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OFERTE SERVICIU
SC Filip Prod Carn SRL cu sediul \n Filipe[tii de P`dure Pra-
hova angajeaz` tehnolog produse alimentare (mezeluri,
carne) 0762.248.051. 0762.254.230.

Prim`ria ora[ului Sulina, jude]ul Tulcea, cu sediul în
Sulina, str. I, nr. 180, organizeaz` concurs de recrutare în
data de 11.08.2014, orele 15:00 – proba scris`, pentru ocu-
parea func]iei publice temporar vacant` de inspector,
clasa I, grad profesional principal – Serviciul urbanism,
amenajarea teritoriului (...). Candida]ii trebuie s` îndeplin-
easc` condi]iile generale prev`zute de art. 54 din Legea nr.
188/1999 (r2), cu modific`rile [i complet`rile ulterioare, [i
condi]iile specifice postului: studii universitare de licen]`
absolvite cu diplom`, respectiv studii superioare de lung`
durat`, absolvite cu diplom` de licen]` sau echivalent`,
vechime în specialitatea studiilor necesare exercit`rii
func]iei publice minimum 5 ani. Dosarele de concurs se
vor depune în perioada 29 iulie  – 5 august  2014 [i tre-
buie s` con]in` în mod obligatoriu, documentele
prev`zute la art. 49 din H.G. nr. 611/2008, selec]ia
dosarelor de înscriere va avea loc in data de 6 august 2014,
iar interviul se va sus]ine în maxim 5 zile lucr`toare de la
data sus]inerii probei scrise. Condi]iile de participare, bib-
liografia [i actele necesare înscrierii la concurs sunt afi[ate
la sediul institu]iei [i pe site-ul Prim`riei Sulina www.pri-
maria-sulina.ro. Rela]ii suplimentare se pot ob]ine la
sediul institu]iei, la nr. de telefon: 0240543003.

PROPUNERI AFACERI
V~nd fabrica mezeluri, Prahova, Filipe[tii de P`dure [i
sec]ie transare carne proaspat` produc]ie zilnic` 10 tone
mezeluri, posibilitate rate, negociabil. 0762.248. 051,
0762.254.230.

CITA}II
Numitul Luca Sandel, cu domiciliul legal \n mun. Gala]i,
str. Laminori[tilor nr.6, bl. G2, sc.2, ap.123 jud. Gala]i este
citat la Tribunalul Gala]i la data de 20.08.2014, \n dosarul
civil nr. 3381/121/2014, av~nd ca obiect plasament, la sala
3, ora 8,30 \n proces cu DGASPC Gala]i.

Numi]ii Acatrinei Vasile, Acatrinei D`nu], }urcanu Car-
olina, Bârsan Mariana, reclaman]i în dosarul nr. 304/ 199/
2014, cu domiciliul ales la Cabinet de avocat Lupa[cu Si-
mona Boto[ani, str. Aleea Eliber`rii, nr. 1, sc. A, ap. 2, parter,
jud. Boto[ani, au solicitat s` se constate dobândirea prin
uzucapiune a dreptului de proprietate asupra imobilului
situat în localitatea Buhu[i, jude]ul Bac`u, str. Tineretu-
lui, nr. 30 (fost 32), constând în teren în suprafa]` de 847
mp. To]i cei interesa]i, pot face opozi]ie la cererea de uzu-
capiune, iar în caz contrar în termen de 6 luni de la
emiterea celei din urm` publica]ii, se va trece la judecarea
cererii.

Erimia Angela, cu domiciliul cunoscut în Ia[i, str. Tabacu-
lui nr.63, bl.W1, ap.2, parter [i Agachi Ciprian, cu domicil-
iul cunoscut în Ia[i, str. Tabacului nr.63, bl.W1, ap.2, parter,
având calitatea de intima]i sunt chema]i în judecat` la
Tribunalul Ia[i, sec]ia I civil`, sala 4, complet civil r10, în
ziua de 15.10.2014, ora 09.00, în proces cu Inspectoratul
[colar Jude]ean Ia[i, cu sediul în Ia[i, str. Nicolae B`lcescu,
nr.26, în calitate de recurent, Timofte [tefan în calitate de

intimat, Timofte Lenu]a în calitate de intimat, Agachi
{tefania Lumini]a în calitate de intimat, Ipate Lauren]iu în
calitate de intimat, pentru recurs- ac]iune în regres rejude-
care, în dosar nr. 9004/245/2010.

DIVERSE
Anun] de mediu: SC Arge Demol`ri SRL cu sediul în Pite[ti,
str. Armand C`linescu 38, cam. 1, jud. Arge[ prin cererea
depus` la APM Arge[ a solicitat autoriza]ie de mediu pen-
tru desf`[urarea activit`]ii: Exploatare forestier` în Româ-
nia. Informa]ii referitoare la prezenta activitate, precum
[i eventualele sugestii [i contesta]ii se pot ob]ine, respec-
tiv depune în scris, sub semn`tur` [i  cu date de identifi-
care, la sediul APM Arge[, str. Egalit`]ii nr. 50, tel.
0248/213200, în termen de 15 zile lucr`toare de la publi-
carea anun]ului.

