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VÂNZåRI DIVERSE

CITA}II

Numitul Dascalu Viorel cu ultimul
domiciliu cunoscut \n satul Birzesti,
com. {tefan cel Mare, jud. Vaslui, este
citat la Judec`toria Vaslui, str. Inginer
Badea Romeo, nr.13, Vaslui, \n dosarul
civil 7276/333/2013 cu obiect partaj
bunuri comune, \n contradictoriu cu
Ungureanu Crengu]a Ancuta pentru
data de 04.09.2014 ora 8.30

Se citeaz` numita Manaila Nina pentru
data de 03.09.2014 la Tribunalul Vaslui,
ora 9.00, \n calitate de intimat`, \n pro-
ces cu SC Micropronic SRL Rosie[ti, \n
dosarul civil cu nr. 4902/189/2012, re-
curs ac]iune posesorie.

SC Cezara Farm SRL, cu sediul în Co-
muna Albe[ti- Paleologu, [os. Ploie[ti-
Buz`u, nr.291, jude] Prahova, este
chemat la Judec`toria Ploie[ti- Sec]ia
Civil`, cu sediul în Ploie[ti, str. V`leni
nr.44, jude] Prahova, sala 6, complet
MF5, la data de 10.09.2014, ora 08.30,
în calitate de pârât în dosarul nr.
10152/281/2013 ce are ca obiect
preten]ii, în contradictoriu cu SC A&G
Med Trading SRL, în calitate de recla-
mant.

P~r~ta Comuna Poiana Campina prin
Primar, cu sediul \n sat Bobolia, Co-
muna Poiana Campina, Str Uzinei nr.
462, jud. Prahova, contul
RO17TREZ5225006xxx000077 deschis
la Trezoreria C~mpina, Cod fiscal
2845737, CP 107425, este chemat` \n
judecata de reclamanta Parohia Bobo-
lia cu Hramul Sfintii Arhangheli Mihael
si  Gavriil cu sediul \n comuna Poiana
Campina, sat Bovolia, Str Principal` nr.
235, jud. Prahova, CUI 14318846, Cod
IBANRO010RNCB0208010360930001
deschis la BRC C~mpina, prin reprezen-
tantul s`u legal, p`rintele Paroh Preot
Musat Constantin \n dosarul civil nr.
1362/204/2014 la Judecatoria C~mpina
la data de 17.09.2014, avand ca obiect:

constatarea dreptului de proprietate
asupra terenului in suprafata de 1840
mp, situate in Comuna Poiana Camp-
ina, sat Bobolia, Str. Principala nr. 235,
jud. Prahova, Tarlaua 13, Parcela 769,
prin uzucapiune de lunga durata, - con-
statarea dreptului de proprietate
asupra constructiilot situate pe terenul
situate in sat Bobolia, Comuna Poaiana
Campina, Str. Principala nr. 235, jud. Pra-
hova, Tarlaua 13, Parcela 769, prin uzu-
capiune de lunga durata. – constatarea
dreptului de proprietate asupra con-
structiilot situate pe terenul situate in
sat Bobolia, Comuna Poaiana Campina,
Str. Principala nr. 235, jud. Prahova, re-
spective Biserica (compusa din  naos,
pronaos, sfantul altar in suprafata de
158,44 mp si cafas in suprafata de 48,40
mp) si magazia (in suprafata de 13,56
mp) prin accesiune imobiliara. 

