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OFERTE SERVICIU
SC Mara Comercial SRL angajeaz`: -comisioner 1
post, cod COR 962103; -director general societate
comerciala 1 post, Cod COR 112011, cerin]e: englez`;
-director general adjunct societate comerciala 1
post, Cod COR 112012, cerin]e: englez`; -conduc`tor
firm` mic`- patron (girant) în afaceri, intermedieri
[i alte servicii comerciale 1 post, Cod COR 122108. Pt.
CV-uri la: recrutare_munca@yahoo.com

SC Allimep Est SRL, cu sediul în Bucure[ti, Bdul
Basarabiei, nr.256, sector 3, angajeaz` l`c`tu[i
mecanici [i sudori specializa]i în sudur` de tip Mig-
Mag [i TIG. Cerin]a prioritar`: cuno[tin]e foarte
bune de desen tehnic [i experien]` în montajul
structurilor metalice. Rela]ii la telefon: 0771.774.080.

SC Knitwear Impex SRL Gala]i angajeaz` 2 persoane
pe postul de lucr`tor buc`t`rie (sp`l`tor vase).
Cerin]e: studii specifice, vechime minim 4 ani,
limba englez` avansat. Telefon: 0722.568.696.

Trenkwalder angajeaz` stivuitori[ti, manipulan]i
marf`, care au lucrat în depozit de instala]ii, avan-
taj ISCIR. Interviuri în Strada Bucur, nr.2, sector 4,
zona Unirea/Budapesta (021.312.00.44).

Direc]ia de Impozite [i Taxe Locale Sector 6 anun]`
organizarea concursului pentru ocuparea a 3 (trei)
func]ii publice de execu]ie vacante, respectiv: -1
post inspector, clasa I, grad profesional debutant în
cadrul Serviciului Logistic`; -1 post inspector, clasa I,
grad profesional principal în cadrul Serviciului Eco-
nomic; -1 post inspector, clasa I, grad profesional su-
perior în cadrul Serviciului Economic. Dosarele de
înscriere în vederea sus]inerii concursului se pot
depune în termen de 20 de zile de la data public`rii
anun]ului, la sediul D.I.T.L. Sector 6. Concursul va
avea loc în data de 07.07.2014 ora 10.00 –proba
scris` [i în data de 09.07.2014 ora 14.00 –sus]inerea
interviului, la sediul D.I.T.L. Sector 6 din Str. Drumul
Taberei, nr.18. Bibliografia, cerin]ele pentru ocu-
parea postului [i actele necesare pentru dosarul de
înscriere sunt afi[ate la sediul D.I.T.L. Sector 6, iar
rela]ii suplimentare se pot ob]ine de la Comparti-
mentul Managementul Resurselor Umane- tel.
0374.817.720.

SC Expo Nord Oltenia SA- C`limane[ti, Jude]ul Vâl-
cea, anun]` organizarea evalu`rii/selelec]iei preal-
abile a candida]ilor pentru un post de membru a
Consiliului de Administra]ie, în conformitate cu
prevederile OUG 109/2011, privind guvernan]a cor-
porativ` a întreprinderilor publice, dupa cum
urmeaz`: condi]ii generale si specifice: Condi]ii gen-
erale: S` fie persoan` fizic`; S` aib` cet`]enie
român`; Capacitate deplin` de exerci]iu; Stare de
s`n`tate corespunz`toare func]iei pentru care can-
dideaz`, atestat` pe baz` de documente medicale
valabile; Nu a desf`[urat activitate de poli]ie
politic`; S` nu fac` parte din categoria persoanelor
incapabile ori care au fost condamnate pentru in-
frac]iunile prev`zute de art. 6 din Ordonan]a de
Urgen]` a Guvernului nr. 109/2011 privind guver-
nan]a corporativ` a întreprinderilor publice; S` nu
fac  ̀parte din mai mult de 5 consilii de administra]ie
ale unor regii autonome sau societ`]i comerciale;
Nu a fost destituit dintr-o func]ie public` sau nu i-a
încetat contractual individual de munc` pentru mo-
tive disciplinare în ultimii 2 ani; Condi]ii specifice:
Studii superioare de lung` durat` absolvite cu
diplom` de licen]` în domeniile: managementul
afacerilor economic, juridic [i/sau tehnic; Vechime în
func]ie de conducere minim 3 ani; Experien]` în ac-
tivitatea de administrare/management a/al unor în-
treprinderi publice sau a /al unor societ`]i
comerciale. Criterii de evaluare a candida]ilor pen-
tru CA:1. Abilit`]i manageriale; 2. Capacitate de
analiz` [i sintez`; 3. Capacitate de luare a deciziei; 4.
Abilit`]i de comunicare; 5. Capacitate de în]elegere
a no]iunilor tehnice [i financiare; 6. Orientare c`tre
rezultate. Documente necesare pentru depunerea
candidaturii: 1. Curriculum Vitae; 2. Cazier judiciar;
3. Cazier fiscal; 4. Copii legalizate dupa acte de studii;
5. Copie act identitate; 6. Copie carnet de munc`(
documente doveditoare vechime, specialitate); 7.
Adeverin]` medical` care s` ateste starea de
s`n`tate. 8. Declara]ie pe proprie r`spundere prin
care candidatul va confirma c` nu se afl` într-una
din situa]iile prev`zute la art. 6 din OUG 109/2011
privin guvernan]a corporativ  ̀a întreprinderilor pub-
lice sau c` nu a suferit o condamnare pentru o in-
frac]iune legat` de conduita profesional`; Etapele
de desfa[urare a selec]iei: 1. Selec]ia dosarelor de în-
scriere. 2. Interviul candida]ilor selecta]i. Pentru in-
terviu se stabile[te un punctaj maxim de 100
puncte. Punctajul minim necesar pentru a fi declarat
“admis” este de 70 de puncte. Selec]ia se realizeaz`
cu respectarea principiului nediscrimin`rii, trata-
mentului egal [i transparen]ei. Candidaturile: Candi-
daturile [i documentele solicitate se vor depune în

termen de 10 zile de la data public`rii anun]ului , la
Registratura S.C. Expo Nord Oltenia S.A., C`lim`ne[ti,
str. Calea lui Traian , nr. 306, Jude]ul Vâlcea în plic în-
chis [i sigilat. Candida]ii vor primii un num`r de în-
registrare [i data depunerii candidaturii. Plicul va
avea men]ionat “ Candidatura pentru func]ia de
membru în Consiliul de Administra]ie a „S.C. Expo
Nord Oltenia S.A.” , C`limanesti, Jude]ul Vâlcea pre-
cum [i numele, prenumele [i domiciliul candidatu-
lui. Rezultatul selec]iei dosarelor se va publica în
termen de 5 zile lucratoare de la data limita de
depunere a acestora  pe site-ul SC Expo Nord Olte-
nia SA, C`limanesti, Jude]ul Vâlcea - www.oltexpo.ro.
Candida]ii declara]i admi[i la etapa de selec]ie a
dosarelor vor fi evalua]i în cadrul unui interviu, data,
ora [i locul desfasurarii interviului urmând sa fie
afi[at pe site-ul SC Expo Nord Oltenia SA C`lim`ne[ti,
Jude]ul Vâlcea - wvw.oltexpo.ro. Rela]ii la sediul SC
Expo Nord Oltenia SA, C`limanesti, Jude]ul V~lcea
nr. de telefon 0250751996, persoana de contact d-
na Pripas Georgeta. 

