelului definitiv consolidat al
crean]elor la 11.06.2014. Lichidator judiciar, Consultant
Insolven]` SPRL.

APM Ia[i anun]` publicul intersat asupra lu`rii deciziei
de \ncadrare \n procedura de evaluarea impactului
asupra mediului, f`r` evaluarea impactului asupra
mediului, pentru proiectul “Solu]ie tehnic` \n vederea
evit`rii dep`[irii presiunii de 6 bar \n conducta Ø20”
record alimentare gaz SRM Fortus Ia[i” propus a fi am-
plsat \n apropierea fabricii de Antibiotice Ia[i, pe terito-
riul municipiul Ia[i, jude]ul Ia[i. Proiectul deciziei de
\ncadrare [i motivele care o fundamenteaz` pot fi con-
sultate la sediul AMP Ia[i din Ia[i- str. Th. Vascauteanu nr.
10 bis, luni-joi \ntre orele 08:00-16 3 [i vineri \ntre orele
08:00-14:00, precum [i la urm`toarea adres` de inter-
net “apmis.anpm.ro”, [i la Sediul SC Expert Serv Ploiesti,
Mun. Ploie[ti, Str/ Mihai Eminescu nr. 7, \n zilele de luni-
joi \ntre orele 08-16:30 [i vineri, \ntre orele 08:14. Pub-
licul interesat poate \nainta comentarii/observa]ii la
proiectul deciziei de \ncadrare \n termen de 5 zile de la
data public`rii anun]ului.

Via Insolv SPRL Ploie[ti, str. Banatului, nr. 1, bl. 37B, sc. B,
ap. 3, tel/fax 0244 519800, numit` lichidator judiciar
conform incheierii din data de 24.03.2014 pronun]at`
de Tribunalul Prahova în dosarul 7811/105/2013, anun]`
deschiderea procedurii simplificate a insolventei deb-
itoarei SC Marva Trans SRL, Ploiesti, str. Clementei, nr. 57,

jud. Prahova, CIF 21383375, J29/682/2007.Termenul
limit` pentru înregistrarea cererii de admitere a
crean]elor este 09.05.2014. Termenul limit` pentru ver-
ificarea crean]elor, întocmirea, afi[area [i comunicarea
tabelului preliminar al crean]elor este 19.05.2014. Ter-
menul pentru solutionare eventuale contestatii si
afi[area tabelului definitiv al crean]elor este 03.06.2014.
Prima adunare a creditorilor la data de 23.05.2014, ora
14:00 la sediul lichidatorului judiciar.

SC Tecnogreen SRL [i SC D&G Agricolture Enterprise SRL,
cu sediul procesual ales \n Municipiul Drobeta Turnu
Severin, str. Cicero, nr. 23E, jude]ul Mehedin]i
\n[tiin]eaza Mc Vivai Italia SCA, cu sediul procesual ales
La Boscolo & Partners Consulting SRL, din Bucure[ti, Bld.
Alexandru Ioan Cuza, nr. 32A, et. 2, sector 1, \n vederea co-
munic`rii |ncheierii de [edin]a public` de la 12 martie
2014 din dosar 939/101/2014 privind eliberarea unui cer-
tificat prev`zut de art. 54 [i 58 din Regulamentul privind
hot`r~rile [i tranzac]iile judiciare nr. 44/2001 pentru
sentin]a nr. 10 din 06.02.2012 pronun]at` de Tribunalul
Mehedin]i, [i Decizia nr. 150/23.10.2012 pronun]at` de
Curtea de Apel Craiova, ce a modificat sentin]a
men]ionat` mai sus, sediu unde a fost comunicat`
|ncheierea anterior men]ionat`, [i la care societatea MC
Vivai Italia SCA nu mai figureaz` cu sediul procesual
ales, comunicare prin care: “Admite cererea formulat`
de reclamantele SC D&G Agricolture Enterprise SRL cu
sediul procesual ales \n Municipiul Drobeta Turnu Sev-
erin, str. Cicero, nr. 23E, jude]ul Mehedin]i, \nregistrat` la
ORC Mehedin]i sub nr. J25/272/2006, CUI 18704890 [i
SC Tecnogreen SRL cu sediul procesual ales \n Municip-
iul Drobeta Turnu Severin, str. Cicero, nr. 23E, jude]ul
Mehedin]i, \nregistrat` la ORC Arad sub nr.
J02/164/2003, CUI 15195512. Dispune eliberarea certifi-
catului prev`zut la art 54 din Regulamentul (CE) nr.
44/2001 privind competenta judiciar`, recunoa[terea [i
executarea hot`r~rilor \n materie civil` [i comercial`,
conform anexei V din regulament, cu privire la sentin]a
nr. 10 din 06.02.2012 pronun]at` de Tribunalul
Mehedin]i \n dosarul 356/101/2011 [i Decizia nr.
150/23.10.2012 pronun]at` de Curtea de Apel Craiova, ce
a modificat sentin]a men]ionata mai sus. Executorie.
Cu recurs \n 15 zile de la comunicare. Pronun]at` \n
sedin]a public`, azi, 12.03.2014 la sediul Tribunalului
Mehedin]i.