România. Tribunalul Maramure[.
Judec`toria Vi[eu de Sus. Dosar nr.
2114/336/2013. Din 18 iunie 2014.
Soma]ie de Uzucapiune, emis` ?n
temeiul ?ncheierii de sedin]` din data
de 18 iunie 2014. Prin cererea ?nregis-
trat` pe rolul Judecatoriei Vi[eu de Sus
sub nr. 2114/336/2013, s-a invocat
dobândirea prin uzucapiune a dreptu-
lui de proprietate a pâr`tului Iuscu Ilie,
domiciliat ?n Vi[eu de Sus, str. Mierlei
nr. 27, jude]ul Maramure[, asupra imo-
bilului situat ?n Vi[eu de Sus identificat
?n CF 1614 nr. top 1791/4/3/1 ?n
suprafa]` de 1070 mp [i nr. top
1791/4/3/2 ?n suprafa]` de 946 mp [i a
terenului situat ?n Vi[eu de Sus identi-
ficat sub nr. cadastral/ nr. top 1101/1 cf.
50473 Vi[eu de Sus ?n suprafa]` de 691
mp. To]i cei interesa]i sunt soma]i s`
formuleze opozi]ie cu precizarea c`, ?n
caz contrar, se va trece la judecarea
cererii ?n termen de 6 luni de la
emiterea celei din urm` publica]ii.
Prezenta soma]ie: - Se afi[eaz` la imo-
bilul ?n litigiu, a[a cum a fost identifi-
cat mai sus, la sediul Judec`toriei Vi[eu
de Sus, la biroul teritorial de cadastru [i
publicitate imobiliar` Vi[eu de Sus, pre-
cum [i la sediul Prim`riei Vi[eu de Sus.
- Se public` ?n dou` ziare, din care unul
de circula]ie na]ional`. Pre[edinte,
Mirela Daniela Mândru. Grefier, Mon-
ica Eva Carbunar.

DIVERSE
Lichid`ri Info Consult SPRL notific` de-
schiderea procedurii simplificate de in-
solven]` a SC Explogeni Silva Forest
SRL, CIF 28162550, dosar 411/1259/2014
Tribunalul Specializat Arge[, cu
urm`toarele termene: înregistrare
crean]`-31.07.2014; tabel preliminar-
11.08.2014; tabel definitiv-26.08.2014;
adunarea creditorilor-16.08.2014, ora
12,30 la sediul UNPIR Arge[.

În temeiul art. 61 alin.(1) din Legea
privind procedura insolven]ei nr.
85/2006, comunic`m deschiderea pro-
cedurii generale de insolven]` a deb-
itorului SC Neo-Financial Services SRL,
CIF: 27355463, J25/258/2010, dosar nr.
9353/101/2013 - Tribunalul Mehedinti.
Termen pentru depunerea cererilor de
crean]e 25.06.2014; Termenul limit`
pentru verificarea crean]elor, în-

tocmirea [i afi[area tabelului prelimi-
nar al crean]elor este la 03.07.2014, Ter-
men pentru depunerea eventualelor
contesta]ii este de 5 zile de la publi-
carea în BPI a tabelului preliminar; Ter-
men pentru întocmire [i afi[are
tabelului definitiv al crean]elor
03.09.2014. Administrator judiciar, Con-
sultant Insolven]` SPRL

Rostami Saeid (beneficiar) proprietar al
terenului situat în comuna Clinceni,
Tarla 10, Parcela 43, nr. cadastral 693, în
suprafa]` de 5.000mp, anun]` publicul
interesat asupra depunerii solicit`rii de
ob]inere a Avizului (de Oportunitate/
Tehnic Consultativ/ Favorabil) pentru
documenta]ia PUD –func]iunea. Docu-
menta]ia a fost depus` pentru con-
sultare la Consiliul Jude]ean Ilfov la
data 03.07.2014. Observa]ii/ comentarii
se primesc în scris la Direc]ia de Urban-
ism din cadrul Consiliului Jude]ean
Ilfov, strada Ghe. Manu nr.18, sector 1
(tel. 021.212.56.93),  în termen de 15 zile
de la publicarea prezentului anun].