Prim`ria comunei Dobârceni, jude]ul Boto[ani, or-
ganizeaz` concurs de recrutare pentru ocuparea pe
perioad` nedeterminat` a func]iilor publice de
execu]ie vacante, dup` cum urmeaz`: Consilier
clasa I, gradul profesional asistent -Compartiment
achizi]ii publice; Consilier clasa I, gradul profesional
asistent- Compartiment protec]ie civil`; Consilier
clasa I, gradul profesional asistent- Compartiment
rela]ii cu publicul; Consilier clasa I, grad profesional
superior- Compartiment financiar contabil; Refer-
ent clasa III, grad profesional principal- Comparti-
mentul Starea civil`. Candida]ii trebuie s`
îndeplineasc` condi]iile generale prev`zute de art
54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul
func]ionarilor publici (r2), cu modific`rile [i com-
plet`rile ulterioare. Condi]iile specifice necesare în
vederea particip`rii la concurs [i a ocup`rii func]iei
publice sunt: Consilier clasa I, gradul profesional
asistent -Compartiment achizi]ii publice; Consilier
clasa I, gradul profesional asistent- Compartiment
protec]ie civil`; Consilier clasa I, gradul profesional
asistent- Compartiment rela]ii cu publicul - studii
universitare de licen]` absolvite cu diplom`, respec-
tiv studii superioare de lung` durat`, absolvite cu
diplom` de licen]` sau echivalent`; cuno[tin]e op-
erare calculator- nivel mediu; un an vechime în spe-
cialitatea studiilor. Consilier clasa I grad profesional
superior -Compartiment financiar contabil sunt
urm`toarele: studii universitare de licen]` absolvite
cu diplom`, respectiv studii superioare de lung`
durat`, absolvite cu diplom` de licen]` sau echiva-
lenta în domeniul [tiin]elor economice; - cuno[tin]e
operare calculator- nivel mediu; 9 ani vechime în
specialitatea studiilor. Condi]ii specifice pentru
func]ia public` vacant` de referent clasa III, grad
profesional principal- compartiment starea civil`: -
studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate
cu diploma de bacalaureat; -cuno[tin]e operare cal-
culator- nivel mediu; -5 ani vechime în specialitatea
studiilor. Concursul se va organiza conform calen-
darului urm`tor; 2 iulie 2014, ora 10 proba scris`; 4
iulie 2014, ora 10, proba interviu. Dosarele de în-
scriere la concurs trebuie s` con]in`, în mod oblig-
atoriu, documentele prev`zute de art.49, alin (1) din
Hot`rârea Guvernului nr. 611/2008 [i se vor depune
în termen de 20 de zile de la publicarea anun]ului.
Datele privind condi]iile specifice [i bibliografia de
concurs sunt disponibile accesând pagina oficial`.
Rela]ii suplimentare se pot ob]ine la sediul
Prim`riei comunei Dobîrceni, jude]ul Boto[ani, tele-
fon 0231.567013.

PRESTåRI SERVICII
Acoperi[uri, tigl` metalic`, tabl` zincat`, jghe-
aburi, burlane, dulgherii, mici repara]ii, reducere
15%. 0727.650.435.

VÂNZåRI DIVERSE
Vindem utilaje fabricare role hârtie igienic`,
[erve]ele, prosoape catering, tuburi carton.
Garan]ie + livrare! 0763.839.059.

VÂNZåRI IMOBILE
Vând fost conac boieresc. Telefon 0762.649.270

ANIVERSåRI 
Ast`zi întreaga familie o s`rb`tore[te pe nou venita
în rândurile octogenarelor, Doamna ZENOBIA
ZAVALA{. Este un moment marcat de respect, de
mândrie, de bucurie, de recuno[tin]`, de amintiri
înc`rcate de emo]ie [i nostalgie, dar [i de proiecte
de viitor. Cu to]ii, de la 7 pân` la 54 de ani îti ur`m,
draga noastr` octogenar`, mult` s`n`tate, putere
în toate [i la mul]i ani!

CITA}II
Cr`ciun Aurel este citat la Judec`toria B`lce[ti,
Jud.Vâlcea în dosar nr. 26/185/2014 la data de
02.07.2014 pentru Divor].

Sunt cita]i la Judec`toria N`s`ud \n dosarul nr.
3388/265/2009, cu termen de judecat` la data de
19 iunie 2014, urm`torii p~r~]i: Miron Maria, Miron
Floarea, Vrancu Nastasia, Homei Catarina, Matei
Nastasia, Alexa Ioan, Alexa Maria, Alexa Floarea,
Alexa Sofia, Pop Victor. 

Reclamanta Leustean Elena cheama \n instan]` pe
Leustean Costel-Cristinel, cu ultimul domiciliu \n sat
Covasna, com. Costuleni, jud. Iasi, \n calitate de
p~r~t \n data de 27.06.2014, ora 9.30, la Judec`toria
R`duc`neni, sala 1 – C3, av~nd dosar 589/286/2012,
pentru  divor] cu minori [i pensie alimentar`.

S.C. A.G.P. Industrial Construct societate în lichidare,
cu sediul social in Horlesti, Com. Rediu, jud.Ia[i în-
registrat` la Registrul Comer]ului sub nr.
J22/1436/2007, CUI 21730652, prin administrator
statutar este chemata la Tribunalul Ia[i, din Iasi str.
Nicolae Gane nr. 20A, jud. Ia[i, în data de 25.06.2014,
ora 9.00 în calitate de pârât pentru Fond – Proce-
dura Insolventei conform Legii nr.85/2006, în
dosarul nr. 491/99/2014 (50/2014).

Numita Stancu Cristina, cu ultimul domiciliu cunos-
cut în comuna Miro[i, sat Miro[i, jud. Arge[, este
chemat` la Judec`toria Coste[ti, cu sediul în
Coste[ti, strada Victoriei nr. 72, jud. Arge[, în data
de 26 iunie 2014, orele 12, pentru cauza ce formeaz`
obiectul dosarului nr. 2451/214/2013, având ca
obiect desfacere c`s`torie, revenire la nume, ex-
ercitare autoritate p`rinteasc`, stabilire domiciliu
etc.

Numi]ii Serpaz Marian [i Serpaz Georgeta sunt
cita]i în calitate de pârâ]i la Judec`toria Gala]i-
Sec]ia civil` în dosarul nr. 21736/233/2012 pentru
data de 24.06.2014, ora 09.30, în proces cu recla-
manta }u]u Zamfira pentru fond- preten]ii civile.

Judec`toria Iasi, Complet 3, dosar 34650/245/2012,
numitii Spiridon Mariea, loc. Constan]a, bvd.
Alexandru L`pu[neanu nr. 193, Giosan Elena, loc.
Campulung Moldovenesc, str. Sirenei nr. 6,
Dragomirescu Aglaia, loc.  Pite[ti, bvd
Petrochimi[tilor, bl. B21, Dobo[ Eugenia, loc.
Timi[oara, str. Silistra nr. 7, Dobo[ Felicia, Dobo[
Viorel, Ruja Iuliana, com. Andrie[eni, jud. Ia[i, se
citeaza pentru termenul din 30.06.2014, ora 9.00.

DIVERSE
SNTGN Transgaz SA Media[, titular` a proectului
record nou Ø 10 inch S.R.M Ludu[, anun]` publicul
interesat asupra lu`rii deciziei etapei de \ncadrare
de c`tre Agen]ia pentru Protec]ia Mediului Mure[,
\n cadrul procedurilor de evaluare a impactului
asupra mediului [i de evaluare adecvat`, pentru
proiectul Racord nou Ø 10 inch Ludus \n localitatea
Ludu[, jude]ul Mure[. Proiectul deciziei de
\ncadrare [i motivele care o fundamenteaz` pot fi
consultate la sediul autorit`]ii competente pentru
Protec]ia mediului APM Mure[, din T~rgu-Mure[,
Str. Podeni nr, 10, \n zilele de luni-joi orele 09:14,
vineri \ntre orele 9-12, precum [i la urm`toarea
adres` de internet: http://apmms.anpm.ro. Publicul
interesat poate \nainta comentarii/ observatii la
proiectul deciziei de \ncadrare \n termen de 5 zile
de la data public`rii prezentului anun], p~n` la data
de 09.06.2014.

Rom~nia. Judec`toria C~mpeni. Dosar nr.
1354/203/2013. Soma]ie. |n baza \nchirierii din 20
martie 2014, s-a dispus emiterea prezentei, av~nd \n
vederea dispozi]iile art 1051, cod procedura civil` [i
cererea privind procedura constat`rii dob~ndirii
dreptului de proprietate \n temeiul uzucapiunii [i
\nscrierea dreptului \n Cartea Funciar`, formulat`
de c`tre reclamantul Gligor Dorin-Gheorghe-
Oradea, Postavarului nr. 12, jude]ul Bihor, \n contra-
dictoriu cu p~r~ta Dobra Ana nasc. Purcel – com.
Arieseni, Dealul Bajului- Bucinis, nr. 47, jude]ul Alba,
referitoare la imobilele \nscire cf 70029 Poiana
Vadului cu nr. top 5662/2, 5663/2, 5664/2; 5665/2,
teren denumit “Locul cu casa” \nvecinat cu drum
de acces pe dou` p`r]i, un drum comunal [i Dobra
Ana, \n suprafa]` de cca 426 mp, imobile situate \n
loc. Arieseni, sat Dealul Barajului, jude]ul Alba,
teren care a fost folosit de c`tre antecesorii recla-
mantului [i apoi, dup` decesul lor de reclamant
p~n` \n prezent. Cei interesa]i sunt ruga]i s` fac`
opozi]ie cu precizarea c`, \n caz contrar, \n termen
de 6 luni de la emiterea celei din urma public`rii se
va trece la judecarea cererii. Prezenta soma]ie, se
afi[eaz` la: imobilul \n litigiu, la sediul Judec`toriei
C\mpeni, la Biroul cadastru [i Publicitate Imobiliara
C\mpeni [i la sediul Prim`riei Arie[i, jud. Alba [i se
aplica \n 2 (dou`) ziare de larg` r`sp~ndire, dintre
care cel pu]in unul de circula]ie na]ional`. Cheltu-
ielile necesare efectu`rii formalit`]ilor de afi[are [i
publicare, sunt \n sarcina reclamantului Glogor
Dorin-Gheorghe- Oradea, Postavarului nr. 12, jud.
Bihor. Procesul verbal de afi[are, privind procedura
\nscrierii dreptului de proprietate \n temeiul uzu-
capiunii declan[at` se va \nainta de urgen]` in-
stan]ei de judecat`. Ne\ndeplinirea oblige]iilor
prev`zute mai sus, atrage de \ndat` aplica]iunea
prevederilor art. 187 cod procedura civil`.