Via Insolv SPRL Ploie[ti, str. Banatului, nr. 1, bl. 37B, sc. B,
ap. 3, tel/fax 0244 519800, numit` lichidator judiciar
conform sentin]ei nr. 467/14.04.2014 pronun]at` de Tri-
bunalul Prahova în dosarul 8803/105/2012, anun]` de-
schiderea procedurii generale a falimentului debitoarei
SC Eko MP SRL, Ploie[ti, str. Poligonului, nr. 5A1, Prahova,
CUI 15961237, J29/1977/2003. Termenul limit` pentru în-
registrarea cererii de admitere a crean]elor este
28.05.2014. Termenul limit` pentru verificarea
crean]elor, întocmirea, afi[area [i comunicarea tabelului
suplimentar al crean]elor este 27.06.2014. Termenul pen-
tru solutionare eventuale contestatii si afi[are tabelul
definitiv consolidat al crean]elor este 26.07.2014.

NOTIFICåRI
Expert Am SPRL notific` deschiderea procedurii simplifi-
cate a falimentului împotriva debitoarei SC Mcm Con-
struct 2008 SRL, C.U.I. 18177324, dosar 351/121/2014,
Tribunalul Gala]i – Sec]ia aIIa Civil`.

Expert Am SPRL notific` deschiderea procedurii gen-
erale de insolven]` împotriva debitoarei SC Pak&Co Re-
cruting SRL, CUI 24421112, dosar 354/121/2014, Tribunalul
Gala]i – Sec]ia aIIa Civil`.

ADUNåRI GENERALE
Consiliul de Administra]ie al Societ`]ii ANA Teleferic SA,
persoan` juridic` român` cu sediul în Poiana Bra[ov,
Hotel Sporturilor, jude]ul Bra[ov, num`r de ordine în
Registrul Comer]ului Bra[ov J/08/988/1998, C.U.I.
RO8698066, convoac` Adunarea General` Ordinar` a
Ac]ionarilor societ`]ii la data de 26 Mai 2014, ora 11, în
Poiana Bra[ov, Hotel “Sporturilor”, jude]ul Bra[ov, pen-
tru to]i ac]ionarii înregistra]i în registrul ac]ionarilor la
data de referin]`  01 Mai 2014, cu urm`toarea ordine de
zi: 1) Analiza [i aprobarea situa]iilor financiare anuale
pentru exerci]iul financiar 2013, dup` prezentarea rapor-
tului administratorilor [i auditorului; 2) Desc`rcarea de
gestiune a  administratorilor, pentru exerci]iul  financiar
2013; 3) Aprobarea bugetului de venituri [i cheltuieli
pentru anul 2014;4)  Alegerea membrilor consiliului de
administra]ie al societ`]ii ANA Teleferic S.A.; 5. De-
semnarea reprezentantului ac]ionarilor pentru per-
fectarea documentelor [i înregistrarea  lor la Oficiul
Registrului Comer]ului de pe lâng` Tribunalul Bra[ov. În
cazul în care nu sunt îndeplinite condi]iile legale de
desf`[urare a adun`rii generale ordinare a ac]ionarilor,
a doua adunare general` ordinar` va fi convocat` pen-
tru data de 27 Mai 2014, în acela[i loc, la aceea[i or`, cu
aceea[i ordine de zi. Consiliul de Administra]ie al So-
ciet`]ii ANA Teleferic SA, Prin Copos Alexandra, Pre[ed-
inte al Consiliului de Administra]ie.

Consiliul de Administra]ie al Societ`]ii Ana Hotels SA,
cu sediul în Bucure[ti, B-dul Poligrafiei nr. 1C, etaj 1, Biroul
nr.9, sector 1, num`r de ordine în Registrul Comer]ului
J40/7935/1993, CIF RO5479061, convoac` Adunarea Gen-
eral` Ordinar` a Ac]ionarilor pe data de 28 mai 2014, ora
17,30, în Bucure[ti, B-dul Poligrafiei nr.1C, etaj 1, sector 1,
pentru to]i ac]ionarii înregistra]i în registrul ac]ionar-
ilor la data de referin]` 15 mai 2014, astfel: 1. Aprobarea
situa]iilor financiare anuale pentru exerci]iul financiar
2013, dup` ascultarea Raportului administratorilor [i a
Raportului auditorului financiar; 2. Desc`rcarea de
gestiune a Consiliului de Administra]ie, pentru exerci]iul
financiar 2013; 3. Aprobarea bugetului de venituri [i chel-
tuieli pe anul 2014. 4. Alegerea unui membru în consil-
iul de administra]ie [i stabilirea duratei mandatului
acestuia. Ac]ionarii pot face propuneri pentru candida]ii
la func]ia de administrator pân` la data limit` de
23.05.2014. Propunerile vor cuprinde numele, localitatea
de domiciliu [i calificarea profesional` a persoanelor
propuse pentru func]ia de administrator. În cazul în care
nu sunt îndeplinite condi]iile legale de desf`[urare a
adun`rii generale ordinare a ac]ionarilor, a doua
Adunare General` Ordinar`  este convocat` pentru data
de 29 mai 2014, în acela[i loc [i la aceea[i or`, cu aceea[i
ordine de zi. Pre[edinte al Consiliului de Administra]ie,
Copos Alexandra.