ADUNåRI GENERALE
Hot`r~rea nr.2 /24.04.2014 a Adun`rii
Generale Ordinare a Ac]ionarilor SC
Repacom Obor SA cu sediul \n
Bucure[ti, str. Baicului nr.31 sect.2,
\nmatriculat` la RC sub
nr.J40/299/1991, CUI RO892 din data de
24.04.2014, prima convocare. Participa
ac]ionari persoane fizice, care conform
tabelului de prezenta \ntrunesc 34.39%
din capitalul social. Adunarea General`
Ordinar` se ]ine conform convoc`rii, la
punctul de lucru din Comuna Br`ne[ti,
jude]ul Ilfov. Cu unanimitate de voturi
prezente, ac]ionarii au hot`r~t ca din
profitul aferent anului 2008 suma de
195256 lei s` fie distribuit` ca divi-
dende. A[a cum rezult` din Procesul
Verbal nr 708834 \ncheiat de organele
de control, \n urma calculului eronat al
impozitului pe dividendele aferente an-
ului 2007, societatea trebuie s` recu-
pereze de la o parte din ac]ionari
diferen]a de impozit.  Pentru aceasta se
va proceda la compensarea diferen]ei
de recuperat cu dividendul care se cu-
vine din suma ar`tat` mai sus.
Ac]ionarii pentru care se procedeaz` la
compensare sunt enumera]i \n tabelul
anexat la prezenta hot`r~re care se afl`
pe site-ul societ`]ii [i la punctul de
lucru din Com. Br`ne[ti, jud. Ilfov. Pen-
tru ceilal]i ac]ionari se vor distribui div-
idende. Adunarea General` Ordinar` a
Ac]ionarilor \mputernice[te Consiliul de
Administra]ie s` duc` la \ndeplinire
prezenta hot`r~re. Hot`r~rea se public`
\n Monitorul Oficial -partea a-IV, \n
ziarul Jurnalul Na]ional [i pe site-ul so-
ciet`]ii. Presedinte C.A., Badea Marin.

LICITA}II
Publica]ie vânzare: Lichid`ri Info Con-
sult SPRL, lichidator al SC Proiect Arhi
Struct SRL, cu sediul în Priboieni, sat
Valea Popii, nr.49, jud. Arge[, CUI
16393593, Dosar 240/1259/2009 pe
rolul Tribunalul Specializat Arge[, orga-
nizeaz` în data de 18.07.2014, ora 12,00,
la sediul lichidatorului  din Câmpu-

lung, str. Republicii, nr.35, et.2, jud.
Arge[, licita]ie public` pentru vânzarea
imobilului “Teren arabil intravilan” în
suprafa]` de 6420 mp, situat în co-
muna Mo[oaia, sat Hin]e[ti, punct
Acas`, jud. Arge[. Pre]ul de pornire
este de 57.600 Euro f`r` tva. Ofertan]ii
trebuie s` depun`, pân` la începerea
licita]iei, o garan]ie de 10% din val-
oarea imobilului, în contul RO48BI-
TRAG1RON032083CC01, deschis la
Banca Italo–Romena Pite[ti. Rela]ii la
telefon 0744/780648.

Prim`ria municipiului Piatra Neam]
anun]` organizarea licita]iei publice
deschise în vederea: Vânz`rii bunului
imobil – teren intravilan, proprietatea
privat` a municipiului Piatra Neam], în
suprafa]` de 102 mp, proprietate pri-
vat`, situat în Prim`verii nr.2.  Pre]ul de
pornire la licita]ie este de 30.654  lei
conform HCL nr. 144  din 30.05.2014;
Vânz`rii bunului imobil – teren intrav-
ilan, proprietatea privat` a municipiu-
lui Piatra Neam], în suprafa]` de 342
mp, situat în str. M`r`]ei nr.103. Pre]ul
de pornire la licita]ie este de 46.803 lei
conform HCL nr. 144 din 30.05.2014;
Licita]ia va avea loc  în data de  29 iulie
2014, ora 16,30, la sala de [edin]e a
Prim`riei municipiului Piatra Neam],
cu sediul în str. {tefan cel Mare nr. 6-8.
Înscrierile si depunerea ofertelor se fac
pân` la data de 28 iulie 2014, ora 16,30.
inclusiv, la Prim`ria municipiului Piatra
Neam], str. {tefan cel Mare, nr. 6-8,
Biroul Rela]ii cu Publicul, Ghi[eul Ser-
viciului Patrimoniu, Autoriz`ri [i Trans-
port  zilnic între orele 8:00 – 16:30,
unde se poate achizi]iona [i docu-
menta]ia licita]iei. Rela]ii suplimentare
la telefon 218991, interior 122, zilnic
între orele 8:00 – 16:30.