Anun] despre deschiderea procedurii de declarare a
mor]ii numi]ilor Hedviga Schvertner [i Ladislau Hern cu
ultimul domiciliu cunoscut în Municipiul Lugoj, Jude]ul
Timi[ în dosarul cu nr.4740/30/2014 aflat pe rol la Tri-
bunalul Timi[ cu invita]ia ca orice persoan` care cunoa[te
date despre ace[tia s` le comunice instan]ei.

ADUNåRI GENERALE
Convocare: Consiliul de Administra]ie al SC Comnord SA,
persoan` juridic` român`, având Cod de Înregistrare Fis-
cal` 1590368, atribut fiscal RO [i num`r de Ordine la Reg-
istrul Comer]ului J40/493/1991, cu sediul în Bucure[ti,
Calea Grivi]ei nr.136, sector 1, în temeiul prevederilor Actu-
lui constitutiv al societ`]ii [i prevederilor Legii nr. 31/1990
republicat`, Convoac` Adunarea General` Ordinar` a
Ac]ionarilor societ`]ii pentru data de 27.08.2014, ora 12,00.
[edin]a Adun`rii Generale Ordinare a Ac]ionarilor va avea
loc la sediul societ`]ii din Bucure[ti, Calea Grivi]ei nr.136,
sector 1. La Adunarea General` Ordinar` sunt invita]i s`
participe to]i ac]ionarii afla]i în eviden]a Registrului
Ac]ionarilor [i Registrului de Ac]iuni la data de 21.08.2014.
Pe ordinea de zi a Adun`rii Generale Ordinare, sunt în-
scrise urm`toarele probleme: 1. Prezentarea raportului
Consiliului de Administra]ie privind situa]iile financiare
anuale consolidate pentru anul 2013; 2. Prezentarea ra-
portului auditorului financiar privind situa]iile financiare
anuale consolidate pentru anul 2013; 3. Aprobarea
situa]iilor financiare anuale consolidate pentru anul 2013;
4. Modificarea bugetului de venituri [i cheltuieli pentru
exerci]iul financiar 2014. 5. Aprobarea datei de 17.09.2014
ca dat` de înregistrare, conform art.238 din Legea nr.
297/2004. În situa]ia în care Adunarea General` nu va
putea delibera [i vota în mod valabil o a doua Adunare
General` Ordinar` este convocat` pentru ziua de
28.08.2014, la ora 12.00, în acela[i loc [i cu aceea[i ordine
de zi. Dup` publicarea convoc`rii, ac]ionarii reprezentând,
individual sau împreun`, cel pu]in 5% din capitalul social
are/au dreptul: a) de a introduce puncte pe ordinea de zi
a adun`rilor generale, în termen de cel mult 15 zile de la
data public`rii convoc`rii, 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 b) de a
prezenta proiecte de hot`râre, în termen de 15 zile de la
data public`rii convoc`rii, pentru punctele incluse sau
propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adun`rii gen-
erale.  Aceste drepturi pot fi exercitate numai în scris

(transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace elec-
tronice). Se precizeaz` c` ac]ionarii ce vor fi împiedica]i
de anumite împrejur`ri s` participe la Adun`rile Generale
vor putea mandata, în conformitate cu art.125 din Legea
31/1990 republicat` [i Regulamentul C.N.V.M. 1/2006 [i
6/2009, printr-o procur` special` o ter]` persoan` care
s` participe [i s` voteze în numele lor [i pentru ei, în
Adun`rile Generale, în condi]iile legii. Procurile speciale
pot fi ridicate de la sediul societ`]ii începând cu data con-
voc`rii [i vor fi depuse spre înregistrare la secretariatul
adun`rii pân` cel târziu la data de 27.08.2014, orele 10.00.
Procurile speciale vor putea fi transmise spre înregistrare
[i pe fax sau email în format pdf., reprezentantul
ac]ionarului fiind obligat ca la data adun`rii generale s`
aib` asupra sa procura în original. Ac]ionarii au dreptul
s` formuleze întreb`ri privind punctele de pe ordinea de
zi ale Adun`rilor Generale în condi]iile art. 13 din Regula-
mentul C.N.V.M. 6/2009, dup` ce ac]ionarii vor fi identi-
fica]i sau dac` buna desf`[urare [i preg`tire a adun`rilor
generale precum [i protejarea confiden]ialit`]ii [i a intere-
selor comerciale a societ`]ii, permite acest lucru. Docu-
mentele privind problemele incluse în ordinea de zi a
Adun`rilor Generale pot fi consultate la sediul societ`]ii
sau pe pagina de internet www.comnord.ro, începând cu
data convoc`rii. Documentele aferente [edin]elor, inclusiv
propunerile de hot`râre [i procurile speciale pot fi
ob]inute de la dna. Stefan Alina– tel. 021/2066800. Se
propune ca dat` de înregistrare, conform art. 238 din
Legea nr. 297/2004, data de 17.09.2014. Pre[edintele Con-
siliului de Administra]ie al SC Comnord SA, Oleana Ne-
goita.