SC Geo&Cost Import Export SRL cu sediul în Bu-
cure[ti, [os. Colentina nr.403, sector 2, solicit` de la
Agen]ia de Protec]ia Mediului Bucure[ti, ob]inerea
(prelungirea) autoriza]iei de mediu pentru obiec-
tivul (activitatea) Hoteluri, amplasat în Bucure[ti,
[os. Colentina nr.405, sector 2.

Casa Jude]ean` de Asigur`ri de S`n`tate Ilfov, cu
sediul în Bucure[ti, str. Av. Popi[teanu nr.46, Sector
1, Bucure[ti, informeaz` furnizorii de servicii med-
icale din jude]ul Ilfov deschiderea procedurii de con-
tractare pentru anul 2014, în luna iunie 2014.
Documentele obligatorii încheierii contractului cu
CAS Ilfov [i data depunerii acestora, se g`sesc pe
site-ul CAS Ilfov- www.casailfov.ro.

Subscrisa Evrika Insolvency IPURL reprezentat` prin
asociat coordonator Liscan Aurel, \n calitate de
lichidator judiciar al SC Precious Store SRL desem-
nat prin Sentin]a civil` din data de 30.05.2014, pro-
nun]at` de Tribunalul Bucure[ti, Sec]ia a VII-a Civil`
\n Dosar nr. 15814/3/2014, notific` deschiderea fali-
mentului prin procedura simplificata prevazuta de

Legea nr.85/2006 împotriva SC Precious Store SRL,
cu sediul \n Bucure[ti Sectorul 2, {os. Mihai Bravu,
Nr. 43, Bloc 4, Scara B, Etaj 3, Ap. 59, CUI 27696606,
nr. de ordine \n registrul comer]ului
J40/10949/2010. Persoanele fizice [i juridice care
\nregistreaza un drept de crean]` \mpotriva SC Pre-
cious Store SRL vor formula declara]ie de crean]`
care va fi \nregistrat` la grefa Tribunalului Bucure[ti
- sec]ia a VII-a civil`, cu referire la dosarul nr.
15814/3/2014,\in urm`toarele condi]ii: a) termenul
limit` pentru \nregistrarea cererii de admitere a
crean]elor \n tabelul creantelor 15.07.2014; b) ter-
menul limit` pentru verificarea crean]elor,
\ntocmirea, afi[area [i comunicarea tabelului pre-
liminar al crean]elor 25.07.2014; c) termenul limit`
pentru definitivarea tabelului crean]elor la
08.08.2014; d) data primei [edin]e a adun`rii gen-
erale a creditorilor 31.07.2014, ora 14.00; e) adunarea
general` a asocia]ilor SC Precious Store SRL la data
de 18.06.2014, ora 14.00 la sediul lichidatorului judi-
ciar.

NOTIFICåRI
SGB Insolvency Consult SPRL lichidator judiciar al
SC Labor Consulting SRL, notific` deschiderea pro-
cedurii simplificate a insolven]ei \mpotriva deb-
itorului SC Labor Consulting SRL, cu sediul \n Sinaia,
Str. Zamora nr. FN, Cartier Cumpatu, jud. Prahova,
CUI 17521160, nr. ORC J29/1584/2007, \n dosarul de
insolven]` nr. 8869/105/2013, al Tribunalului Pra-
hova. Termene: depunerea crean]elor 20.06.2014;
adunarea creditorilor la sediul lichidatorului judi-
ciar 04.07.2014; tabel preliminar 30.06.2014; tabel
definitiv 15.07.2014.

SOMA}II
Judec`toria N`s`ud – Dosar nr. 3047/265/2013.
Soma]ie de uzucapiune. Prin ac]iunea civil` ce face
obiectul dosarului nr. 3047/265/2013, reclaman]ii
Cârcu Traian [i Cârcu Palagica, domicilia]i în locali-
tatea Sîngeorz-B`i, str. Izvoarelor, nr. 52, jude]ul
Bistri]a-N`s`ud, au solicitat constatarea dobândirii
dreptului de proprietate, prin uzucapiune de c`tre
defunctul Cîrcu Traian împreun` cu pârâta Cîrcu
Floarea, în temeiul Decretului-lege nr. 115/1938
asupra suprafe]ei de cca. 5 arii, teren intravilan, Sîn-
georz-B`i, natura cur]i construc]ii, între vecinii: N –
alee, E – Bîndan Ioan, S – str. Izvor, V – drum acces,
format` din: suprafa]a de 170 mp. înscris` în CF.
3644 Sîngeorz-B`i, nr. Top. 824; suprafa]a de 382 mp.
Înscris` în CF. 3643 Sîngeorz-B`i, nr. Top 823/1.
Potrivit sus]inerilor reclaman]ilor, posesia imo-
bilelor mai sus men]ionate a fost exercitat` de de-
functul Cîrcu Traian [i pârâta Cîrcu Floarea începând
din anul 1980, timp de peste 20 de ani de la
moartea proprietarilor tabulari (Carcu Solomon de-
cedat în anul 1941, Ionel Emil decedat în anul 1952,
Buia Maxim decedat în anul 1965, Gagea Floarea
decedat` în anul 1966). În prezent, terenurile se afl`
în posesia reclaman]ilor. Prin încheierea de [edin]`
din data de 23.05.2014, în temeiul art. 1051 Cod pr.
Civ., instan]a a dispus emiterea prezentei soma]ii
prin care se aduce la cuno[tin]a tuturor persoanelor
interesate dreptul de a face opozi]ie [i de a o înainte
Judec`toriei N`s`ud, în caz contrar, în termen de 6
luni de la publicarea prezentei, instan]a urmând a
trece la judecarea cauzei. Judec`tor Corl`]eanu Sim-
ina (s.s. indescifrabil). Data 27.05.2014

ADUNåRI GENERALE
Pre[edintele Consiliului de Administra]ie al SC IUB
SA, Dl. Tomah Kahled A., Convoac` Adunarea Gen-
eral`  Ordinar` a Ac]ionarilor SC IUB SA, cu sediul în
Voluntari, str. Barsei nr. 2, jud. Ilfov, J23/801/2002,
C.U.I. RO 477949, în data de: 06.07.2014, orele 12, la
adresa aleas` din Bucure[ti, [os. Orhideelor nr. 12 B,
et.5, sector 6, pentru to]i ac]ionarii societ`]ii înreg-
istra]i la data de 01.07.2014, în registrul ac]ionarilor
societ`]ii, cu urm`toarea ordine de zi: Revocarea
din func]ia de administrator a doamnei Giza Elena
[i numirea în func]ia de administrator a doamnei
AL -Abbasi Khawlah Ahmed Tuama, cu un mandat
pe 4 ani; Participarea se face personal sau pe baz`
de procur`, care poate fi ob]inut` de la adresa din
Bucure[ti, {os. Orhideelor nr. 12 B, et. 5, sector 6.
Dac` nu se întrune[te condi]ia de cvorum cerut`,
Adunarea General` se va întruni la aceea[i adres`,
acea[i or`, în data de 09.07.2014. Informa]ii supli-
mentare se pot ob]ine la telefon 0723.152.632, sau la
sediul societ`]ii. Pre[edintele Consiliului de Admin-
istra]ie al SC IUB SA, dl. Tomah Kahled A.

LICITA}II
Prim`ria Municipiului C~mpina anun]` organizarea
urm`toarei licita]ii. – licita]ie public` cu strigare
pentru v~nzarea terenului \n suprafa]` de 314 mp
situat \n municipiul C~mpina, Str. Ec. Teodoroiu nr.
13C, tarla 83, parcela Cc 277, nr. cadastral 12183, CF
12183 – pre] de pornire: 25euro/mp (f`r` TVA).
Licita]ia va avea loc joi, 26.06.2014, ora 09:00, la
sediul Prim`riei Municipiului C~mpina, Bdul Cul-
turii nr. 18. Informa]ii suplimentare la telefon: 0244-
336.134, oficiul transport, avize.