Anun] de participare la concesionare
prin negociere directa: 1. Informa]ii
generale privind concedentul: Consil-
iul Local Babadag, cod fiscal 4508533;
Adresa: Jude]ul Tulcea, Ora[ul
Babadag, Str. Republicii nr. 89, nr. tel.
0240-561.012, fax 0240-562.939; email:
urbanism@primaria-babadag.ro. 2. In-
forma]ii generale privind obiectul con-
cesiunii: teren \n suprafa]a de 4,8 ha,
situat \n extravilanul ora[ului Babadag
av~nd destina]ia de \nfiina]are ferm`
agricol`. 3. Informa]ii privind docu-
menta]ia de atribuire: 3.1. orice per-
soan` interesat` are dreptul de a
solicita [i de a ob]ine documenta]ia de
atribuire, punerea la dispozi]ia oric`rei
persoane interesate care a \naintat o
solicitare \n acest sens, a unui exem-
plar din documenta]ia de atribuire se
realizeaz` \n mod direct,
nerestric]ionat [i deplin, prin mijloace
electronice sau pe suport de h~rtie. 3.2.
Compartimentul responsabil din
cadrul concedentului: Biroul Urbanism
din cadrul Prim`riei orasului Babadag,
Str. Cabanei nr. 5. 3.3. Documenta]ia de
atribuire se pune la dispozi]ia solici-
tan]ilor \n mod gratuit. 3.4. Data limit`
pentru solicitarea clarific`rilor
15.07.2014. 4. Informa]ii privind ofer-
tele: 4.1. data limit` de depunere a
ofertelor: 22.07.2014, ora 09:00 la sec-
retariatul Prim`riei ora[ului Babadag,

str. Republicii nr. 89, Babadag, jud. Tul-
cea, \n 1 exemplar. 5. {edin]a de de-
schidere va avea loc la data de
22.07.2014, ora 10:00 la sediul Prim`riei
ora[ului Babadag, Str. Republicii nr. 89.
6. Informa]ii privind instan]a compe-
tent` \n solu]ionarea litigiilor ap`rute:
contesta]ii se depun \n termen de 5 zile
de la comunicarea rezulatatului proce-
durii la sediul concedentului,
men]ionat la punctul 1, iar ac]iunea \n
justi]ie se introduce la sec]ia de con-
tencios administrativ a Tribunalului
Tulcea \n termen de 30 zile. 7. Data
transmiterii anun]ului de atribuire
c`tre institu]iile abilitate \n vederea
public`rii: 01.07.2014.

