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OFERTE SERVICIU
Bog’Art angajeaz` macaragii pentru de-
servire macarale turn. 0745.119.431.

Firm` german` de contructii caut` zidari
pentru [antiere în Germania. Cei interesa]i
ne pot contacta la: info@terra-bau.net sau
0049.8678.7495.810 adaugând CV-ul+copie
CI. Cuno[tin]e de limb` german` sunt un
avantaj dar nu o necesitate. Oferim salarii
atractive [i contract legal.

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

PROPUNERI AFACERI
Firma Express Kurier Europa cu sediul în
Austria caut` colaboratori, firme transport
autorizate, PFA cu sprinter, dube, autoutil-
itar` prelat` 3,5t, sarcin` util` de la
1.000kg, capacitate de la 4 europale]i,
camioane 7,5t, 12t, 40t pentru transport
marf` în UE. Persoan` de contact: Klara Iz-
abella Menyhart. Tel: 0043.6628.7977.218,
tub.salzburg@exs.de, www.exs.de. 

VÂNZåRI DIVERSE
Vând Infiniti Fx35, 2008, 85000 km,
0722702704

VÂNZåRI IMOBILE
Vând cas`, Scor]eni, Prahova, P+M, teren
1000 mp, 0722702704

LICITA}II
Anun] de participare privind închirierea
uni imobil 1. Denumirea: Tribunalul Bu-
cure[ti Cod fiscal 4340633 Adresa: Bu-
cure[ti B-dul Unirii, nr. 37, sector 3 Num`rul
de telefon: 021.3187700, fax 021.3187719 e-
mail gheorghita.dub@just.ro Informa]iile
privind închirierea [i documenta]ia se pot
ob]ine: a) Site-ul Autorit`]ii Contractante:
http://tmb.ro/index.php/achizitii-publice
b) Sediul Autorit`]ii Contractante: elec-
tronic (cu stickul ofertantului) 2. Categoria
[i descrierea serviciilor care urmeaz` s` fie
prestate: 70310000-7 -Servicii de închiriere
sau de vânzare de imobile. Contract de
închiriere a unui imobil sau spa]ii într-un
imobil -cl`dire de birouri dotat` cu mo-
bilier, utilit`]i si spa]ii de parcare, cu des-
tina]ie de sediu necesar func]ion`rii în
condi]ii corespunz`toare Sec]iilor special-
izate a VI-a [i a VII-a ale Tribunalului Bu-
cure[ti. 3. Procedura de atribuire aplicat`
-precedur̀  intern`; 4. Locul prest`rii servici-
ilor -localitatea Bucure[ti, zona definit`
conform caietului de sarcini. 5. Cantitatea
serviciilor care trebuie prestate -conform
caietului de sarcini; 6. Durata contractului
-termenul de închiriere naxim este de 8 ani
începând cu anul 2014 (5 ani minim, cu
posibilitatea prelungirii cu înc` 3 ani prin
act adi]ional); 7. Costul în vederea ob]inerii
documenta]iei de atribuire -GRATUIT de pe
site-ul autorit`]ii contractante
http://tmb.ro/index.php/achizitii-publice
unde este publicat` întreaga
documenta]ie de atribuire sau de la sediul
autorit`]ii contractante, B-dul Unirii, nr. 37,
sector 3, Bucure[ti, camera 323 (pe stickul
ofertantului); 8. a) Termenul limit` de
primire a ofertelor: -Data 17 IUNIE 2014, ora
12,00; b) Adresa la care se transmit ofertele
-B-dul Unirii, nr. 37, sector 3, Bucure[ti, Cab-
inetul Pre[edintelui; c) Limba în care se
redacteaz` oferta -limba român`. 9. Data,
ora [i locul deschiderii ofertelor: -Data 18
IUNIE 2014, ora 12,00 la sediul autorit`]ii
contractante din B-dul Unirii, nr. 37, sector
3, Bucure[ti, etaj 3, Sala 327-328; 10. Plata
achizi]iei se va efectua lunar din bugetul
de stat, prin trezoreria afiliat` autorit`]ii
contractante, în contul deschis de benefi-
ciar la Trezoreria Statului din cadrul organ-
ului fiscal competent în administrarea
acestuia. 11. Criterii de calificare conform In-
struc]iunilor pentru ofertan]i. 13. Criteriul
de atribuire al contractului: Oferta cea mai
avantajoas`. La stabilirea punctajului se
vor avea în vedere urm`toarele criterii: -Val-
oare chirie pe metru p`trat (f`r` TVA) 70
puncte/ pentru cel mai mic pre] (pre]ul in-
clude costurile în conformitate cu Caietul
de sarcini); -Distan]a fa]` de sediul actual al
Tribunalului Bucure[ti 10 puncte/ pentru
cea mai mic` distan]`; -Num`rul mi-
jloacelor de transport în comun pe o dis-
tan]` de maxim 800 metri 10 puncte/
pentru cel mai mare num`r de mijloace de
transport; -C`i de acces c`tre etajele supe-
rioare (nr. sc`ri plus lifturi) 10 puncte/ pen-
tru cel mai mare num`r de c`i de acces la
etajele superioare. 14. Perioada de timp în
care ofertantul trebuie s` î[i men]in`
oferta valabil` -minim 90 zile. 15.
Depunerea ofertelor: se va efectua con-
form Instruc]iuni pentru ofertan]i. 16. La
deschiderea ofertelor pot participa per-
soane împuternicite de ofertan]i. Autori-
tatea Contractant`