Prim`ria Municipiului Alexandria, cu sediul în str.
Dun`rii nr.139, cod fiscal 4652660, organizeazã
licita]ie public` direct` în scopul concesion`rii unui
teren în suprafa]` de 2.000,00 mp., apar]inând
domeniului privat de interes local al municipiului
Alexandria, situat  în DJ Alexandria – L`ceni - Sta]ia
Electric` 2, lot 2. Perioada de concesionare este de
25 ani. Licita]ia va avea loc la data de 25.06.2014,
orele 11:00, la sediul Prim`riei Municipiului Alexan-
dria,   iar ofertele se  primesc la registratura
Prim`riei Municipiului Alexandria,  pânã  în preziua
datei de licita]ie, orele 16:00, într-un singur exem-
plar în limba român`. Documenta]ia de atribuire
poate fi studiat` [i achizi]ionat`, contra cost, la
sediul Prim`riei Municipiului Alexandria, Serviciul
Valorificare Patrimoniu, tel. 0247317732, int.132, fax.
0247317728. Împotriva licita]iei, pân` la momentul
adjudec`rii, se va putea face contesta]ie la
Judec`toria Alexandria (strada Independen]ei, nr.22,
Alexandria). Solu]ionarea litigiilor se realizeaz` la
Tribunalul Teleorman-Sec]ia Contencios Adminis-
trativ ( strada Ion Creang`, nr.53, Alexandria).
Clarific`rile privind licita]ia se pot ob]ine maxim
pân` la data de 18.06.2014.

Prim`ria municipiului Alexandria, cu sediul în str.
Dun`rii nr.139, cod fiscal 4652660, organizeaz`
licita]ie public`  pentru vânzarea unui teren în
suprafa]` de 24,00 mp, apar]inând domeniului pri-
vat de interes local al municipiului Alexandria, sit-
uat în strada Bucure[ti, zona bloc 805. Licita]ia va
avea loc în data de 24.06.2014 orele 11:00 la sediul
Prim`riei Municipiului Alexandria, str. Dun`rii, nr.
139, [i se va repeta în zilele de  02.07.2014, orele
11:00 [i 09.07.2014, orele 11:00 în cazul
neadjudec`rii. Documenta]ia de licita]ie poate fi
studiat` [i achizi]ionat`, contra cost, la sediul
Prim`riei municipiului Alexandria, Serviciul Valori-
ficare Patrimoniu, tel. 0247317732, int.132, fax.
0247317728.” Informa]ii suplimentare se pot ob]ine
la Direc]ia Patrimoniu din cadrul Prim`riei municip-
iului Alexandria, telefon 0247317732, int.132.

Prim`ria municipiului Alexandria, cu sediul în str.
Dun`rii nr.139, cod fiscal 4652660, organizeaz`
licita]ie public`  pentru vânzarea unui teren în
suprafa]` de 13,00 mp, apar]inând domeniului pri-
vat de interes local al municipiului Alexandria, sit-
uat în strada Dun`rii, nr.276C. Licita]ia va avea loc
în data de 24.06.2014 orele 11:00 la sediul Prim`riei
Municipiului Alexandria, str. Dun`rii, nr. 139, [i se va
repeta în zilele de  02.07.2014, orele 11:00 [i
09.07.2014, orele 11:00 în cazul neadjudec`rii. Doc-
umenta]ia de licita]ie poate fi studiat` [i
achizi]ionat`, contra cost, la sediul Prim`riei mu-
nicipiului Alexandria, Serviciul Valorificare Patrimo-
niu, tel. 0247317732, int.132, fax. 0247317728.”
Informa]ii suplimentare se pot ob]ine la Direc]ia
Patrimoniu din cadrul Prim`riei municipiului
Alexandria , telefon 0247317732, int.132.

Prim`ria municipiului Alexandria, cu sediul în str.
Dun`rii nr.139, cod fiscal 4652660, organizeaz`
licita]ie public`  pentru vânzarea unui teren în
suprafa]` de 8,00 mp, apar]inând domeniului pri-
vat de interes local al municipiului Alexandria, sit-
uat în strada H.C.C, zona bloc L2. Licita]ia va avea loc
în data de 24.06.2014 orele 11:00 la sediul Prim`riei
Municipiului Alexandria, str. Dun`rii, nr. 139, [i se va
repeta în zilele de  02.07.2014, orele 11:00 [i
09.07.2014, orele 11:00 în cazul neadjudec`rii. Doc-
umenta]ia de licita]ie poate fi studiat` [i
achizi]ionat`, contra cost, la sediul Prim`riei mu-
nicipiului Alexandria, Serviciul Valorificare Patrimo-
niu, tel. 0247317732, int.132, fax. 0247317728.”
Informa]ii suplimentare se pot ob]ine la Direc]ia
Patrimoniu din cadrul Prim`riei municipiului
Alexandria , telefon 0247317732, int.132.

R.a.a.d.p.f.l. Craiova, prin Centrul Multifunc]ional
Craiova scoate la licita]ie public` deschis` în ved-
erea închirierii spa]iilor disponibile (expozi]ional
permanent parter [i etaj 1; spa]ii birouri- etaj 2,
spa]ii alimenta]ie public` et.1 [i 2). Documenta]ia
necesar` se procur` de la Centrul Multifunc]ional
Craiova, Str.Târgului, 26, etaj 2, camera 211. Data
limit` pentru depunerea ofertelor este în fiecare joi
a s`pt`mânii pân` la ora 11.00. Licita]ia va avea loc
la Centrul Multifunc]ional Craiova, Str.Târgului,
nr.26, s`pt`mânal- joia, ora 12.00, începând din
27.03.2014. Men]ion`m deasemenea c` se
închiriaz` [i 4 s`li de conferin]` cu o capacitate de
125 locuri fiecare la pre]ul de 105Euro+TVA/zi. Rela]ii
suplimentare la telefon: 0765.577.711, 0767.393.292,
0769.268.690.    

Regia Na]ional` a P`durilor- Romsilva prin Direc]ia
Silvic` Teleorman, cu sediul în Alexandria, Str. M. Fil-
ipescu, nr.3, Teleorman, tel.0247.312.333; fax:
0247.315.796, vinde prin licita]ie deschis` cu strigare,
cu adjudecare la cel mai mare pre], 2 (dou`) con-
struc]ii de pe raza ocolului silvic Alexandria, dup`
cum urmeaz`: -Cantonul Silvic Mavrodin [i anexe-
la pre]ul de pornire la licita]ie de 10.000Lei f`r̀  TVA,
garan]ia de participare la licita]ie de 1.000 Lei [i
taxa de participare la licita]ie de 100Lei; -Cantonul
Silvic Nenciulesti [i anexe- la pre]ul de pornire la
licita]ie de 7.500Lei f`r` TVA, garan]ia de participare
la licita]ie de 750 [i taxa de participare la licita]ie de
100Lei. Caietul de sarcini cuprinde date despre
pre]urile de pornire la licita]ie, valoarea garan]iilor,
situa]ia terenului aferent construc]iilor, condi]iile
[i documentele de calificare, etc. [i se poate ob]ine
de la sediul Direc]iei Silvice Teleorman- începând cu
data de 06.06.2014. Licita]ia deschis` cu strigare va
avea loc la sediul Direc]iei Silvice Teleorman în data
de 09.07.2014 dup` cum urmeaz`: la ora 10.00 va
începe licita]ia la care pot participa doar între-
prinderile mici [i mijlocii, iar la ora 12.00 va începe
licita]ia pentru vânzarea activelor neadjudecate în
sesiunea anterioar`, licita]ie la care poate participa
orice persoan` juridic` sau fizic`. Informa]ii supli-
mentare la sediul Direc]iei Silvice Teleorman sau
telefon: 0247.312.333.

SC Balkotex SRL, prin lichidator judiciar, anun]` vân-
zarea prin licita]ie public` a bunurilor mobile aflate
în patrimoniul debitoarei, pre]ul de pornire al
licita]iei fiind redus cu 50% fa]` de cele stabilite în
rapoartele de evaluare. Licita]iile vor avea loc pe
data de: 06.06.2014, 10.06.2014, 12.06.2014,
16.06.2014, 18.06.2014, 19.06.2014, 24.06.2014,
25.06.2014, 26.06.2014 [i 30.06.2014 orele 12.30 în
Ploie[ti, str. Ion Maiorescu bl. 33S1, et. 5, cab. 5E, jud
Prahova. Rela]ii suplimentare 0344104525.

SC Cai Be Dang SRL prin lichidator anun]` vânzarea
prin licita]ie public` a terenului intravilan situat în
Campina, str. Fabricii, nr.2, jud. Prahova, în suprafa]a
de 2.592,21 mp. [i a construc]iilor situate pe acest
teren la pre]ul de 486.495,5 lei (f`r` TVA), precum [i
a bunurilor mobile aflate în patrimonul societ`]ii
debitoare, respectiv ma[ini de cusut, confec]ii,
pre]ul de pornire al licita]iei este redus cu 50% din
pre]ul stabilit în rapoartele de evaluare. Licita]iile
vor avea loc pe data de: 06.06.2014, 10.06.2014,
12.06.2014, 16.06.2014, 18.06.2014, 19.06.2014,
24.06.2014, 25.06.2014, 26.06.2014 [i 30.06.2014
orele 13.00  în Ploie[ti, str. Ion Maiorescu bl. 33S1, et.
5, cab. 5E, jud Prahova. Rela]ii suplimentare la:
0344104525.