Convocator nr.17/28.07.2014. Administratorul unic al so-
ciet`]ii Roua Development SA, cu sediul în Ora[ul Volun-
tari, Bulevardul Pipera nr. 1/I, cl`direa ADMIN D+P+M+4E,
intrarea B, etaj 4, Jude]ul Ilfov, CUI: 1315252, dl.Moraru Va-
lerii, convoac` Adunarea General` Ordinar` a Ac]ionar-
ilor în data de 01.09.2014, ora 12.00, la adresa sediului
social, sus-men]ionat`. În cazul în care la prima convo-
care nu se îndeplinesc condi]iile de cvorum prev`zute de
lege, a doua [edin]` a Adun`rii Generale Ordinare a
Ac]ionarilor va avea loc în data de 02.09.2014, ora 12.00,
în acela[i loc [i cu aceea[i ordine de zi. Ordinea de zi pen-
tru [edin]a Adun`rii Generale Ordinare a Ac]ionarilor este
urm`toarea: 1.Ratificarea hot`rârii Administratorului Unic
al Societ`]ii nr.1/21.07.2014, prin care s-a decis încheierea
unui contract de ipotec` în favoarea ANAF pentru
garantarea crean]elor fiscale ale societ`]ii Perla Covasnei
SA în cuantum de 2.110.499 Lei conform acordului de prin-
cipiu nr.253408/23.06.2014, la care Societatea de]ine un
num`r de 1.648.900 ac]iuni, pentru bunurile imobile
aflate în proprietatea Societ`]ii, astfel cum au fost identi-
ficate prin hot`rârea Administratorului Unic
nr.1/21.07.2014. 2.Modificarea actului constitutiv al So-
ciet`]ii prin introducerea alin.6 la art.14 (Convocarea
Adun`rii Generale a Ac]ionarilor), care s` aib` urm`torul
con]inut: ac]ionarii reprezentând întreg capitalul social
pot ]ine Adunarea General` [i pot lua orice hot`râre de
competen]a adun`rii, f`r` respectarea formalit`]ilor
cerute pentru convocarea ei, dac` nici unul dintre ei nu
se opune. 3.Aprobarea datei de 17.09.2014 ca dat` de în-
registrare pentru identificarea ac]ionarilor asupra c`rora
se r`sfrâng efectele Hot`rârii Adunarii Generale Ordinare
a Ac]ionarilor în conformitate cu prevederile art.238 alin.1
din Legea 297/2004. Data de referin]` pentru identifi-
carea Ac]ionarilor care au dreptul s` participe [i s` voteze
în cadrul Adun`rii Generale Ordinare este 19.08.2014.