Consiliul de Administra]ie al SC P`ltini[ SA, avand CUI:
RO780151 [i fiind înregistrat` la ORC cu nr.J32/18/1991,
convoac` la adresa din Str. Aleea Privighetorilor, nr.86P,
Bloc B, etaj P, ap.B 0.2, Sector 1, Bucure[ti, România, în
data de 25.05.2014, Adunarea General` Ordinar` a
Ac]ionarilor la ora 10.00 AM, cu urm`toarea ordine de
zi: Ordinea de zi propus` Adun`rii Generale Ordinare
este urm`toarea: 1.Prezentarea [i aprobarea raportului
de gestiune al Consiliului de Administra]ie pe anul 2013
[i desc`rcarea de gestiune pentru anul precedent;
2.Prezentarea [i aprobarea situa]iilor financiare pentru
pentru exerci]iul financiar încheiat la 31 decembrie 2013;
3.Prezentarea raportului auditorului financiar aferent
anului 2013; 4.Numirea auditorului financiar pentru
anul 2014-2015 [i fixarea duratei mandatului auditorului
financiar; 5.Prezentarea, discutarea [i aprobarea bugetu-
lui de venituri [i cheltuieli pe anul 2014; 6.Împuterni-
cirea unei persoane pentru îndeplinirea formalit`]ilor
de publicitate. Data de referin]` a ambelor adun`ri pen-
tru convocarea ac]ionarilor este 10.05.2014. Ac]ionarii
Societ`]ii pot participa personal sau pot fi reprezenta]i
în cadrul [edin]ei Adun`rii Generale Ordinare fie de
reprezentan]ii lor legali, fie de al]i reprezentan]i c`rora
li s-a acordat o procur` special`. Formularele procurilor
speciale se vor g`si la sediul social: Vila 1, P`ltini[ Sibiu,
jude]ul Sibiu, începând cu data de 01.05.2014, în fiecare
zi lucr`toare între orele 10.00 [i 17.00. Procurile speciale
vor trebui depuse în original la sediul social al Societ`]ii:
Vila 1, P`ltini[ Sibiu, jude]ul Sibiu pân`, cel mai târziu cu
48 de ore înainte de adunare sub sanc]iunea pierderii
dreptului de vot pentru acea adunare. În cazul procurilor
speciale transmise prin po[t`, vor fi luate în consider-
are doar acelea care au fost recep]ionate în original
pân` la termenul de mai sus. Începând cu data convo-
carii, textul integral al documentelor care urmeaz` s`
fie prezentate Adun`rii Generale Ordinar` precum [i
alte documente informative [i materiale vizând prob-

lemele înscrise pe ordinea de zi pot fi consultate de
ac]ionari la sediul Societ`]ii, în fiecare zi lucr`toare între
orele 10.00 [i 17.00. În caz de neîntrunire a cvorumului
la prima convocare, Adunarea General` Ordinar` a
Ac]ionarilor se convoac` pentru a doua zi, 26.05.2014 în
acela[i loc [i la ora 10.00 AM.

LICITA}II
Consiliul Local al comunei Dume[ti, jude]ul Ia[i, CIF
4540585, tel/fax: 0232-322020, organizeaz` licita]ie de-
schis` pentru teren extravilan din domeniul privat al co-
munei Dume[ti, jud. Ia[i, situat în tarla T 30, P 452/11, nr.
cadastral 61284 în suprafa]` de 10.000 m.p.. Data limit`
de depunere a ofertelor: 12.05.2014, ora 11.00. {edin]a
public` de deschidere a ofertelor va avea loc în data de
12.05.2014, ora 12.00, la sediul Prim`riei Dume[ti, jude]ul
Ia[i.

Prim`ria comunei Vadu Pa[ii, jude]ul Buz`u, cu sediul
în sat Vadu Pa[ii, Str. Principal` nr. 26, organizeaz` în
data de 15.05.2014, ora 11.00, licita]ie public` deschis`
pentru concesionarea unei suprafe]e de 100000 mp,
luciu de ap` [i teren, situat` în extravilanul comunei
Vadu Pa[ii, sat Scurte[ti, tarlaua 88, jude]ul Buz`u. Doc-
umenta]ia de atribuire care include [i caietul de sarcini
poate fi procurat` de la sediul Prim`riei comunei Vadu
Pa[ii, situat` în sat Vadu Pa[ii, Str. Principal` nr. 26, co-
muna Vadu Pa[ii, jude]ul Buz`u, de luni pân` vineri,
între orele 08.00-14.00. Data limit` pentru depunerea
ofertelor este 15.05.2014, ora 14.00. Data limit` pentru
solicitarea clarific`rilor este 09.05.2014. Rela]ii supli-
mentare la telefon 0238.588.109.

SC Aconsa Construct Tranzimob SA, prin lichidator judi-
ciar anun]` vânzarea prin licita]ie public` a bunurilor
mobile aflate \n patrimoniul debitoarei, pre]ul de
pornire al lici]iei este redus cu 50 % din pre]ul stabilit \n
rapoartele de evaluare. Licita]iile vor avea loc pe data
de: 28.04.2014, 29.04.2014, 30.04.2014, 05.05.2014,
07.05.2014, 13.05.2014, 15.05.2014, 20.05.2014, 22.05.2014
si 27.05.2014  orele 12.00 în Ploie[ti, str. Ion Maiorescu
bl. 33S1, et. 5, cab. 5E, jud Prahova. Rela]ii suplimentare
0344104525.