SC V~lceana Rm. V~lcea – în faliment, prin
SP Evilex IPURL – lichidator judiciar, solicita
oferte de prelucrare [i depozitare arhiva ce
vor fi supuse aprob`rii adun`rii creditorilor.
Oferta va cuprinde: Dovezile de respectare
a prevederilor art. 18 din L 16/1996 modifi-
cat` prin L 138/2013; Tariful mediu pe ml de
prelucrare arhiv`, indiferent de tip (perma-
nente, contabile, salarii etc) [i indiferent de
stare (legate, inventariate, numerotate);

Tariful de depozitare pe ml/an de p`strare.
Ofertele se depun prin po[t` pe adresa SC
Vâlceana S` str. Gâb Mihaescu nr. 8, jud.
Vâlcea, pân` la data de 20.06.2014 (data
po[tei).Rela]ii privind starea arhivei se pot
ob]ine la telefon nr. 0729086237.

Consiliul Local al Comunei Ciorani, jude]ul
Prahova, cod fiscal: 2845648, organizeaz`
la sediul s`u din Comun` Ciorani, jude]ul
Prahova, licita]ie public`, în vederea conce-
sion`rii unui spa]iu cu suprafa]a de 497 mp
pentru deschiderea unei croitorii, la data
de 23.06.2014, ora 10.00. Data limit` pen-
tru solicitarea clarific`rilor: 19.06.2014, ora
15.00. Data limit` de depunere a ofertelor
este: 20.06.2014, ora 12.00 la sediul
Prim`riei Comunei Ciorani, 1 exemplar. Doc-
umenta]ia de atribuire poate fi procurat de
la Prim`ria Comunei Ciorani la pre]ul de
200 lei. Solu]ionarea litigiilor se realizeaz`
conform prevederilor Legii contenciosului
administrativ nr.554/2004 actualizat` de
c`tre Sec]ia de Contencios Administrativ a
Tribunalului Prahova. Rela]ii la telefon:
0244.462.025.

Penitenciarul Vaslui, cu sediul în Muntenii
de Jos, Strada Avicola, nr.2, telefon
0235.322.510, fax 0235.322.135 scoate la vân-
zare prin licita]ie în condi]iile H.G.
nr.766/18.07.2002, urm`toarele autove-
hicule: autospecializat` -izoterm`, autoutil-
itar` ROMAN, autoutilitar` ARO-330-TDX.
Licita]ia va avea loc la data de 09.06.2014,
ora-11.00, la sediul unit`]ii.