SC Com Just SRL, prin lichidator judiciar
C.I.I. Pohrib Ionela, anun]` scoaterea la
vânzare, a activelor societ`]ii deb-
itoare, dup` cum urmeaz`: activul nr.1:
Spa]iu comercial la parter de bloc P+4E
(magazin alimentar). Adresa: Boto[ani,
str. T. Vladimirescu nr. 1, parter, Jude]ul
Boto[ani; cu num`r cadastral
1255/0;3/2. Suprafa]` construit`:
53,42mp vânzarea se va face prin lici-
tatie publica cu strigare, cu pre]ul de
pornire redus la 80%,  de  31.200 euro
( fara TVA) respectiv 143.822,64lei (f`r`
TVA). Activul nr.2. Spa]iu comercial la
parter de bloc P+4E (magazin Color).
Adresa: Boto[ani, str. T. Vladimirescu
nr. 1, parter, Jude]ul Boto[ani cu num`r
cadastral 1255/0;3/, Suprafa]` con-
struit`: 95,00mp vânzarea se va face
prin licitatie publica cu strigare, cu
pre]ul de pornire redus la 80%, de
47.600 euro (fara TVA) respectiv
219.421,72ei (f`r` TVA). Persoanele care
pretind vreun drept asupra bunurilor
ce urmeaz` a fi scoase la vânzare au
obliga]ia, sub sanc]iunea dec`derii, s`
anun]e lichidatorul judiciar înainte cu
minim 5(cinci) zile raportat la data sta-
bilit` pentru vânzare, la sediul lichida-
torului judiciar din Ia[i, str. Vasile Lupu
nr. 43, jud. Ia[i. Licita]ia va avea loc \n
Boto[ani, str. Victoriei nr.1 (fost 9), Inc-
inta Modarom, sc. Atcom (Kodak), et.
2, incinta ATCOM, jud. Botosani, la data
de 16.07.2014 ora 12:00, [i se va
desf`[ura în conformitate cu preveder-
ile Legii nr. 85/2006 privind procedura
insolven]ei [i ale regulamentului de
vânzare aprobat de adunarea credito-
rilor din data de 05.09.2013. Adjude-
carea se va face în conformitate cu
prevederile Regulamentului de organi-
zare [i desf`[urare a licita]iei., Regula-
ment ce poate fi consultat atat la
dosarul cauzei c~t [i la sediul lichida-
torului. Adjudecatarul va fi ]inut la
plata pre]ului de adjudecare \n ter-
menul stabilit prin Regulamentul de
organizare [i desf`surare a licita]iei.
Ofertantii sunt obligati sa depuna,
pana la termenul de vanzare, o
garantie de participare la licitatie in
procent de 10% din pretul de incepere
a licitatiei. Garantia se va depune in nu-
merar, prin  plata in contul indicat de
lichidator. Pentru participarea la
licita]ie, poten]ialii cump`r`tori tre-
buie s` se înscrie la sediul lichidatoru-
lui judiciar din mun. Ia[i, Str. Vasile
Lupu Nr. 43, jud. Ia[i, pân` la data de
15.07.2014 ora 14:00. Rela]ii supli-
mentare se pot ob]ine: C.I.I. Pohrib
Ionela la telefoanele: 0232-240.890;
0742.109.890, Fax 0232-240.890

SC Lux Agra SRL, prin lichidator judiciar
C.I.I. Pohrib Ionela, anun]` scoaterea la
vânzare, a activelor societ`]ii deb-
itoare, dup` cum urmeaz`: activul nr.1:
imobilului teren în suprafa]` total` de
50.510 mp, compus din urmatoarele
parcele: 1. Parcela de teren arabil – sit-
uat` în intravilanul satului Z`ice[ti,
com B`lu[eni, jud. Boto[ani în p.c.
1/35,2,4/1 [i 5/1, suprafa]` total` de
8.284,00 mp, înscris în CF 295/N a com.

B`lu[eni, nr. topo 432. 2. Parcela de
teren arabil – situat` în extravilanul
com B`lu[eni, jud. Boto[ani în sola 1,
p.c. 1/35, suprafa]` total` de 17.616,00
mp, înscris în CF 294/N a com.
B`lu[eni, nr. topo 431. 3. Parcela de
teren arabil – situat` în intravilanul [i
extravilanul satului Z`ice[ti, com
B`lu[eni, jud. Boto[ani în p.c. 1/37,1/38
[i 1/44, suprafa]` total` de 24.610,00
mp (din care 5.919 mp teren intravilan
în p.c. 1/ 37,1 /38, 1/44 [i 18,691 mp teren
extravilan în p.c. 1/37,1/38,1/44), înscris
în CF 507/N a com. B`lu[eni, nr. topo
246/2-555-492. cu pre]ul de pornire  de
353.539lei (fara TVA). Persoanele care
pretind vreun drept asupra bunurilor
ce urmeaz` a fi scoase la vânzare au
obliga]ia, sub sanc]iunea dec`derii, s`
fac` dovada acestui fapt pân` la data
de 10.07.2014 ora 15:00, la sediul
lichidatorului judiciar din Ia[i, str.
Vasile Lupu nr. 43, jud. Ia[i. Licita]ia va
avea loc la sediul lichidatorului judiciar
din Ia[i, Str.  Vasile Lupu Nr. 43, Jud. Ia[i,
la data de 14.07.2014 ora 15:00, [i se va
desf`[ura în conformitate cu preveder-
ile Legii nr. 85/2006 privind procedura
insolven]ei [i ale regulamentului de
vânzare aprobat de adunarea credito-
rilor din data de 28.09.2012. Adjude-
carea se va face în conformitate cu
prevederile. Regulamentului de orga-
nizare [i desf`[urare a licita]iei., Regu-
lament ce poate fi consultat atat la
dosarul cauzei cat si la sediul lichida-
torului. Adjudecatarul va fi ]inut la
plata pre]ului de adjudecare in ter-
menul stabilit prin Regulamentul de
organizare [i desf`surare a licita]iei.
Ofertantii sunt obligati sa depuna,
pana la termenul de vanzare, o
garantie de participare la licitatie in
procent de 10% din pretul de incepere
a licitatiei. Garantia se va depune in nu-
merar, prin  plata in contul indicat de
lichidator. Pentru participarea la
licita]ie, poten]ialii cump`r`tori tre-
buie s` se înscrie la sediul lichidatoru-
lui judiciar din mun. Ia[i, Str. Vasile
Lupu Nr. 43, jud. Ia[i, pân` la data de
14.07.2014 ora 15:00. Rela]ii supli-
mentare se pot ob]ine: C.I.I. Pohrib
Ionela la telefoanele: 0232/240.890;
0742/109890, Fax 0232/240890