SC Aniko Trans SRL, prin administrator judiciar anun]`
vânzarea prin licita]ie public` a bunurilor imobile aflate
\n patrimoniul debitoarei la pre]urile stabilite in
rapoartele de evaluare. Pre]ul de pornire al licita]ie este
redus cu 50% din pre]ul stabilit \n raportul de evaluare.
Licita]iile vor avea loc pe data de:  05.05.2014, 07.05.2014,
08.05.2014, 12.05.2014, 14.05.2014, 19.05.2014, 21.05.2014,
27.05.2014, 28.05.2014 [i 29.05.2014 orele 12.00 în
Ploie[ti, str. Ion Maiorescu, bl. 33S1, et. 5, cab. 5E, jud Pra-
hova. Rela]ii suplimentare 0344-104.525.

Private Liquidation Group IPURL numit lichidator în
dosarul nr. 10657/111/2012 aflat pe rolul Tribunalului
Bihor, privind pe debitoarea SC Bodola Trans SRL,
J05/1781/2005, CUI: RO17882113 scoate la vânzare prin
licitatie public` urm`toarele bunuri mobile: Semire-
morca Erhardt, an fab. 1999, 1 buc. 5.000 RON; Semire-
morca Schmitz, an. fab. 2006, 1 buc. 15.300 RON;
Semiremorca Schmitz, an fab. 2006, 1 buc. la o valoare
superioara fa]a de vânzarea ca fier vechi; Autotractor
Iveco, an fab. 2001, 1 buc. 28.000 RON; Autotractor Iveco,
an fab. 2000, 1 buc. 4.800 RON; Autotractor Iveco, an
fab. 2005, 1 buc. 29.800 RON. Licita]ia va avea loc în
08.05.2014 ora 12:00 la sediul lichidatorului din Oradea
str. Avram Iancu nr.2 ap.11. Regulamentul de vânzare se
poate obtine de la lichidator. Participan]ii vor depune
10% garan]ie din valoarea bunurilor licitate. Ofertele se
pot depune prin fax: 0359463662. În cazul în care
bunurile nu se vor vinde licita]ia se reia s`pt`mânal,
timp de înc` 4 s`pt`mâni la aceea[i or`.

Administra]ia Jude]ean` a Finan]elor Publice Vâlcea în
temeiul art. 14 alin 1 din O.UG. nr. 29/2011 privind regle-
mentarea e[alon`rii la plat`  coroborat cu art. 162 alin 4
din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedur` fiscal`
republicat` face cunoscut c` în data de 08.05.2014 orele
12.00, la sediul  din municipiul Rm. Vâlcea, str. General
Magheru, nr. 17, se va ]ine a doua licita]ie public` pentru
vânzarea bunului imobil, proprietatea  persoanelor fiz-
ice Scarlat Marian [i Scarlat Elena cu domiciliul în Rm.
Vâlcea, str. Republicii nr. 15. Bl R26, sc A, ap. 11, jud. Vâlcea,
constituit garan]ie pentru debitorul SC Mens-G SRL cu
sediul în Bucure[ti, sector 5, str Gral Ion Dragalina nr. 31,
bl B, ap. 14, cod fiscal 2537575, respectiv: - teren arabil în
suprafa]` totala de 980 mp situat în intravilanul mu-
nicipiului Rm. Vâlcea, zona Râureni, pct “ La Ciocan“,
jude]ul Vâlcea, numar cadastral 35609, CF nr. 35609.
Pre]ul total de pornire a licita]iei al bunului imobil este
de 172.500 lei (pre]ul nu include TVA). Men]ion`m c`
întabularea, respectiv toate costurile referitoare la
aceast` opera]iune cad în sarcina cump`ratorului.
Asupra bunului care face obiectul publica]iei de vânzare
Administra]ia Jude]ean` a Finan]elor Publice Vâlcea are
constituit` ipotec` de rang I [i mai sunt inregistrate priv-
ilegii ale persoanei fizice Baditescu Erji. Invit`m pe cei
care pretind vreun drept asupra acestui bun s`
in[tiin]eze despre aceasta organul de executare, înainte
de data stabilit` pentru licita]ie. Cei interesa]i în
cump`rarea bunului  sunt invita]i s` prezinte, pâna în
ziua precedent` termenului de licita]ie respectiv
07.05.2014: ofertele de cump`rare înso]ite de certifi-
catele fiscale din care s` rezulte c` nu au datorii la buge-
tul local [i bugetul general consolidat al statului
(bugetul asigur`rilor sociale de stat, [omaj, bugetul
asigur`rilor sociale de s`n`tate [i bugetul de stat),
dovada depunerii taxei de participare reprezentând 10%
din pre]ul de pornire al licita]iei, în contul AJFP Vâlcea
CONT IBAN RO30TRE6715067XXX003560 CUI 2540988
deschis la Trezoreria  Rm. Vâlcea  (r`spunderea credit`rii
contului indicat pân` la data ]inerii licita]iei  cu suma
reprezentând  taxa de participare revine ofertan]ilor);
ofertan]ii pot constituii [i garan]ii, în condi]iile legii, sub
form` de scrisori de garan]ie bancar`; împuternicirea
persoanei care îl reprezint` pe ofertant (prin procur` au-
tentic`), pentru persoanele juridice - copie de pe certifi-
catul unic de înregistrare eliberat de O.R.C., pentru
persoanele fizice - copie de pe actul de identitate; de-
clara]ie pe proprie r`spundere a ofertantului prin care
certific` c` nu este persoana interpus` a debitorilor. Îm-
potriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce
contesta]ie la instan]a judec`toreasc` competent` în
termen de 15 zile de la comunicare sau luare la
cuno[tin]` în conformitate cu prevederile art. 172 -173
din Ordonan]a Guvernului nr. 92/2003, republicat` cu
modific`rile [i complet`rile ulterioare. Potrivit
dispozi]iei art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonan]a Guvernu-
lui nr. 92/2003, republicat` cu modific`rile [i
complet`rile ulterioare, când urmeaz` s` se ia m`suri
de executare silit` nu este obligatorie audierea con-
tribuabilului. Pe baza documentelor solicitate ofertan]ii
urmeaz` s` se prezinte la data stabilit` pentru licita]ie
la locul fixat în acest scop. Anun]ul a fost publicat în data
de 24.04.2014 în cotidianele Jurnalul Na]ional [i Curierul
de Râmnic. Rela]ii suplimentare la telefon 0250/737777,
interior 2102.