Subscrisa Evrika Insolvency IPURL,
reprezentat` prin asociat coordonator av.
Liscan Aurel, în calitate de lichidator judi-
ciar al SC Forest Park SRL desemnat prin
Sentin]a Civil`  din data de 05.09.2012, pro-
nun]at` în Dosar nr. 61621/3/2011 aflat pe
rolul Tribunalului Bucure[ti, Sec]ia a VII a
Civil`, anun]a scoaterea la vânzare a
urm`toarele bunuri imobile aflate în pro-
prietatea SC Forest Park SRL constând în:
teren extravilan în suprafa]a de 24.863 mp
situat în Com. Vidra, Jud. Ilfov, tarla 22,
parcela 318; teren extravilan în suprafa]a
de 14.595 mp situat în Com.Vidra, Jud. Ilfov,
tarla 22, parcela 322/45/2; teren extravilan
în suprafa]a de 29.251 mp situat în Com.
Vidra, Jud. Ilfov; teren extravilan în
suprafa]a de 9.740 mp  situat în Com.
Vidra, Jud. Ilfov,  tarla 22, parcela 318/50;
teren extravilan în suprafa]a de 7.351 mp
situat în Com. Vidra, Jud. Ilfov, tarla 22,
parcela 318/22; teren extravilan în
suprafa]a de 15.000 mp situat în Com.
Vidra, Jud. Ilfov, parcela 318/45/1; teren ex-
travilan în suprafa]a de 5.000 mp situat în
Com. Vidra, Jud.I lfov, tarla 22, parcela
322/18 în valoare total` de 140.000 euro,
conform aprob`rii adun`rii creditorilor din
data de 21.05.2014. Prima vânzare a
bunurilor imobile apar]inând societ`]ii
falite se va organiza în dat` de 30.05.2014
ora 14,00 prin licita]ie public` cu strigare.
În cazul în care bunurile nu se vor vinde la
primul termen de licita]ie, începând cu
data de 06.06.2014 se vor organiza licita]ii
s`pt`mânal, în fiecare zi de vineri, la
aceea[i or` [i în acelea[i condi]ii. Locul de
desf`[urare a licita]iilor va fi stabilit la
sediul lichidatorului judiciar din Bucure[ti,
Bd.Unirii nr.78, bl.J2, sc.2, et.3, ap.39, sector
3, unde se vor depune documentele de în-
scriere la licita]ie men]ionate în caietul de
sarcini, cel târziu pân` în preziua licita]iei,
ora 10.00. Date despre starea bunurilor,
pre]ul acestora, condi]iile de înscriere la
licita]ie precum [i modul de organizare a
acestora se pot ob]ine din caietul de sarcini
întocmit de lichidatorul judiciar. Caietul de
sarcini se poate achizi]iona de la sediul
lichidatorului judiciar din Bucure[ti,
Bd.Unirii nr.78, bl.J2, sc.2, et.3, ap.39, sector
3. Costul unui caiet de sarcini este de 300
lei. Achizi]ionarea caietului de sarcini este
obligatorie pentru to]i participan]ii la
licita]ie. Rela]ii suplimentare se pot ob]ine
la tel. 0724.23.79.79.

DIVERSE
Subscrisa Evrika Insolvency IPURL
reprezentat` prin asociat coordonator Lis-
can Aurel, în calitate de lichidator judiciar al
SC  Agromec Gr`di[tea SA desemnat prin
sentin]a civil` din data de  20.05.2014, pro-
nun]at` de Tribunalul Ilfov, Sec]ia Civil` în
Dosar nr. 3890/93/2013, notificã de-
schiderea falimentului prin procedura sim-
plificat` prev`zut` de Legea nr.85/2006
împotriva SC Agromec Gr`di[tea SA, cu
sediul în Comun` Gr̀ di[tea, Str. Agromecu-
lui, Nr. 199, Jude] Ilfov, CUI 2789939, num`r
de ordine în registrul comer]ului
J40/4172/1991. Persoanele fizice [i juridice
care înregistreaz` un drept de crean]a
n`scut dup` data deschiderii procedurii in-
solventei împotriva SC  Agromec Gr`di[tea
S` vor formula declara]ie de crean]a care
va fi înregistrat` la grefa Tribunalului Ilfov-
Sec]ia  Civil`, cu referire la dosarul nr.
3890/93/2013 în urm`toarele condi]ii : a)
termenul limit` pentru înregistrarea cererii
de admitere a crean]elor în tabelul supli-
mentar al crean]elor 16.06.2014; b) ter-
menul limit` pentru verificarea crean]elor,
întocmirea, afi[area [i comunicarea tabelu-
lui suplimentar al crean]elor 30.06.2014; c)
termenul pentru depunerea contesta]iilor
la tabelul suplimentar 09.07.2014; d) ter-
men pentru întocmirea [i afi[area tabelu-
lui definitiv consolidat 18.07.2014.