Doar persoanele care sunt ac]ionari la aceast` dat` au
dreptul de a participa [i de a vota în cadrul Adun`rii Gen-
erale Ordinare a Ac]ionarilor. Au dreptul de a cere intro-
ducerea unor noi puncte pe ordinea de zi, de a prezenta
proiecte de hot`râre pentru punctele incluse sau propuse,
de a adresa întreb`ri privind punctele de pe ordinea de zi
prev`zute la art.7 [i 13 din Regulamentul CNVM
nr.6/2009, unul sau mai mul]i ac]ionari reprezentând, in-
dividual sau împreun`, cel pu]in 5% din capitalul social.
Cererile se înainteaz` Administratorului Unic în cel mult
15 zile de la publicarea convoc`rii, în vederea public`rii [i
aducerii acestora la cuno[tin]` celorlal]i ac]ionari. In-
forma]ii detaliate privind aceste drepturi, textul integral
al documentelor ce urmeaz` a fi prezentate Adun`rii Gen-
erale Ordinare a Ac]ionarilor, proiectul de Hot`râre al
Adun`rii Generale Ordinare a Ac]ionarilor [i toate cele-
lalte informa]ii prev`zute de art.6 din Regulamentul
CNVM nr.6/2009 sunt disponibile la sediul societ`]ii la
serviciul Registratur`. Ac]ionarii persoane fizice cu capac-
itate deplin` de exerci]iu înregistra]i la data de referin]`
pot participa [i vota la Adun`rile Generale personal doar
în baza buletinului/c`r]ii de identitate sau a pa[aportului.
Ac]ionarii persoane fizice cu capacitate deplin` de
exerci]iu pot participa [i vota în cadrul Adun`rii Generale
Ordinare [i prin intermediul unei oricare alte unice per-
soane fizice sau juridice, cu excep]ia administratorilor,
doar pe baz` de procur` special`. Pentru a asigura iden-
tificarea ac]ionarului, a reprezentantului [i posibilitatea
verific`rii con]inutului instruc]iunilor de vot, procurile
speciale trebuie s` fie încheiate în form` autentic` notar-
ial`/înscris sub semn`tur` privat` atestat de c`tre un av-
ocat conform Legii 51/1995/înscris sub semn`tur` privat`
încheiat la sediul Roua Development SA în prezen]a
reprezentan]ilor societ`]ii/înscris electronic ce are ata[at`
semn`tura electronic` extins`. Procurile speciale vor fi
depuse cu 48 de ore înainte de data Adun`rii Generale
Ordinare, respectiv pân` la data de 30.08.2014, ora 12.00,
la sediul societ`]ii în original/copie legalizat` notarial. For-
mularul de procur` special` obligatoriu a fi utilizat poate
fi procurat de la sediul societ`]ii de la serviciul Regis-
tratur`. Ac]ionarii care nu au capacitate de exerci]iu pot
fi reprezenta]i de reprezentan]ii lor legali care, la rândul
lor, pot da altor persoane procur` special`, prevederile
alineatului anterior aplicându-se corespunz`tor. Ac]ionarii
persoane juridice pot participa la [edin]a Adun`rii Gen-
erale Ordinare doar prin reprezentantul lor legal sau
printr-o alt` persoan` împuternicit` s` îi reprezinte în
baza unei împuterniciri în form` scris`, semnat` [i
[tampilat` de reprezentantul legal al persoanei juridice.
Votul prin coresponden]` sau prin mijloace electronice
este permis. Procedura detaliat` de vot prin corespon-
den]` sau prin mijloace electronice, precum [i cerin]ele
[i constrângerile necesare identific`rii ac]ionarilor pot fi
consultate [i la sediul societ`]ii la serviciul Registratur`.
Formularele de procuri speciale se pot ob]ine de la sediul
societ`]ii, începând cu data de 26.08.2014, între orele
09.00-17.30. Administratorul Unic al Roua Development
SA, Dl.Moraru Valerii.

Convocator nr. 3665/28.07.2014. Consiliul de administra]ie
al societ`]ii Perla Covasnei SA, cu sediul în Ora[ul Volun-
tari, Bulevardul Pipera nr.1/I, cl`direa ADMIN D+P+M+4E,
intrarea B, etaj 4, Jude]ul Ilfov, CUI: 558601, prin Pre[edin-
tele Consiliului de Administra]ie, Violeta Moraru, con-
voac` Adunarea General` Ordinar` a Ac]ionarilor în data
de 01.09.2014, ora 12.00, la adresa sediului social, sus-
men]ionat`. În cazul în care la prima convocare nu se în-
deplinesc condi]iile de cvorum prev`zute de lege, a doua
[edin]` a Adun`rii Generale Ordinare a Ac]ionarilor va
avea loc în data de 02.09.2014, ora 12.00, în acela[i loc [i
cu aceea[i ordine de zi. Ordinea de zi pentru [edin]a
Adun`rii Generale Ordinare a Ac]ionarilor este
urm`toarea: 1.Ratificarea hot`rârii Consiliului de Admin-
istra]ie al Societ`]ii nr.12/21.07.2014, prin care s-a decis con-
stituirea garan]iilor necesare în vederea punerii în aplicare
a acordului de principiu nr.253408/23.06.2014 emis de
ANAF în leg`tura cu e[alonarea la plat` a obliga]iilor fis-
cale ale societ`]ii Perla Covasnei SA în cuantum de
2.110.499 Lei, prin instituirea sechestrului asigurator
asupra bunurilor mobile [i imobile aflate în proprietatea
Societ`]ii, astfel cum au fost identificate prin hot`rârea
Consiliului de administra]ie nr.12/21.07.2014. 2.Aprobarea
datei de 17.09.2014 ca dat` de înregistrare pentru identi-
ficarea ac]ionarilor asupra c`rora se r`sfrâng efectele
Hot`rârii Adunarii Generale Ordinare a Ac]ionarilor în
conformitate cu prevederile art.238 alin.1 din Legea
297/2004. 3.Mandatarea persoanelor responsabile pen-
tru a îndeplini formalit`]ile necesare înregistr`rii [i pub-
lic`rii hot`rârilor luate în cadrul Adun`rii Generale
Ordinare, precum [i pentru transmiterea acestora
institu]iilor pie]ei de capital. Data de referin]` pentru
identificarea Ac]ionarilor care au dreptul s` participe [i
s` voteze în cadrul Adun`rii Generale Ordinare este
19.08.2014. Doar persoanele care sunt ac]ionari la aceast`
dat` au dreptul de a participa [i de a vota în cadrul
Adun`rii Generale Ordinare a Ac]ionarilor. Au dreptul de
a cere introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi, de
a prezenta proiecte de hot`râre pentru punctele incluse
sau propuse, de a adresa întreb`ri privind punctele de pe
ordinea de zi prev`zute la art.7 [i 13 din Regulamentul
CNVM nr.6/2009, unul sau mai mul]i ac]ionari reprezen-
tând, individual sau împreun`, cel pu]in 5% din capitalul
social. Cererile se înainteaz` consiliului de administra]ie
în cel mult 15 zile de la publicarea convoc`rii, în vederea
public`rii [i aducerii acestora la cuno[tin]` celorlal]i
ac]ionari. Informa]ii detaliate privind aceste drepturi, tex-
tul integral al documentelor ce urmeaz` a fi prezentate
Adun`rii Generale Ordinare a Ac]ionarilor, proiectul de
Hot`râre al Adun`rii Generale Ordinare a Ac]ionarilor [i
toate celelalte informa]ii prev`zute de art.6 din Regula-
mentul CNVM nr.6/2009 sunt disponibile pe website-ul