SC Rimini Production SRL societate aflat` în reorga-
nizare judiciar` prin administrator judiciar anun]a
vânzarea la licita]ie public` a bunurilor mobile ast-
fel cum sunt identificate [i evaluate în Planul de Re-
organizare. Licita]ia public` are loc în baza hot`rârii
Adun`rii Creditorilor din  27.04.2011 , 22.11.2012 [i
15.04.2013 a regulamentelor de participare la
licita]ie pentru bunurile mobile, pre]ul de pornire al
licita]iei este redus cu 50% din pre]ul men]ionat în

Planul de Reorganizare. {edin]ele de licita]ii vor
avea loc pe data de: 06.06.2014, 10.06.2014,
12.06.2014, 16.06.2014, 18.06.2014, 19.06.2014,
24.06.2014, 25.06.2014, 26.06.2014 [i 30.06.2014
orele 12.30, la sediul administratorului judiciar din
Ploie[ti, str. Ion Maiorescu, nr.12, bl.33S1, et. 5, cab
5E. Rela]ii suplimentare sediul administratorului ju-
diciar cât [i la telefon 0344104525.

SC Rovit SA societate aflat` în reorganizare judiciar`
prin administrator judiciar anun]a vânzarea la
licita]ie public` a unor bunuri imobile  [i mobile ast-
fel cum sunt identificate în rapoartele de evaluare
încuviin]ate de Adunarea Creditorilor din
30.05.2014 [i 12.08.2013, respectiv, Ferma 1- con-
struc]ii [i teren aferent situat` în Bolde[ti-Sc`ieni,
str. Viilor, nr. 44, jud. Prahova; Ferma 1 – C7 (demisol)
construc]ie [i teren aferent, situat` în Bolde[ti-
Sc`ieni, str. Viilor, nr. 44, jud. Prahova;  Ferma 8 - con-
struc]ii [i teren aferent situat` în loc. Valea
Calugaresca, sat Valea Larg`, jud. Prahova; Cl`dire
barac` [i teren aferent situat` în Bolde[ti-Sc`ieni,
jud. Prahova; Ferma 5- construc]ii [i teren aferent
situat` în Bucov, sat Chi]orani, zona Valea Orlei, jud.
Prahova; Ferma 11- situat` în com. Bucov, sat
Chi]orani, jud. Prahova- compus` din construc]ii [i
teren aferent cât [i  locomotiva LDM 20 030.
Licita]ia public` are loc în baza hot`rârilor Adun`rii
Creditorilor din 09.03.2011, 30.05.2013 [i 12.08.2013
[i a regulamentului de participare la licita]ie. Pre]ul
de pornire al licita]iei fiind redus cu 50% din pre]ul
stabilit în rapoartele de evaluare. {edin]ele de
licita]ii vor avea loc pe data de: 06.06.2014,
10.06.2014, 12.06.2014, 16.06.2014, 18.06.2014,
19.06.2014, 24.06.2014, 25.06.2014, 26.06.2014 [i
30.06.2014   orele 12.00, la sediul administratorului
judiciar din Ploie[ti, str. Ion Maiorescu, nr.12, bl. 33S1,
et. 5, cab 5E. Rela]ii suplimentare la sediul adminis-
tratorului judiciar cât [i la telefon 0344104525.

SC Aniko Trans SRL, prin administrator judiciar
anun]` vânzarea prin licita]ie public` a bunurilor
imobile aflate în patrimoniul debitoarei la pre]urile
stabilite în rapoartele de evaluare. Pre]ul de pornire
al licita]ie este redus cu 50% din pre]ul stabilit în
raportul de evaluare. Licita]iile vor avea loc pe data
de:  06.06.2014, 10.06.2014, 12.06.2014, 16.06.2014,
18.06.2014, 19.06.2014, 24.06.2014, 25.06.2014,
26.06.2014 [i 30.06.2014  orele 12.00 în Ploie[ti, str.
Ion Maiorescu, bl. 33S1, et. 5, cab. 5E, jud Prahova.
Rela]ii suplimentare 0344104525.

SC Aconsa Construct Tranzimob SA, prin lichidator
judiciar anun]` vânzarea prin licita]ie public` a
bunurilor mobile aflate în patrimoniul debitoarei,
pre]ul de pornire al lici]iei este redus cu 50 % din
pre]ul stabilit în rapoartele de evaluare. Licita]iile
vor avea loc pe data de: 06.06.2014, 10.06.2014,
12.06.2014, 16.06.2014, 18.06.2014, 19.06.2014,
24.06.2014, 25.06.2014, 26.06.2014 [i 30.06.2014
orele 12.00 în Ploie[ti, str. Ion Maiorescu bl. 33S1, et.
5, cab. 5E, jud Prahova. Rela]ii suplimentare
0344104525.

Anun] de v~nzare prin supraofertare bun imobil. SC
Multiserv Distribution SRL - societate in faliment,
prin lichidator judiciar Evilex IPURL, cu sediul in Rm.
Valcea, str. G-ral Magheru nr 14, bl. S3, sc. G, ap 2,
jud. Valcea anunta scoaterea la vanzare prin
supraofertare, incepand cu data de 04.06.2014, a
urmatorului imobil: Apartament cu 3 camere sit-
uat \n Rm. Valcea, str. Henry Coanda nr. 4, bl. R5 bis,
sc A, et. 4, ap. 14, jud. Valcea. Pentru acest bun s-a
primit o oferta \n suma de 26710 Euro. Persoanele
interesate pot face o supraoferta numai in perioada
04.06.2014 – 16.06.2014, ora 16,00. Supraoferta va
cuprinde datele de identificare, numar de telefon,
adresa de e-mail, intentia ferma de supraofertare
si va fi insotita de dovada platii garantiei de 2671
euro(echivalent in lei la cursul BNR din data platii),
depusa in contul RO54 FNNB 0057 0285 4891 RO01
deschis la Credit Europe Bank Suc. Rm. Valcea, ben-
eficiar SC Multiserv Distribution SRL. Supraofertele
trebuie sa fie mai mari cu suma de 5.000 lei decat
oferta primita. Ofertantul si eventualii supraofer-
tanti se vor prezenta la sediul lichidatorului, la data
de 17.06.2014, ora 15,00, pentru sedinta de
supraofertare. Pasul de supraofertare este de 5000
lei. Ofertantul initial are un drept de preemtiune
pentru oferte egale. Participantul declarat adjude-
car, sub sanctiunea retinerii garantiei de partici-
pare, va trebui sa achite integral pretul de
adjudecare in termen de 30 de zile calendaristice
de la data incheierii procesului verbal de adjude-
care provizorie. Rela]ii la office@evilex.ro [i la tele-
fon 0723248531. Lichidator judiciar, SP Evilex IPURL.

Private Liquidation Group IPURL numit lichidator în
dosarul nr. 7819/111/2009  aflat pe rolul Tribunalu-
lui Bihor, privind pe debitoarea SC Andrex SRL,
J05/2106/1993, CUI: RO4453985 scoate la vânzare
prin licitatie public` urm`toarele bunuri imobile:
teren intravilan format din cinci parcele situat în
Sântandrei FN, jude]ul Bihor - pre] de pornire 42.350
de EURO; teren cu cas` unifamilial` situat` în mu-
nicipiul Oradea str. Ciheiului nr. 138B jude]ul Bihor
- pre] de pornire 63.250 de EURO. Licita]ia va avea
loc în data de 12.06.2014, care se va relua în cazul
nevalorific`rii bunurilor în data de 19.06.2014, ora
14:00 la sediul lichidatorului din Oradea str. Avram
Iancu nr.2 ap.11. Participan]ii vor depune 10%
garan]ie din valoarea bunurilor licitate. Caietul de
sarcini (cost 500 RON) precum [i informa]ii supli-
mentare se pot ob]ine la: Tel:0359/463661 Fax:
0359/463662. 

Partium Insolvency IPURL numit lichidator în
dosarul nr. 12125/111/2011  aflat pe rolul Tribunalului
Bihor, privind pe debitoarea SC Augimar RO SRL,
J05/2499/2008, CUI: RO21744380 scoate la vânzare
prin licitatie public` urm`toarele bunuri imobile sit-
uate în Oradea, str. Ogorului nr. 63-A: hal` indus-
trial` cu suprafa]` util` de 1.483 mp [i teren aferent
cu o suprafa]` de 3.062 mp, pre] de pornire
450.000 de EURO. Licita]ia va avea loc în data de
11.06.2014 ora 14:00 la adresa din Oradea str. Avram
Iancu nr.2 ap.11. În cazul de nereu[it` licita]ia se va
relua în data de 18.06.2014 la aceea[i or` [i adres`.
Regulamentul de vânzare, caietul de sarcini [i in-
forma]ii suplimentare se pot ob]ine de la lichida-
tor: Tel: 0359/463661 Fax:0359/463662.