Administra]ia Jude]ean` a Finan]elor Publice Vâlcea, în
temeiul art. 162 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de
procedur` fiscal` republicat` face cunoscut c` în data
de 07.05.2014 orele 12.00, la sediul din municipiul Rm.
Vâlcea, str. General Magheru, nr. 17, se va ]ine a doua
licita]ie public` pentru vânzarea bunului mobil, seches-
trat apar]inând debitorului SC Cevis SRL cu sediul în loc.
Rm. Vâlcea, str. Râureni, nr. 213,  cod fiscal 1468310 în
dosarul de executare nr. C-17, respectiv: -Autoturism
marca Peugeot, tip 407, caroserie berlin`, 4 u[i, an de
fabrica]ie 2006, nr. de identificare
VF36DRHRH21486906, mas` proprie 1550 kg, cilindree
(cmc) 1997, putere (kw) 100, culoare alb-auriu, sursa de
energie motorina, norma de poluare Euro 4, nr. de axe
2, trac]iune fa]`, nr. de kilometrii pe bord-108.867, nr. de
înmatriculare VL 06 SXT, stare de între]inere-bun`, e în
stare de func]ionare; pre]ul de pornire a licita]iei pentru
acesta (exclusiv TVA) este de - 18375 lei. Asupra bunului
care face obiectul  publica]iei de vânzare nu sunt înreg-
istrate privilegii ale altor creditori. Invit`m pe cei care
pretind vreun drept asupra acestui bun s` în[tiin]eze
despre aceasta organul de executare, înainte de data
stabilit` pentru licita]ie. Cei interesa]i în cump`rarea
bunului sunt invita]i s` prezinte, pân` în ziua prece-
dent` termenului de licita]ie respectiv 06.05.2014 ofer-
tele de cump`rare înso]ite de certificatele fiscale din
care s` rezulte c` nu au datorii la bugetul local [i buge-

tul general consolidat al statului (bugetul asigur`rilor
sociale de stat, bugetul asigur`rilor sociale de s`n`tate
[i bugetul de stat), dovada depunerii taxei de partici-
pare reprezentând 10%  din pre]ul de pornire al licita]iei
(inclusiv T.V.A.) în contul AJFP Vâlcea, CONT IBAN
RO30TREZ6715067XXX003560 CUI 2540988 deschis la
Trezoreria Rm. Vâlcea (r`spunderea credit`rii contului
indicat pân` la data ]inerii licita]iei cu suma reprezen-
tând taxa de participare revine ofertan]ilor); ofertan]ii
pot constituii [i garan]ii, în condi]iile legii, sub form` de
scrisori de garan]ie bancar`; împuternicirea persoanei
care îl reprezint` pe ofertant (prin procur` special` au-
tentic`), pentru persoanele juridice - copie de pe certifi-
catul unic de înregistrare eliberat de O.R.C., iar pentru
persoanele fizice - copie de pe actul de identitate; de-
clara]ie pe proprie r`spundere a ofertantului prin care
certific` c` nu este persoana interpus` a debitorilor.
Men]ion`m c` bunul se afl` la sediul societ`]ii din Rm.
Vâlcea, str. Râureni, nr. 213, jud. Vâlcea. Împotriva prezen-
tului înscris, cei interesa]i pot introduce contesta]ie la
instan]a judec`toreasc` competent`, în termen de 15
zile de la comunicare sau luare la cuno[tin]` în confor-
mitate cu prevederile art. 172 - 173 din Ordonan]a Gu-
vernului nr. 92/2003, republicat` cu modific`rile [i
complet`rile ulterioare. Potrivit dispozi]iilor art. 9 alin.
(2) lit. d) din Ordonan]a Guvernului nr. 92/2003, repub-
licat` cu modific`rile [i complet`rile ulterioare, când
urmeaz` s` se ia m`sura de executare silit` nu este
obligatorie audierea contribuabilului. Pe baza docu-
mentelor solicitate ofertan]ii urmeaz` s` se prezinte la
data stabilit` pentru licita]ie, la locul fixat în acest scop.
Data afi[`rii: 24.04.2014. Rela]ii suplimentare la telefon
0250/737777, interior 2102.