societ`]ii la adresa: www.perlacovasnei.ro. Ac]ionarii per-
soane fizice cu capacitate deplin` de exerci]iu înregistra]i
la data de referin]` pot participa [i vota la Adun`rile Gen-
erale personal doar în baza buletinului/c`r]ii de identi-
tate sau a pa[aportului. Ac]ionarii persoane fizice cu
capacitate deplin` de exerci]iu pot participa [i vota în
cadrul Adun`rii Generale Ordinare [i prin intermediul
unei oricare alte unice persoane fizice sau juridice, cu
excep]ia administratorilor, doar pe baz` de procur` spe-
cial`. Pentru a asigura identificarea ac]ionarului, a
reprezentantului [i posibilitatea verific`rii con]inutului
instruc]iunilor de vot, procurile speciale trebuie s` fie
încheiate în form` autentic` notarial`/înscris sub
semn`tur` privat` atestat de c`tre un avocat conform
Legii 51/1995/înscris sub semn`tur` privat` încheiat la
sediul Perla Covasnei SA în prezen]a reprezentan]ilor so-
ciet`]ii/înscris electronic ce are ata[at` semn`tura elec-
tronic` extins`. Procurile speciale vor fi depuse cu 48 de
ore înainte de data Adun`rii Generale Ordinare, respec-
tiv pân` la data de 30.08.2014, ora 12.00, la sediul
societ`]ii în original/copie legalizat` notarial sau trimise
pe adresa de e-mail: office@perlacovasnei.ro prin înscris
electronic ce are ata[at` semn`tura electronic` extins`.
Formularul de procur` special` obligatoriu a fi utilizat
poate fi procurat on-line de pe website-ul societ`]ii la
adresa: www.perlacovasnei.ro. Ac]ionarii care nu au ca-
pacitate de exerci]iu pot fi reprezenta]i de reprezentan]ii
lor legali care, la rândul lor, pot da altor persoane procur`
special`, prevederile alineatului anterior aplicându-se
corespunz`tor. Ac]ionarii persoane juridice pot participa
la [edin]a Adun`rii Generale Ordinare doar prin reprezen-
tantul lor legal sau printr-o alt` persoan` împuternicit` s`
îi reprezinte în baza unei împuterniciri în form` scris`,
semnat` [i [tampilat` de reprezentantul legal al per-
soanei juridice. Votul prin coresponden]` sau prin mi-
jloace electronice este permis. Procedura detaliat` de vot
prin coresponden]` sau prin mijloace electronice, precum
[i cerin]ele [i constrângerile necesare identific`rii
ac]ionarilor pot fi consultate pe website-ul societ`]ii:
www.perlacovasnei.ro. Formularele de procuri speciale
se pot ob]ine de la sediul societ`]ii, începând cu data de
26.08.2014, între orele 09.00-17.30. Pre[edintele Consiliu-
lui de Administra]ie al Perla Covasnei SA, Dna.Moraru Vi-
oleta.

LICITA}II
Anun] de Participare: Fondul european pentru refugia]i-
Programul anual 2013. Ref:  ERF/13.02. Inspectoratul Gen-
eral pentru Imigr`ri solicit` propuneri de proiecte pentru
implementarea unor ac]iuni în domeniul azilului cu aju-
torul unei asisten]e financiare prin Programul general
“Solidaritatea [i gestionarea fluxurilor migratorii” al Uni-
unii Europene. Instruc]iunile pentru solicitan]i în forma
complet` se g`sesc pentru consultare la Inspectoratul
General pentru Imigr`ri, str. Lt. col. Constantin Marinescu
nr.15A, Sector 5, Bucure[ti [i pe pagina de Internet
www.ori.mai.gov.ro. Data limit` pentru depunerea prop-
unerilor este 29.08.2014, ora 09:00. Selec]ia propunerilor
se va efectua pe baza prevederilor Legii nr. 350/2005
privind regimul finan]`rilor nerambursabile din fonduri
publice alocate pentru activit`]i nonprofit de interes gen-
eral, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare. Anun] pub-
licat în Monitorul Oficial al României nr. 137 din data de
24.07.2014, Partea a VI-a.