Publicitate
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LICITA}II
Anun] de participare la licita]ie pentru cesionarea
dreptului de recoltare “Ciuperci comestibile” din
produc]ia anului 2014. Direc]ia Silvic` Sibiu, cu
sediul în Sibiu, Calea Dumbr`vii, nr.140, tel.
0269.242.411, fax 0269.214.970, e-mail
office@sibiu.rosilva.ro, organizeaz` în data de
13.06.2014, ora-10.00, licita]ie pentru cesionarea
dreptului de recoltare “Ciuperci comestibile” din
produc]ia anului 2014. Ofertan]ii vor putea depune
oferte pentru: a) LOT 1= 25 to ciuperci comestibile
din recolta anului 2014 la Ocolul Silvic Miercurea
Sibiului (Bistra, Ciban, Curpat) - 0,99 lei/kg -cu plata
anticipat`; b) LOT 2= 9 to ciuperci comestibile din
recolta anului 2014 la Ocolul Silvic Valea Cibinului
S`li[te (zona Crint, Dobra) -0,99 lei/kg- cu plata an-
ticipat`; c)LOT 3= 2 to ciuperci comestibile din
recolta anului 2014 la Ocolul Silvic Valea Cibinului
S`li[te (zona P`ltini[, Rusciori) -0,99 lei/kg- cu plata
anticipat`; d)LOT 4= 3 to ciuperci comestibile din
recolta anului 2014 la Ocolul Silvic Avrig (Serbanei,
Richirie, Racovi]a, Sebe[ul de Sus)- 0,99 lei/kg -cu
plata anticipat`; e)LOT 5= 2 to ciuperci comestibile
din recolta anului 2014 la Ocolul Silvic Avrig
(Rozde[ti, S`durel) -0,99 lei/kg- cu plata anticipat`;
f)LOT 6= 3 to ciuperci comestibile din recolta anului
2014 la Ocolul Silvic Arpa[ (Higiul Scoreiului,
Câr]i[oara) -0,99 lei/kg cu plata anticipat`; g)LOT7=
1 to ciuperci comestibile din recolta anului 2014 la
Ocolul Silvic Sibiu (zona Garcu, Capraret) -0,99
lei/kg cu plata anticipat`. Un exemplar al Caietului
de sarcini se poate ob]ine de la compartimentul
“Produc]ie” din cadrul Direc]iei Silvice Sibiu contra
taxei de 180lei. Garan]ia de participare este de 5%
din valoarea total` a fiec`rui lot. Data/or` limit` [i
locul depunerii ofertelor: 13.06.2014, ora-09.00, D.S.
Sibiu, Sibiu, Calea Dumbr`vii nr. 140. Nedepunerea
plicului cu documentele de calificere [i oferta, în
termenul de mai sus, atrage respingerea ofertei ca
nedepusa în termen; Data, ora [i locul deschiderii
ofertelor: 13.06.2014, ora-10.00, D.S. Sibiu, Sibiu,
Calea Dumbr`vii nr.140; Ofertan]ii trebuie s` prez-
inte sub sanc]iunea descalific`rii în caz de
nedepunere a unuia din documente urm`toarele:
garan]ie de participare, certificat constatator de la
ORC, certificat de atestare fiscal` de la finan]e [i
prim`rie, oferta (se depune într-un plic sigilat [i se
introduce în plicul cu documente). Plicul exterior va
fi [i acesta sigilat. Va fi declarat` câ[tig`toare oferta
cu pre]ul cel mai mare ofertat pe kg ciuperci co-
mestibile.

Private Liquidation Group IPURL numit lichidator în
dosarul nr. 7528/111/2012 aflat pe rolul Tribunalului
Bihor, privind pe debitoarea SC Meriotru Com SRL,
J05/5271/1994, CUI: RO7625600 scoate la vânzare
prin licitatie public` urm`toarele bunuri mobile:
Dacia Drop Side 2.700 RON, Dacia Pick Up 1.200
RON, Dacia Drop Side 1.200 RON. Licita]ia va avea
loc în 10.06.2014 ora 12:00 la sediul lichidatorului
din Oradea str. Avram Iancu nr.2 ap.11. Regulamen-
tul de vânzare se poate obtine de la lichidator. Par-
ticipan]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 la data de: 17.06.2014,
24.06.2014 [i 10.07.2014.

Debitorul SC C&C MH Confort SRL cu sediul în
Dr.Tr.Severin, str. I.C.Br`tianu, nr.11A, jud.Mehedin]i,
J25/460/2005, CIF:17044001, aflat` în procedura de
faliment dosar nr. 9465/101/2012-Tribunalul
Mehedin]i, prin lichidator judiciar Yna Consulting
SPRL [i Consultant Insolven]` SPRL, scoate la vân-
zare: Bunul mobil*Autoturism marca Peugeot 107
cu nr. de \nmatriculare B66FWT, serie [a[iu VF3PNC-
FAC88162772, serie motor 553632, an fabrica]ie
2007* la pretul de pornire a licitatiei de 7.906,00 lei
exclusiv TVA; Licita]ia va avea loc în localitatea Dr. Tr.

Severin, str. Z`br`u]ului, nr. 7A, jude]ul Mehedin]i la
data de 13.06.2014 orele 13:00. Participarea la
licita]ie este condi]ionat` de consemnarea, pân` la
începerea licita]iei a unei cau]iuni de 10% din pre]ul
de pornire al licita]iei si achizitionarea caietului de
sarcini. Cont deschis la BRD SA Sucursala Dr. Tr. Sev-
erin, sub nr. RO54BRDE260SV42893862600.
Invit`m pe toti cei care vor sa se prezinte la [edin]a
de licita]ie la termenul de vânzare, la locul fixat în
acest scop [i pâna la acel termen s` depun` oferte
de cump`rare. Rela]ii la telefon-fax 0744528869,
0742592183, 0745267676 sau 0256/220827, email:of-
f i c e @ c o n s u l t a n t - i n s o l v e n t a . r o ;
expertyna@yahoo.com, site: www.consultant-in-
solventa.ro sau la sediul lichidatorului judiciar din
localitatea Dr.Tr.Severin, str. Z`br`u]ului, nr. 7A, jud.
Mehedin]i. Lichidator judiciar asociat, Consultant
Insolven]` SPRL, prin ec. Emil Popescu Yna Consult-
ing SPRL, prin ec. Motoi Gogu

Debitorul SC Izometal - Magellan SRL cu sediul în
Dr. Tr. Severin, B-dul I.C. Br`tianu, nr. 11, parter, cam-
era 2, jude]ul Mehedin]i, J25/276/2012, CIF: 6633311,
aflat` în procedura de faliment dosar nr.
6902/101/2012 pe rolul Tribunalului Mehedin]i, prin
lichidator judiciar societ`]ile profesionale de insol-
ven]` asociate prin contract Yna Consulting SPRL [i
Consultant Insolven]` SPRL, cu sediul ales în local-
itatea Dr. Tr. Severin, str. Z`br`u]ului, nr.7A, jude]ul
Mehedin]i, ÎNCHIRIEAZå: 1) Bunurile imobile situ-
ate în jude]ul Timi[, localitatea Criciova:  Imobilul
inscris in CF nr. 400194 - constand in teren extravi-
lan in suprafata de 17.400 mp; Imobilul inscris in CF
nr. 400575 - constand in teren extravilan in
suprafata 8.700 mp; Imobilul inscris in CF nr. 00520
- constand in teren extravilan in suprafata de
9.700mp; Imobilul inscris in CF nr. 400591 - con-
stand in teren extravilan in suprafata de 3.846 mp;
Imobilul inscris in CF nr.400603 - constand in teren
extravilan in suprafata de 4.812 mp; Imobilul inscris
in CF nr.400515 - constand in teren extravilan in
suprafata de 11.600 mp; Imobilul inscris in CF
nr.400588 - constand in teren extravilan in
suprafata de 5.800 mp; Imobilul inscris in CF
nr.400580 - constand in teren extravilan in
suprafata de 5.800 mp; Imobilul inscris in CF
nr.400581 - constand in teren extravilan in suprafata
de 11.547 mp; Imobilul inscris in CF nr. 400613 - con-
stand in teren extravilan in suprafata de 2.900 mp;
Imobilul inscris in CF nr.400579 - constand in teren
extravilan in suprafata de 4.300 mp; Imobilul in-
scris in CF nr.400595 - constand in teren extravilan
in suprafata de 11.283 mp; Imobilul inscris in CF
nr.400593 - constand in teren extravilan in
suprafata de 5.800 mp; Imobilul inscris in CF
nr.400594 - constand in teren extravilan in
suprafata de 5.800 mp; Imobilul inscris in CF
nr.400590 - constand in teren extravilan in
suprafata de 20.399 mp; Imobilul inscris in CF nr.
400594 - constand in teren extravilan in suprafata
de 5.800 mp; Imobilul inscris in CF nr.400584 - con-
stand in teren extravilan in suprafata de 4.270 mp;
Imobilul inscris in CF nr.400585 - constand in teren
extravilan in suprafata de 2.760 mp; Imobilul inscris
in CF nr. 400596 - constand in teren extravilan in
suprafata de 11.600 mp; Imobilul inscris in CF nr.
400576 - constand in teren extravilan in suprafata
de 11.541 mp; Imobilul inscris in CF nr.400615 - con-
stand in teren extravilan in suprafata de 2.760 mp;
Imobilul inscris in CF nr.400571 - constand in teren
extravilan in suprafata de 5.800 mp; Imobilul in-
scris in CF nr.400582 - constand in teren extravilan
in suprafata de 8.700 mp; Imobilul inscris in CF
nr.400651- constand in teren extravilan in suprafata
de 5.800 mp; Imobilul inscris in CF nr. 400587- con-
stand in teren extravilan in suprafata de 11.550 mp;
Imobilul inscris in CF nr.400577- constand in teren
extravilan in suprafata de 2.900 mp; Imobilul in-
scris in CF nr.400576 - constand in teren extravilan
in suprafata de 6.100 mp; Imobilul inscris in CF
nr.400650 - constand in teren extravilan in