Administra]ia Jude]ean` a Finan]elor Publice Vâlcea, în
temeiul art. 162 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de
procedur` fiscal` republicat` face cunoscut c` în data
de 07.05.2014 orele 12.00, la sediul din municipiul Rm.
Vâlcea, str. General Magheru, nr. 17, se va ]ine prima
licita]ie public` pentru vânzarea bunurilor mobile
sechestrate apar]inând debitorului SC Malucaserv SRL
cu sediul în loc. Rm. Vâlcea, str. Mihai Viteazu, nr. 69, bl.
101, sc. A, ap. 2 cod fiscal18029808 în dosarul de exe-
cutare nr. M928,respectiv: - Lampa flash Jumbo Med
pentru depilare definitiva cu laser de max: 1,3, stare de
între]inere bun`; pre]ul de pornire a licita]iei pentru
acesta (exclusiv TVA) este de - 3590 lei; - Central` termic`
Tip Optimus MT-Motan, tip mural`, putere electrica con-
sumata (w); 175, tiraj for]at, randament 106,7%, debit
apa a.c.m. (l/min) - 14.30, consum gaz 2.65 Nmc/h, put-
ere termic` util` 24.50 kw, tensiune alimentare - 230 V,
tip combustibil-gaz, tip centrala: gaz - condensa]ie, put-
ere 25 kw, grad de protec]ie: IP40, tip de camera de
ardere: Etan[`, greutate-42 kg, l`]ime - 420 mm,
adâncime - 340 mm, în`l]ime - 720 mm, dimensiune
racorduri apa rece/calda - 1/2 inch, dimensiune racord
gaz - 3/4 inch, dimensiune racorduri tur/retur - 3/4 inch.
Stare de între]inere bun`; Pre]ul de pornire a licita]iei
pentru acesta (exclusiv TVA) este de -580 lei - Termocu-
verta (Cuva de relaxare), termoterapie cu 2 zone de
înc`lzire independente, închidere ermetic` ce duce la
p`strarea [i intensificarea c`ldurii, pupitrul de comand`,
temperatur` ajustabil` diferen]iat pe zone, maxima
ajungând pânî la 75 grade, are durata de tratament
ajustabil`, durata maxim` fiind de 60 minute, semnal
sonor care anun]` terminarea [edin]ei de termoterapie,
textura rezistenta la ala, stare de între]inere bun`; pre]ul
de pornire a licita]iei pentru acesta (exclusiv TVA) este de
- 480 lei. Asupra bunurilor care face obiectul publica]iei
de vânzare nu sunt înregistrate privilegii ale altor cred-
itori. Invit`m pe cei care pretind vreun drept asupra
acestui bun s` în[tiin]eze despre aceasta organul de ex-
ecutare, înainte de data stabilit` pentru licita]ie. Cei in-
teresa]i în cump`rarea bunului sunt invita]i s` prezinte,
pân` în ziua precedent` termenului de licita]ie respec-
tiv 06.05.2014 ofertele de cump`rare înso]ite de certifi-
catele fiscale din care s` rezulte c` nu au datorii la
bugetul local [i bugetul general consolidat al statului
(bugetul asigur̀ rilor sociale de stat, bugetul asigur̀ rilor
sociale de s`n`tate [i bugetul de stat), dovada depunerii
taxei de participare reprezentând 10%  din pre] de
pornire al licita]iei (inclusiv T.V.A.) în contul AJFP Vâlcea,
CONT IBAN RO30TREZ6715067XXX003560 CUI 2540988
deschis la Trezoreria Rm. Vâlcea (r`spunderea credit`rii
contului indicat pân` la data ]inerii licita]iei cu suma
reprezentând taxa de participare revine ofertan]ilor);
ofertan]ii pot constituii [i garan]ii, în condi]iile legii, sub
form` de scrisori de garan]ie bancar`; împuternicirea
persoanei care îl reprezint` pe ofertant (prin procur`
special` autentic`), pentru persoanele juridice - copie
de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de
O.R.C.,iar pentru persoanele fizice - copie de pe actul de
identitate; declara]ie pe proprie r`spundere a ofertantu-
lui prin care certific` c` nu este persoana interpus` a
debitorilor. Men]ion`m c` bunurile se afla la sediul so-
ciet`]i din  Rm. Vâlcea, str. Mihai Viteazu, nr. 69, bl. 101,
sc. A, ap. 2, jud. Vâlcea. Împotriva prezentului înscris, cei
interesa]i pot introduce contesta]ie la instan]a
judec`toreasc` competent`, în termen de 15 zile de la
comunicare sau luare la cuno[tin]a în conformitate cu
prevederile art. 172 - 173 din Ordonan]a Guvernului nr.
92/2003, republicat` cu modific`rile [i complet`rile ul-
terioare. Potrivit dispozi]iilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Or-
donan]a Guvernului nr. 92/2003, republicat` cu
modific`rile [i complet`rile ulterioare, când urmeaz` s`
se ia m`sura de executare silit` nu este obligatorie au-
dierea contribuabilului. Pe baza documentelor solicitate
ofertan]ii urmeaz` s` se prezinte la data stabilit` pentru
licita]ie, la locul fixat în acest scop. Anun]ul a fost publi-
cat în data de 24.04.2014 în cotidianele Jurnalul Na]ional
[i Curierul de Râmnic. Rela]ii suplimentare la telefon
0250/737777, interior 2102.