Private Liquidation Group IPURL numit lichidator în
dosarul nr. 834/1285/2013 aflat pe rolul Tribunalului Com-
ercial Cluj, privind pe debitoarea SC Falomir Habitat SR.,
J12/1428/2013, CUI: RO21744372 scoate la vânzare prin
licita]ie public` Parcele teren intravilan, situate în Oradea
(11 parcele ce formeaz` un tot unitar) la pre] de pornire
1.881.000 Euro f`r` TVA. Persoanele interesate trebuie s`
achizi]ioneze un caiet de sarcini privind bunurile scoase la
licita]ie, contra sumei de 500 RON +TVA, ce cuprinde reg-
ulamentul de vânzare. Licitantul va depune la sediul
lichidatorului judiciar o cerere de participare la licita]ie cu
cel pu]in trei zile înainte de termenul licita]iei stabilit prin
anun]ul public. Licita]ia va avea loc în data de 31.07.2014
ora 11:00 la sediul lichidatorului din Oradea str. Avram
Iancu nr.2 ap.11. În caz de nereu[it` licita]ia se va relua în
data de 07.08.2014, 14.08.2014 [i 21.08.2014 la aceea[i or`
[i adres`. Informa]ii suplimentare se pot ob]ine de la
lichidator: Tel: 0359/463661 Fax:0359/463662.

SC Vasrep Petro Construct SRL, prin lichidator judiciar
Petcu Viorica IPURL, scoate la vânzare prin licita]ie pub-
lic` în data de  02.09.2014, ora 13,00 la sediul lichidatoru-
lui din Ploie[ti, str. Splaiului nr. 26, bl. 34R2, sc. A, ap. 2, jud.
Prahova: echipamente tehnologice, masini si utilaje si mi-
jloace de transport; constructie (demisol, parter si etaj)
Scu - 457,10 mp si teren aferent constructiei in suprafata
totala de 2756 mp din care 1864 mp Cc si 892 mp teren
arabil situat in comuna Filipestii de Targ, sat Marginenii de
Jos, jud. Prahova. In caz de neadjudecare in data de
02.09.2014, se vor mai organiza licitatii, in zilele de
09.09.2014, 16.09.2014, 23.09.2014, 30.09.2014, 07.10.2014,
14.10.2014, 21.10.2014, 28.10.2014, 04.11.2014. Taxa de par-
ticipare la licita]ie este de 100 RON plus TVA, garan]ia de
participare este de 10% din valoarea bunului plus TVA.
Achitarea lor se poate face cu ordin de plat` în contul de
lichidare al SC Vasrep Petro Construct SRL. Vânzarea se
face în baza prevederilor Legii nr. 85/2006. |nscrierea la
licita]ie se va face cu cel putin o zi inainte de data licitatiei.
Bunurile se vor vinde libere de sarcini conform art. 53 din
Legea 85/2006. Alte rela]ii privind activele scoase la vân-
zare pute]i ob]ine la nr. de tel. 0244-513366 sau 0244-
597751

SC Petroconduct SA, prin lichidator judiciar Petcu Viorica
IPURL, scoate la vânzare prin licita]ie public` în data de
02.09.2014, ora 12,30 la sediul lichidatorului din Ploie[ti,
str. Splaiului nr. 26, bl. 34R2, sc. A, ap. 2, jud. Prahova
urm`toarele bunuri: Teren  in suprafata de 9.535 mp sit-
uat in loc. Moreni, str. Teis, nr. 14A, jud. Dambovita impre-
una cu C1 (groapa de gunoi) si C2 (birouri). |n caz de
neadjudecare in data de 02.09.2014, se vor organiza lici-
tatii timp de doua saptamani, in zilele de marti, respectiv
09.09.2014 si 16.09.2014. Taxa de participare la licita]ie
este de 100 RON plus TVA, garan]ia de participare este de
10% din valoarea bunului plus TVA. Achitarea lor se poate
face cu ordin de plat` în contul de lichidare al SC Petro-
conduct SA nr. RO54BACX0000000545199000 deschis
la Unicredit Tiriac Bank Sucursala Ploie[ti sau în numerar
la sediul lichidatorului. Vânzarea se face în baza preveder-
ilor Legii nr. 85/2006. |nscrierea la licita]ie se va face cu
cel putin o zi inainte de data licitatiei. Bunurile se vor
vinde libere de sarcini conform art. 53 din Legea 85/2006.
Alte rela]ii privind activele scoase la vânzare pute]i ob]ine
la nr. de tel. 0244-513366 sau 0244-597751