suprafata de 5.800 mp; Imobilul inscris in CF
nr.400583 - constand in teren extravilan in
suprafata de 5.800 mp; Imobilul inscris in CF nr.
400635 - constand in teren extravilan in suprafata
de 83.607 mp. Pe imobilele descrise anterior se
poate desf`[ura activitatea de exploatare a pro-
duselor de balastier`. 2) Bunuri imobile situate în
comuna Vladimirescu, sat Cicir, jude]ul Arad: Imo-
bilul inscris in CF nr. 306920- constand in teren ex-
travilan in suprafata de 2.700 mp; Imobilul inscris in
CF nr. 305594 - constand in teren extravilan in
suprafata de 2.000mp; Imobilul inscris in CF nr.
307724 - constand in teren extravilan in suprafata
de 5.400mp; Imobilul inscris in CF nr.305410 - con-
stand in teren extravilan in suprafata de 2.800 mp;
Imobilul inscris in CF. nr. 305424 - constand in teren
extravilan in suprafata de 2.300 mp; Imobilul in-
scris in CF nr.305381 - constand in teren extravilan in
suprafata de 7.500 mp; Imobilul inscris in CF
nr.307789 - constand in teren extravilan in suprafata
de 5.400 mp; Imobilul inscris in CF nr.301152 - con-
stand in teren extravilan in suprafata de 4.100 mp;
Imobilul inscris in CF nr.305649 - constand in teren
extravilan in suprafata de 5.000 mp; Imobilul in-
scris in CF nr.301154 - constand in teren extravilan
in suprafata de 4.400 mp; Imobilul inscris in CF nr.
305248 - constand in teren extravilan in suprafata
de 4.700 mp; Imobilul inscris in CF nr. 307727 - con-
stand in teren extravilan in suprafata de 10.000 mp;
Imobilul inscris in CF nr.311485 - constand in teren
extravilan in suprafata de 3.600 mp; Imobilul in-
scris in CF nr. 307711 - constand in teren extravilan in
suprafata de 5.200 mp; Imobilul inscris in CF nr.
307732 - constand in teren extravilan in suprafata
de 1.200 mp; Imobilul inscris in CF nr.307684 - con-
stand in teren extravilan in suprafata de 2.200 mp;
Imobilul inscris in CF nr. 307730 - constand in teren
extravilan in suprafata de 4.700 mp; Imobilul inscris
in CF nr.305648 - constand in teren extravilan in
suprafata de 6.400 mp; Imobilul inscris in CF
nr.307127 - constand in teren extravilan in suprafata
de 2.400 mp; Imobilul inscris in CF nr. 306924 - con-
stand in teren extravilan in suprafata de 1.700 mp;
Imobilul inscris in CF nr.307680 - constand in teren
extravilan in suprafata de 3.100 mp; Imobilul inscris
in CF nr.306916 - constand in teren extravilan in
suprafata de 3.800 mp; Imobilul inscris in CF nr.
307676 - constand in teren extravilan in suprafata
de 3.800 mp; Imobilul inscris in CF nr.306030 - con-
stand in teren extravilan in suprafata de 1.900 mp;
Imobilul \nscris \n CF nr.311484 - constand in teren
extravilan in suprafata de 1.500 mp; Imobilul inscris
in CF nr. 307765 - constand in teren extravilan in
suprafata de 5.700 mp; Imobilul inscris in CF
nr.307678 - constand in teren extravilan in suprafata
de 6.300 mp; Imobilul inscris in CF nr.305266 - con-
stand in teren extravilan in suprafata de 3.900 mp;
Imobilul inscris in CF nr. 307109 - constand in teren
extravilan in suprafata de 5.600 mp; Imobilul in-
scris in CF nr.305434 - constand in teren extravilan
in suprafata de 2.200 mp. Pe imobilele descrise an-
terior se poate desf`[ura activitatea de exploatare
a produselor de balastier`. 3) Bunul imobil situat în
localitatea  Timi[oara, str. Baader nr.13, jud. Timi[,
imobilul înscris în CF nr. 410601 top – 722/13/5/2,
provenit din CF vechi nr. 121015- constând în cl`dire
birouri P+1E+M  în suprafa]` de 360mp [i teren în
suprafa]` total` de 1015 mp, CF nr. 410598 top –
722/13/4/2 provenit din CF vechi nr. 121015- constând
în depozit, magazie metalic` [i birou depozit în
suprafa]` total` de 500 mp. [i CF nr. 410600, top -
722/13/4/4, provenit din CF nr. 121015- constând în
teren  intravilan, cale acces în suprafa]` total` de
951 mp, spre a fi folosit de chirias, conform
destina]iei acestuia. 4) Bunul imobil situat în local-
itatea Timi[oara, str.Alexandru Vaida Voievod nr.1,
parter, jud.Timi[, imobilul înscris în CF nr. 402020 -
C1-U3, provenit din CF nr. 127425 , nr.cad/top:
31058/I-IX, constând în spa]iu comercial situat la
parter, compus din sala de mese [i 22 înc`peri, în

suprafa]` de 115/546 mp,  spre a fi folosit de chiria[,
conform destina]iei acestuia. 5) Bunul imobil situat
in localitatea Mosnita Noua, jud.Timis, imobilul in-
scris in CF nr. 408636 provenit din CF nr. 6457,
cad/top nr. 254/2/2/6/2/1, constand in teren intrav-
ilan in suprafata de 962 mp, cu constructii incinta I
spatii schowroom la parter, etajul I, etajul II si
birouri, cad/top nr.254/2/2/6/2/1-C1. 6) Bunul imo-
bil situat in localitatea Timisoara, Compartiment I,
jud. Timis, imobilul inscris in CF nr. 410222-C1-U1
provenit din conversia de pe hartie a CF nr. 130200,
cad/top nr. 8482/2/3-8483/4-8484/2/8/I, constand
in  magazin compartimentul I, in cote teren de
1903,86/2238 mp-teren propr. 7) Bunul imobil sit-
uat in localitatea Timisoara, str. Ovidiu Cotrus nr. 24
, jud. Timis, imobilul inscris in CF nr. 409603 ,
provenit din CF nr. 4031 Freidorf, constand in teren
intravilan si constructii, astfel: nr. cad/nr. topografic
535/1/2, 536/1, 537/1/1/2 – 3/a -  aferent terenului;
nr. cad/topo: 535/1/2, 536/1, 537/1/1/2-3/a - constand
in hala depozitare materiale de constructii, corp
cladire birou, P+1E+M, parcaje si totem in incinta,

in suprafata totala  de  14.270 mp. 8) Bunul imobil
situat in localitatea Ghiroda, Calea Lugojului, nr. 126,
jud. Timis, imobilul inscris in CF nr. 400227-C1
provenit din conversia de pe hartie a CF nr. 5360,
cad/ nr. 237/1/11-21 constand in teren intravilan, in
suprafata de 6377 mp si constructia C1.9) Bunul imo-
bil situat in localitatea Timisoara, str. Albinelor,
nr.110/A, jud. Timis, imobilul inscris in CF nr. 419597
provenit din conversia de pe hartie a CF nr. 4476,
cad/top nr. 3491/1/1/1, in suprafata de 1820 mp con-
stand in constructii reprezentand casa familiala
S+M+P, cu garaj P si anexa lemne. Ofertele privind
închirierea bunurilor descrise mai sus pot fi depuse
în fiecare zi la biroul lichidatorului judiciar din local-
itatea Dr.Tr.Severin, str.Z`br`u]ului, nr. 7A,
jud.Mehedin]i, din localitatea Timi[oara, str. Nicu
Filipescu, nr. 4, ap.14, jud.Timi[ sau la biroul lichida-
torului judiciar din localitatea Dr. Tr. Severin, str. Iuliu
Maniu, nr.20, bl.KM4, sc.1, ap.2, jud. Mehedin]i.
Rela]ii suplimentare la telefon - fax 0744528869,
0742592183, 0745267676 sau 0256/220827, email:of-
f i c e @ c o n s u l t a n t - i n s o l v e n t a . r o ;

expertyna@yahoo.com, site: www.consultant-in-
solventa.ro, www.ynaconsulting.ro sau la sediul
lichidatorului judiciar din localitatea Dr. Tr. Severin,
str. Z`br`u]ului, nr.7A, jud. Mehedin]i. Lichidator ju-
diciar asociat, Consultant Insolven]` SPRL, prin
reprezentant asociat coordonator ec. Emil Popescu
Yna Consulting SPRL,  prin reprezentant asociat co-
ordonator ec. Motoi Gogu. 