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.
642/16.05.2014
pronun]at` de
Tribunalul Pra-
hova în dosarul
3680/105/2012,
anun]` de-
schiderea proce-
durii generale a
falimentului deb-
itoarei SC
Danusca SRL,
P`ule[ti, jud. Pra-
hova, CUI
2 7 0 3 6 9 4 ,
J29/3665/1992.
Termenul limit`
pentru înregis-
trarea cererii de
admitere a
crean]elor este
27.06.2014. Ter-
menul limit`
pentru verifi-
carea crean]elor,
î n t o c m i r e a ,
afi[area [i comu-
nicarea tabelului
suplimentar al
crean]elor este
25.07.2014. Ter-
menul pentru
solu]ionare even-
tuale contesta]ii
[i afi[are tabelul
definitiv consoli-
dat al crean]elor
este 22.08.2014.

Via Insolv SPRL
Ploie[ti, str. Ba-
natului, nr. 1, bl.
37B, sc. B, ap. 3,
tel/fax 0244
519800, numit` lichidator judiciar conform
încheierii din data de 09.05.2014
pronun]at` de Tribunalul Prahova în
dosarul 3705/105/2014, anun]` de-
schiderea procedurii simplificate a insol-
ventei debitoarei SC Hormigon SRL,
Ploie[ti, str. Aurel Vlaicu, nr. 16A, jud. Pra-
hova, J29/248/2003, CUI 15205942. Ter-
menul limit` pentru înregistrarea cererii de
admitere a crean]elor este 23.06.2014. Ter-
menul limit` pentru verificarea crean]elor,
întocmirea, afi[area [i comunicarea tabelu-
lui preliminar al crean]elor este 03.07.2014.
Termenul pentru afi[area tabelului defini-
tiv al crean]elor este 17.07.2014. Prima
adunare a creditorilor la data de 07.07.2014,
ora 13/30 la sediul lichidatorului judiciar.

Via Insolv SPRL Ploie[ti, str. Banatului, nr. 1,
bl. 37B, sc. B, ap. 3, tel/fax 0244 519800,
numit` lichidator judiciar conform
încheierii din data de 19.05.2014
pronun]at` de Tribunalul Prahova în
dosarul 3481/105/2014, anun]` de-
schiderea procedurii simplificate a insol-
ventei debitoarei SC Mirina Prest Expres
SRL, sat Ditesti, com. Filipe[tii de P`dure,
nr. 429, jud. Prahova, J29/1653/2009, CUI
26204608. Termenul limit` pentru înreg-
istrarea cererii de admitere a crean]elor
este 03.07.2014. Termenul limit` pentru
verificarea crean]elor, întocmirea, afi[area
[i comunicarea tabelului preliminar al
crean]elor este 23.07.2014. Termenul pen-
tru afi[area tabelului definitiv al crean]elor
este 08.08.2014. Prima adunare a credito-
rilor la data de 28.07.2014, ora 13/30 la
sediul lichidatorului judiciar.

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. 638/16.05.2014 pronun]at` de
Tribunalul Prahova în dosarul
592/105/2011, anun]` deschiderea proce-
durii generale a falimentului debitoarei SC
Market Andu]u SRL, Ploie[ti, Pia]a 1 Decem-
brie 1918, nr. 4, Centrul Comercial BIG - sub-
sol, jude] Prahova, CUI 25872862,
J29/1296/2009. Termenul limit` pentru în-
registrarea cererii de admitere a crean]elor
este 27.06.2014. Termenul limit` pentru
verificarea crean]elor, întocmirea, afi[area
[i comunicarea tabelului suplimentar al
crean]elor este 25.07.2014. Termenul pen-
tru solu]ionare eventuale contesta]ii [i
afi[are tabelul definitiv consolidat al
crean]elor este 22.08.2014.