SC Olteanu & 84 Wal SRL, prin lichidator judiciar Petcu
Viorica IPURL, scoate la vânzare prin licita]ie public` cu
strigare în data de 02.09.2014, ora 14,00 la sediul lichida-
torului din Ploie[ti, str. Splaiului nr. 26, bl. 34R2, sc. A, ap.
2, jud. Prahova urm`toarele bunuri: Teren arabil intravi-
lan St 2427 mp; Teren arabil extravilan St 3000 mp; Teren
arabil extravilan St 5400 mp, situate in com. Filipe[tii de
Târg, sat Br`t`[anca, jud. Prahova; În caz de neadjudecare
in data de 02.09.2014, se vor organiza licita]ii timp de
doua saptamani, in zilele de marti, respectiv 09.09.2014,
16.09.2014. Taxa de participare la licita]ie este de 100 RON
plus TV A, garan]ia de participare este de 10% din valoarea
bunului plus TVA. Achitarea lor se poate face cu ordin de

plat` în contul de lichidare sau numerar la sediul lichida-
torului. Vânzarea se face în baza prevederilor Legii nr.
85/2006. |nscrierea la licita]ie se va face cu cel putin o zi
inainte de data licitatiei. Bunurile se vor vinde libere de
sarcini conform art. 53 din Legea 85/2006. Alte rela]ii
privind activele scoase la vânzare pute]i ob]ine la nr. de
tel. 0244-513366 sau 0244-597751

SC Crash Fashion SRL, prin lichidator judiciar Petcu Viorica
IPURL, scoate la vânzare prin licita]ie public` în data de
02.09.2014, ora 13,30 la sediul lichidatorului din Ploie[ti,
str. Splaiului nr. 26, bl. 34R2, sc. A, ap. 2, jud. Prahova
urm`toarele autoturisme: Ford Fiesta, an fabricatie 2005;
Fiat Doblo, an fabricatie 2006; Mese si scaune fier forjat,
mese si scaune lemn, birouri, dulapuri, platouri mari, far-
durii intinse, boluri, gheridon. |n caz de neadjudecare in
data de 02.09.2014, se vor oganiza licitatii timp de doua
saptamani, in zilele de marti respectiv 09.09.2014 si
16.09.2014. Taxa de participare la licita]ie este de 100 RON
plus TVA, garan]ia de participare este de 10% din valoarea
bunului plus TVA. Achitarea lor se poate face cu ordin de
plat` în contul de lichidare sau numerar la sediul lichida-
torului. Vânzarea se face în baza prevederilor Legii nr.
85/2006. |nscrierea la licita]ie se va face cu cel putin o zi
inainte de data licitatiei. Bunurile se vor vinde libere de
sarcini conform art. 53 din Legea 85/2006. Alte rela]ii
privind activele scoase la vânzare pute]i ob]ine la nr. de
tel. 0244-513366 sau 0244-597751

Debitorul SC Egea Prod SRL societate în faliment, prin
lichidator judiciar Dinu, Urse [i Asocia]ii SPRL, scoate la
vânzare: 1.Teren situat în Ploie[ti, str. V`leni nr. 31B, jude]ul
Prahova, având suprafa]a de 289mp. Pre]ul de pornire al
licita]iei este de 78.910 Euro exclusiv TVA. Pre]ul caietu-
lui de sarcini pentru imobil “teren” aflat în proprietatea SC
Egea Prod SRL este de 1.000 lei exclusiv TVA. 2.Autove-
hicule apar]inând SC Egea Prod SRL. 3.Alte mijloace fixe
apar]inând SC Egea Prod SRL. Pre]ul de pornire al licita]ilor
pentru imobil, autovehicule [i mijloacele fixe reprezint`
65% din valoarea de pia]` exclusiv TVA, din raportul de
evaluare pentru fiecare bun în parte iar listele cu aceste
bunuri pot fi ob]inute de la lichidatorul judiciar cu un tele-
fon în prealabil la 021.318.74.25. Participarea la licita]ie este
condi]ionat` de: -consemnarea în contul nr.
RO88BITR003010035250RO01 deschis la Veneto Banca
S.P.C.A.  Ag. Ploie[ti pân` cel târziu cu 2 zile înainte de
[edin]a de licita]ie ora 16.00, a garan]iei de 10% din pre]ul
de pornire a licita]iei;  -achizi]ionarea pân` la aceea[i dat`
a Caietului de sarcini [i a Regulamentelor de licita]ie pen-
tru proprietatea imobiliar`, autovehicule [i mijloacele
fixe, de la sediul lichidatorului judiciar. Pentru propri-
etatea imobiliar`, autovehicule [i mijloacele fixe, prima
[edin]` de licita]ie a fost fixat` în data de 01.08.2014 ora
14:00, iar dac` bunurile nu se adjudec` la aceast` dat`,
urm`toarele [edin]e de licita]ii vor fi în data 14.08.2014,
29.08.2014, 12.09.2014, 26.09.2014 ora 14:00. Toate
[edin]ele de licita]ii se vor desf`[ura la sediul lichidatoru-
lui judiciar din Mun. Ploie[ti, Str. Elena Doamna, Nr. 44A,
Jude] Prahova.