Administra]ia Jude]ean` a Finan]elor Publice Vâlcea, în
temeiul art. 162 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de
procedur` fiscal` republicat` face cunoscut c` în data
de 07.05.2014 orele 12.00, la sediul din municipiul Rm.
Vâlcea, str. General Magheru, nr. 17, se va ]ine a doua
licita]ie public` pentru vânzarea bunului mobil, seches-
trat apar]inând debitorului SC Ral Impex SRL cu sediul în
loc. B`ile Govora, str. Tudor Vladimirescu, nr. 157, cod fis-
cal 6276723 în dosarul de executare nr. R1-B. Govora, re-
spectiv:- Autoutilitar` marca Mercedes Benz, tip Furgon
Sprinter 312D, nr de înmatriculare VL-05-RAL, an de fab-
rica]ie 1995 cartea de identitate a vehiculului seria D nr
514475, nr. de identificare WDB9034621P549421, mas`
proprie 1258 kg, cilindree (cmc) 2874, putere (kw) 90, cu-
loare alb, sursa de energie motorin`, în stare bun` de
func]ionare;  Pre]ul de pornire a licita]iei pentru acesta
(exclusiv TVA) este de: 8286 lei. Asupra bunului care face
obiectul publica]iei de vânzare nu sunt înregistrate priv-
ilegii ale altor creditori. Invit`m pe cei care pretind vreun
drept asupra acestui bun s` în[tiin]eze despre aceasta
organul de executare, înainte de dat` stabilit` pentru
licita]ie. Cei interesa]i în cump`rarea bunului sunt in-
vita]i s` prezinte, pân` în ziua precedent` termenului
de licita]ie respectiv 06.05.2014 ofertele de cump`rare
înso]ite de certificatele fiscale din care s` rezulte c` nu
au datorii la bugetul local [i bugetul general consolidat
al statului (bugetul asigur`rilor sociale de stat, bugetul
asigur`rilor sociale de s`n`tate [i bugetul de stat),
dovada depunerii taxei de participare reprezentând 10%
din pre] de pornire al licita]iei (inclusiv TVA) în contul
AJFP Vâlcea, CONT IBAN RO30TREZ6715067XXX003560
CUI 2540988 deschis la Trezoreria Rm. Vâlcea (r`spun-
derea credit`rii contului indicat pân` la data ]inerii
licita]iei cu suma reprezentând taxa de participare
revine ofertan]ilor); ofertan]ii pot constituii [i garan]ii,
în condi]iile legii, sub form` de scrisori de garan]ie ban-
car`; împuternicirea persoanei care îl reprezint` pe ofer-
tant (prin procur` special` autentic`), pentru
persoanele juridice - copie de pe certificatul unic de în-
registrare eliberat de O.R.C., iar pentru persoanele fizice
- copie de pe actul de identitate; declara]ie pe proprie
r`spundere a ofertantului prin care certific` c` nu este
persoana interpus` a debitorilor. Men]ion`m c` bunul
se afl` la sediul societ`]i din B`ile Govora, str. Tudor
Vladimirescu, nr. 157, jud. Vâlcea. Împotriva prezentului
înscris, cei interesa]i pot introduce contesta]ie la in-
stan]a judec`toreasc` competent`, în termen de 15 zile
de la comunicare sau luare la cuno[tin]a în conformi-
tate cu prevederile art. 172 - 173 din Ordonan]a Guver-
nului nr. 92/2003, republicat` cu modific`rile [i
complet`rile ulterioare. Potrivit dispozi]iilor art. 9 alin.
(2) lit. d) din Ordonan]a Guvernului nr. 92/2003, repub-
licat` cu modific`rile [i complet`rile ulterioare, când

urmeaz` s` se ia m`sura de executare silit` nu este
obligatorie audierea contribuabilului. Pe baza docu-
mentelor solicitate ofertan]ii urmeaz` s` se prezinte la
data stabilit` pentru licita]ie, la locul fixat în acest scop.
-Data afi[`rii: 24.04.2014. Rela]ii suplimentare la telefon
0250/737777, interior 2102.