PIERDERI
Pierdut contract vânzare-cump`rare, proces verbal
[i schi]`, pe numele Atanasiu Adrian Constantin [i
Atanasiu Mihaela. Le declar nule. 
Pierdut adeverin]` achitare integral` nr.9660/
04.06.1998, pe numele Ion Maria. O declar nul`. 
Pierdut proces verbal predare primire, pe numele
Ivan V.Maria. Îl declar nul.
Disp`rut un exemplar din Contractul de vânzare-
cump`rare apartament nr. 2722/6.12.1990, eliberat
de I.J.G.C.L. Pite[ti. Folosirea lui în afar` de titular se
pedepse[te conform legii.

DECESE

Anun]uri

Simona Halep for]eaz`
intrarea \n careul de a[i 
Azi, Halep – Kuzne]ova pentru semifinalele de la Roland Garros
Mihai Igiro[anu
mihai.igirosanu@jurnalul.ro

A patra juc`toare a lumii, Simona
Halep, \[i continu` parcursul f`r`
gre[eal` de la aceast` edi]ie a turneu-
lui de la Roland Garros. Const`n-
]eanca s-a calificat \n sferturile de fi-
nal` dup` ce a \nvins-o \ntr-o mani-
er` extrem de conving`toare pe o alt`
reprezentant` a noului val, ameri-
canca Sloane Stephens. |ncep~nd
din finalul primului set, c~nd era con-
dus` cu 4-3, Simona a devenit domi-
natoare, nel`s~ndu-i nici o [ans` ad-
versarei. A c~[tigat primul set cu 6-4,
apoi pe cel de-al doilea cu 6-3, iar
pasul c`tre primul sfert de final` din
carier` pe zgura parizian` era f`cut.
Pentru \nt~ia oar` \n carier`. 

St~nca Svetlana
Ast`zi se va lupta cu rusoaica

Svetlana Kuzne]ova pentru un loc \n
semifinalele celui mai cunoscut [i
apreciat turneu pe zgur` al lumii.
Adversara lui Halep va \mplini luna
viitoare 30 de ani, a cucerit titlul la
Roland Garros \n urm` cu cinci ani,
a trecut apoi prin momente grele din
cauza unei accident`ri, \ns` acum
pare s` fie \ntr-o puternic` revenire
de form`. Halep [i Kuzne]ova s-au
\nt~lnit p~n` acum de patru ori, [i-au
\mp`r]it victoriile \n mod egal, dar
rusoaica a c~[tigat ultimul meci, scor
7-5, 7-6, \n aceast` prim`var`, la

Stuttgart. „Kuzne]ova are un joc spe-
cial f`cut pentru zgur`. M-a învins
recent la Stuttgart, dar am fost
aproape acolo, a[a c` [tiu la ce s` m`
a[tept. E o juc`toare puternic`, dar
important va fi s` reu[esc jocul meu,
s` nu fac pasul în spate [i s` fiu c~t de

agresiv` pot“, a prefa]at Simona con-
fruntarea de azi. |n optimi,
Kuzne]ova a \nvins-o pe cehoaica
Lucie Safarova, scor 6-3, 6-4, iar dup`
calificare a p`rut s`-[i mute imediat
g~ndurile spre confruntarea cu
Halep. „Simona este un adversar difi-

cil, foarte puternic. Va fi un meci greu,
dar abia a[tept s` joc împotriva ei.
Am învins-o la Stuttgart în acest an,
mi-am luat revan[a dup` înfr~ngerea
de la Roma, de anul trecut. Ea joac`
mult mai bine acum [i cred c` va fi un
meci frumos.“ 

G~lc`,
oficial!
Programat` ieri, conferin]a de
prezentare a noului antrenor al
Stelei, Costel G~lc`, a fost am~-
nat` cu o or`, \ns` problemele ap`-
rute la una dintre clauzele contrac-
tului au fost rezolvate p~n` la ur-
m`. „Nu am experien]` ca antre-
nor, dar munca d` roade [i sper
s` aduc Steaua acolo unde îi este
locul, acolo unde a fost în ultimii
ani. Nu vreau s` schimb multe lu-
cruri, munca depus` de Lauren]iu
Reghecampf a fost foarte bun`, iar
eu voi lua informa]ii de la toat`
lumea care a fost în club, inclusiv
de la el. Oricine î[i dore[te s`
antreneze Steaua, este simbolul
României. Asta se cunoa[te prin
rezultate avute de-a lungul anilor.
Este greu s`-l înlocuiesc pe Lau-
ren]iu Reghecampf, dar acum vine
cineva cu motiva]ie. Lauren]iu
Reghecampf a plecat c` nu mai
avea motiva]ie. Vreau s` c~[tig
campionatul, Cupa [i în primul
r~nd s` ajungem în grupele Cham-
pions League. Despre prime nu
pot s` vorbeasc, pentru c` ele sunt
confiden]iale“.

Pre[edintele campioanei Ro-
m~niei, Valeriu Arg`seal`, a anun-
]at ieri c` Steaua \ncearc` p`stra-
rea atacantului italian Federico
Piovaccari, cel care este pl`tit de
Sampdoria Genova cu 700.000 de
euro pe an. 

„Piovaccari nu este înc` ple-
cat, înc` mai purt`m discu]ii cu
Sampdoria pentru a continua la
noi. Despre alte oferte nu voi
vorbi acum, dar juc`torii vor pleca
de la Steaua doar dac` sunt oferte
de nerefuzat. Nu vrem s` vindem
pe nimeni în acest moment.“
(Mihai Igiro[anu)

Caroline Blumbergh/EPA

Suntem al`turi 
de colega noastr`, 

conf. dr. Ioana Grin]escu, 
\n greaua pierdere a so]ului ei,

Anatolie Grin]escu, Tolea, 
cum \i spuneam 

noi to]i celui care a fost 
un om deosebit at~t 

\n familie, c~t [i la lotul
na]ional de polo, ca antrenor. 

Dumnezeu s`-l odihneasc`! 

Chirurgii din Spitalul 
Clinic de Urgen]` Floreasca

Am pierdut azi pe cel mai iubitor
[i generos so], tat` [i bunic, ANA-
TOLIE GRIN}ESCU. Cuvintele nu
pot exprima complexitatea per-

sonalit`]ii sale, ce îmbina seriozi-
tate, exigen]` cu sine însu[i, dar
[i cu cei din jur, dublat` de o sen-

sibilitate [i imens` fine]e su-
fleteasc`. Cu o discre]ie nobil`
ne-a protejat întotdeauna. Am-
intirea lui va d`inui ve[nic  în in-

imile noastre. So]ia, Copiii [i
nepo]ii. Cei ce vor s`-i aduc` un

ultim omagiu - la capela Bisericii
Ca[in - miercuri, 12.30 pân` joi,
ora 11. Ceremonia funerar`  va

avea loc joi - cimitirul Str`ule[ti II.

Familia, prietenii, vecinii [i to]i 
cei care s-au bucurat s` o cunoasc` pe

ing. CRE}U RODICA, 
se vor reuni s~mb`t` 7 iunie, 
pentru Sf~nta Pomenire de 

40 de zile de la trecerea sa \n 
nefiin]`. Parastasul de pomenire 

va avea loc \ncep~nd cu ora 09:00 
la capela Cimitirului B`neasa [i 

va fi urmat de o slujb` la 
Cimitirul Str`ule[ti 2. 
Masa de pomenire 

va avea loc la Restaurantul Voievodal 
din B`neasa, 

\ncep~nd cu ora 13:00. 
Dumnezeu s` o odihneasc` \n pace!

COMEMORåRI