Inspectoratul de Poli]ie Jude]ean Teleorman, cu sediul în
municipiul Alexandria, str. Ion Creang`, nr. 71-73, jude]ul
Teleorman, organizeaz` licita]ie public` deschis` cu stri-
gare pentru vânzarea a doi câini de serviciu. Caietul de
sarcini se poate ob]ine de la Serviciul Logistic al unit`]ii,
începând cu data de 06.08.2014. Licita]ia I va avea loc la
sediul IPJ Teleorman, în data de 19.08.2014, orele 14.00.
Licita]ia a II-a va avea loc la sediul IPJ Teleorman, în data
de 04.09.2014, ora 14.00. Licita]ia a III-a va avea loc la
sediul IPJ Teleorman, în data de 10.09.2014, orele 14.00.
Informa]ii suplimentare se pot ob]ine la: Inspectoratul
de Poli]ie Jude]ean Teleorman – Serviciul Logistic, mu-
nicipiul Alexandria, str. Ion Creang` nr. 71-73, tel.
0247407237, fax 0247310027, e-mail: logistica@tr.politiaro-
mana.ro.

PIERDERI
Pierdut atestat ADR nr. 028160 pe numele de Iosif Nicolae.
|l declar nul.

Weizmann Ariana&Partners mandatar al SC Nord Simex
SRL declar pierdute certificatele de \nregistrare m`rci pen-
tru m`rcile: ARCHOS – M 2009 02366 [i MOBILIER
CLEOPATRA – M 2008 05499. Declar`m nule.

Pierdut proces verbal predare primire din 14.03.1981, pe
numele Popescu Mircea [i Popescu Ancu]a. |l declar nul.

Pierdut contract vânzare-cump`rare locuin]` nr.
11372/1992, pe numele Ni]` Dumitru [i Ni]` Florica. |l de-
clar nul.

Pierdut atestat transport marf` pe numele Grosu Robert.
|l declar nul. 

SC Star Design’ 94 SRL, cu sediul social în Bucure[ti, Bd.
Na]iunile Unite, nr.3, bloc 109, sc.B, et.6, ap.49, sector 5 [i
punct de lucru în Bucure[ti, Strada Vitejescu, nr.35, sector
4, cu nr.înregistrare la Registrul Comer]ului J/40/10144/94,
CUI RO5750496, declar`m pierdute: certificatul de înreg-
istrare pentru sediul social, certificatele constatatoare
pentru sediul social [i activit`]i desf`[urate la ter]i/punct
de lucru, pe care le declar`m nule.

Declar pierdute certificate de recunoa[tere a calific`rii pro-
fesionale cu nr. VIII.d/41358/14.08.2013 [i nr.
VIII.d/63009/22.01.2013 emise de Ministerul S`n`t`]ii pe
numele Marx Tomer, nr. pa[aport C4W3VPY8C.

Declar atestat auto pierdut, pe numele Dobri]` Nicolae,
emis de [coala de [oferi Profesioni[ti Dinu.

DECESE

Aducem un pios omagiu si ne rug`m ca sufletul
bun al omului TUTOVEANU ION s` treac` cu bine
toate v`mile cerurilor. Nora Rodica Tutoveanu [i
familiile Mihalca: Gheorghe sr., Gheorghe jr.,
Alexandru.  

Anun] de atribuire. Denumirea [i adresa achiz-
itorului: SC Piscicultorul SA, cu sediul în Crevedia,
Str.Combinatului, nr.482, jude]ul Dâmbovi]a. Con-
tractul de achizi]ie: achizi]ia unei autoutilitare cu
instala]ie de frig. Data atribuirii contractului de
achizi]ii: 24.iunie.2014. Criteriul de atribuire -oferta
cea mai avantajoas`. Num`rul de oferte primite:
3(trei). Denumirea [i adresa ofertantului
câ[tig`tor: SC Iveco Truck Services SRL cu sediul
social în Bucure[ti, Str.Tipografilor, nr.11-15, cl`dirile
A1 [i LA, etaj 5, sector 1 [i al punctului de lucru în
Str.C`minului, nr.54, sat Manolache, comuna
Glina, jude] Ilfov. Pre]ul pl`tit: 147.100lei f`r` TVA.
Data public`rii anun]ului de participare:
28.mai.2014 în Jurnalul Na]ional. Data deschiderii
ofertelor: 10.iunie.2014.

Publicitate

Cu adânc` durere, anun]`m desp`r]irea

de tat`l, bunicul, str`bunicul nostru [i

omul General (r) ION P. TUTOVEANU, 

veteran de r`zboi, fost [ef al Marelui

Stat Major [i Comandant al Academiei 

Militare. Îl vom avea întotdeauna în 

sufletele [i amintirile noastre, 

un exemplu de dedicare, iubire [i

în]elepciune! Familiile TUTOVEANU [i 

Familia OANA. Ceremonia de înmormântare va avea loc Mar]i, 

29 iulie 2014, ora 13.00, la Cimitirul Ghencea Militar.

Publicitate

Publicitate