PIERDERI
Pierdut CUI Certificat \nmatriculare [i
Certificate Constatatoare pe numle SC
Vialmi Grup SRL. Le declar nule.

Pierdut contract vânzare-cump`rare cu
plata în rate nr. 14813/6/1991, pe nu-
mele Sîrboiu Dan Georgel [i Sîrboiu MI-
haela. Îl declar nul. 

Pierdut proces verbal predare-primire
nr. 3000/2/28.11.1975, pe numele
D`nciulescu Ilinca. Îl declar nul. 

Pierdut proces verbal eliberat în
23.12.1974 [i act adi]ional anexa con-
tract construire nr. 650/3/11.01.1974, pe
numele Bold Aurel. Le declar nule.

Declar nul` [tampila rotund` cu nr.
409, Zisopol Drago[ Gabriel, Camera
Deputa]ilor.

Pierdut facturier apar]inând SC Fra]ii
General SRL Pite[ti, ultima factur`
emis`: nr. 551, restul în alb; chitan]ier
apar]inând SC Fra]ii General SRL
Pite[ti, ultima chitan]` emis`: nr. 496,
restul în alb; [tampil` rotund` cu in-
scrip]ia: „Societatea Comercial` Fra]ii
General SRL Pite[ti – 1 – România”. Se
declar` nule. 

Pierdut Certificat de înregistrare firma
Staco Ind SRL, seria A, nr. 424061, emi-
tent Oficiul Na]ional al Registrului
Comer]ului Ilfov de pe lâng` Tribunalul
Bucure[ti, C.U.I. 5724985, J23/135/2003,
cu sediul în loc. M`gurele, Jud. Ilfov, Str.
Atomi[tilor nr.401.

Judec`toria Sighetu Marma]iei;
Dosar nr.542/307/2014. Soma]ie
emis` în temeiul încheierii civile
din 15.mai.2014 Având în vedere
cererea reclamantei Gogota Mari-
ana Felicia, domiciliat` în Once[ti,
nr.7, jud.Maramure[, având ca
obiect uzucapiune asupra imobilu-
lui teren în suprafa]a de 969mp,
situat în Once[ti, nr.7, la locul numit
“Mocira”, înscris în C.F.Once[ti
nr.50114 nr.top.50114, persoanele in-
teresate care pot dovedi un drept
sau interes legitim au dreptul de a
formula opozi]ie în termen de 6
luni de la publicarea soma]iei. În
cazul în care nu se fomuleaza
opozi]ie, instan]a va proceda la
judecarea cererii reclamantei. 

De vânzare: baz` cereale, capaci-
tate 11.000 tone, amplasat` pe
malul Dun`rii, M`cin, jud. Tulcea.
0744.546.877; 0722.273.902; e-
mail: codarommacin@yahoo.com.

Publicitate