Administra]ia Jude]ean` a Finan]elor Publice Vâlcea, în
temeiul art. 162 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de
procedur` fiscal` republicat` face cunoscut c` în data
de 07.05.2014 orele 12.00, la sediul din municipiul Rm.
Vâlcea, str. General Magheru, nr. 17, se va ]ine a doua
licita]ie public` pentru vânzarea bunului mobil, seches-
trat proprietatea debitorului SC Rocom Center SRL cu
sediul în loc. Rm. Vâlcea, str. St. Vod` nr. 302,  cod fiscal
14385039 în dosarul de executare nr. R-450, respectiv: -
Autoutilitar` marca Ford, tipul Escort, caroserie Furgon,
an de fabrica]ie 1996, nr. de identificare SFAVXXB-
BAVTS18126, mas` proprie 1130 kg, cilindree (cmc) 1391,
putere (kw) 55, culoare alb, sursa de energie benzina,
norma de poluare Euro 2, nr. de înmatriculare VL 40 RCC,
prezint` urme u[oare de zgârieturi [i vopsea s`rit`;
pre]ul de pornire a licita]iei pentru acesta (exclusiv TVA)
este - 6000 lei. Asupra bunului care face obiectul pub-
lica]iei de vânzare nu sunt înregistrate privilegii ale altor
creditori. Invit`m pe cei care pretind vreun drept asupra
acestui bun s` în[tiin]eze despre aceasta organul de ex-
ecutare, înainte de data stabilit` pentru licita]ie. Cei in-
teresa]i în cump`rarea bunului sunt invita]i s` prezinte,
pân` în ziua precedent` termenului de licita]ie respec-
tiv 06.05.2014 ofertele de cump`rare înso]ite de certifi-
catele fiscale din care s` rezulte c` nu au datorii la
bugetul local [i bugetul general consolidat al statului
(bugetul asigur̀ rilor sociale de stat, bugetul asigur̀ rilor
sociale de s`n`tate [i bugetul de stat), dovada depunerii
taxei de participare reprezentând 10%  din pre] de
pornire al licita]ie (inclusiv TVA) în contul AJFP Vâlcea,
CONT IBAN RO30TREZ6715067XXX003560 CUI 2540988
deschis la Trezoreria Rm. Vâlcea (r`spunderea credit`rii
contului indicat pân` la data ]inerii licita]iei cu suma
reprezentând taxa de participare revine ofertan]ilor);
ofertan]ii pot constituii [i garan]ii, în condi]iile legii, sub
form` de scrisori de garan]ie bancar`; împuternicirea
persoanei care îl reprezint` pe ofertant (prin procur`
special` autentic`), pentru persoanele juridice - copie
de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de
O.R.C.,iar pentru persoanele fizice - copie de pe actul de
identitate; declara]ie pe proprie r`spundere a ofertantu-
lui prin care certific` c` nu este persoana interpus` a
debitorilor. Men]ion`m c` bunul se afl` la sediul so-
ciet`]ii din Rm. Vâlcea, str. St. Vod` nr. 302, jud. Vâlcea.
Împotriva prezentului înscris, cei interesa]i pot intro-
duce contesta]ie la instan]a judec`toreasc` compe-
tent`, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la
cuno[tin]` în conformitate cu prevederile art. 172 - 173
din Ordonan]a Guvernului nr. 92/2003, republicat` cu
modific`rile [i complet`rile ulterioare. Potrivit
dispozi]iilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonan]a Guvernu-
lui nr. 92/2003, republicat` cu modific`rile [i
complet`rile ulterioare, când urmeaz` s` se ia m`sura
de executare silit` nu este obligatorie audierea con-
tribuabilului. Pe baza documentelor solicitate ofertan]ii
urmeaz` s` se prezinte la data stabilit` pentru licita]ie,
la locul fixat în acest scop. Pe baza documentelor solici-
tate ofertan]ii urmeaz` s` se prezinte la data stabilit`
pentru licita]ie, la locul fixat în acest scop. Data afi[`rii:
24.04.2014. Rela]ii suplimentare la telefon 0250/737777,
interior 2102.

PIERDERI
Pierdut certificat ADR 0061187 pe numele Dan Sebast-
ian. |l declar nul.

Dinu Gheorghe, instructor auto autorizat la [coala de
[oferi, pierdut caietul de eviden]` a cursan]ilor, emis de
A.R.R. Ia[i. Îl declar nul.

Ene Marian Cristian anun]` pierderea atestatului de
marf`. Se declar` nul.

Clinica Zid`ri]a Daniel SRL-D declar` pierderea unei
[tampile rotunde [i o declar` nul`.

DECESE

Colectivul Catedrei de Chirurgie din cadrul
Spitalului Clinic de Urgen]` Bucure[ti a

aflat cu nespus` durere încetarea din via]`
a Dlui Dr. Col.(r) Ioan Alexandru Bucur,
dup` o lung` [i grea suferin]`. Dr. Ioan
Alexandru Bucur a fost un membru de

excep]ie al comunit`]ii academice 
bucure[tene, îndrum`tor al pa[ilor

nenum`ratelor genera]ii de studen]i [i
reziden]i. Opera sa [tiin]ific` cuprinde

lucr`ri de referin]` pentru dezvoltarea [i
percep]ia fenomenelor biologice în [oc [i

reprezint` [i pentru viitor surs` de 
inspira]ie pentru cei ce se vor apleca

asupra t`râmului chirurgiei. Totodat` este
primul manager care din punct de vedere

organizatoric [i tehnologic a dezvoltat 
Spitalul Clinic de Urgen]` Floreasca.

De o inegalabil` c`ldur` sufleteasc`,
venind în ajutorul tuturor celor ce apelau

la Domnia Sa, dispari]ia domnului Dr. Ioan
Alexandru Bucur las` un imens gol în 

sufletele tuturor celor care l-au cunoscut.
Suntem al`turi de durerea familiei în acest

ceas de mare cump`n`.

Dumnezeu s` îl odihneasc` în pace!

Înmormântarea va avea loc vineri, ora
12,00, la Cimitirul Ghencea Militar; 

trupul neînsufle]it este depus la 
Capela Ghencea Militar.

=
Ne-a p`r`sit un om deosebit, 

o amintire de ne[ters: 
Dr. ALEXANDRU BUCUR

(SANDU).
Sincere condolean]e 

celor pe care i-a iubit [i 
pentru care a muncit.

Cu durere,
Fam. Prof. Dr. C. Dumitrache

SC DUMAGAS TRANSPORT SA
cu sediul \n Craiova, jude]ul Dolj, 

lider pe pia]a de transport 
[i logistic` \n Romania [i Europa 
de est, datorit` expansiunii sale 

\n domeniu, selecteaz` \n 
vederea angaj`rii personal 

corespunz`tor pentru 
postul de conduc`tor auto 

categoria C+E:- pentru 
transport interna]ional 
de marf` (minim 1 an 

experien]` interna]ional`). 
Se ofer` condi]ii de lucru 

\ntr-o echip` omogen` 
de profesioni[ti [i 

salariu atractiv. 
Rela]ii [i program`ri la telefon:

0733100396; 0372512094  
sau la adresa de 

e-mail: transport@dumagas.ro.