Extras din sentin]a civil` nr. 1505/2010  pro-
nun]at` de Judec`toria N`s`ud \n dosar nr.
994/265/2010: Admite ac]iunea civil` for-
mulat` [i precizat` de reclamanta Pop
Maria împotriva p~r~tului Pop Iosif. Dis-
pune desfacerea c`s`toriei \ncheiat` [i
\nregistrat` la nr.78/27 octombrie 1984
\ntre reclamant` [i p~r~t din vina exclu-
sive` a p~r~tului. Dispune ca reclamanta
s`-[i reia numele avut anterior \ncheierii
c`s`toriei respectiv acela de Og\gau.
Oblig` p~r~tul la plata c`tre reclamant a
sumei de 872,3 lei cu titlu cheltuieli de
judecat`. Cu apel în 30 de zile de la comu-
nicare. Pronun]at` în [edin]a public` din
data de 4 noiembrie 2010.

CITA}II
Se citeaz` Bologea Gheorghe Eugen, cu
domiciliu necunoscut, în calitate de pârât,
la Judec`toria Topoloveni, jude]ul Arge[,
pentru data de 12 iunie 2014 în dosar
nr.1679/828/2012, în proces cu Consiliul
Local Al Ora[Ului Topoloveni, în calitate de
reclamant, având ca obiect preten]ii.

C`p`]~n` Gherghina cu ultimul domiciliu
cunoscut în Zimnicea, str. Independen]ei,

nr. 108 este citat` în calitatea de pârât` la
Judec`toria  Zimnicea, în data de
30.05.2014, ora 9,00 în dosar nr. 2650/339/
2012 având ca obiect declararea  dispari]iei.
În caz de neprezentare judecata se va face
în lips`.

PIERDERI
SC Senior Software Agency SRL, având
J40/8341/2003, CUI: RO15525700, de-
clar`m pierdut certificat constatator
pentru sediu secundar din Bucure[ti, Sec-
torul 5, str. Sebastian, Nr.88, Lotul Nr.15, Bloc
Corp A+B, Etaj 1. Îl declar`m nul.

Pierdut atestat taxi, seria CPTX 0105644 pe
numele Juganaru Alexandru Vasile. Îl de-
clar nul.

Pierdut certificat de preg`tire profesional`
-  marf`, pe numele Dogaru Sandel, num`r
cartela 010677400 eliberat la data de
07.02.2012. Îl declar nul. 

Pierdut proces verbal primire-predare
apartament nr.20405/1992, pe numele
Bra[oveanu Lumini]a. Îl declar nul. 

Pierdut contract construire nr. 2158/1/
11.12.1978 [i proces verbal primire predare
din 17.04.1979, pe numele Zbârcea Gheor-
ghe [i Zbârcea Elena. Le declar nule. 

Pierdut adeverin]` achitare integral`
locuin]`, pe numele Marinescu Oliver. O
declar nul`. 

Pierdut adeverin]` achitare integral`
locuin]`, aferent` contract nr.14057, pe nu-
mele Dinu Tric`. O declar nul`.

Pierdut contract vânzare-cump`rare cu
plata în rate nr.12808/1/1991 [i proces ver-
bal eliberat în 30.01.1992, pe numele Con-
stantin Aurel [i Ecaterina. Le declar nule. 

Pierdut contract construire nr.
13945/27.08.1973, proces verbal eliberat în
01.10.1973 [i act adi]ional emis în 27.11.1973,
pe numele Tun`reanu Constantin. Le de-
clar nule.  

Registru încas`ri [i pl`]i cod 14-1-1\b P.F.
Duna Valeriu, C.U.I. 31972483.

Pierdut contract de vânzare- cump`rare nr.
4476/1992 [i proces verbal de predare-
primire a locuin]ei nr. 4476/30.11.1992, acte
încheiate cu SC Romvial SA, pe numele
Rada Nicolae. Le declar nule. 
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