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OFERTE SERVICIU
SC Arcforce Solutions SRL, Craiova, caut` personal disponi-
bil, cunosc`tor al limbii franceze pentru deta[are în Fran]a
(Corsica) pentru urm`toarele posturi: osp`tar, buc`tar, bar-
man, cameriste, ajutor buc`tar. Pentru informa]ii supli-
mentare v` rug`m s` ne contacta]i la num`rul de telefon:
0251.544.000; 0748.157.596; adres` e-mail: amarcu@arc-
force.ro.

VÂNZåRI DIVERSE 
Vindem [eminee, sobe din tabl`/teracot`, de la 500RON.
soberom.ro, contact@soberom.ro.

O carte care recomand`: “pe du[man este mai bine sa-l ]ii afar`
dec~t s`-l dai afar`”. Tel. 0733.940.772.

CERERI SERVICIU
Doamn`, doresc contract munc` eviden]e birou, calculator,
arhivar, laborant, curier. Suna]i firm` post disponibil.
0729.174.189.

CITA}II
Se citeaz` numita Calli Valentina cu domiciliul necunoscut \n
calitate de p~r~t` la Jud. Arad, \n dos nr. 3143/55/2014, cu ter-
men la data de 08052014, av~nd ca obiect divor].

SC Petrila [i Craciun S.N.C. cu ultimul sediu cunoscut în Iasi, str.
Trecatoarea Paun, nr. 11, Jud. Ia[i, J22/2470/1992, CUI: 5684007,
este chemat` în judecat` în calitate de debitor, pe data de
30.10.2014, ora 09.00, la Tribunalul Ia[i, str. Nicolae Gane, nr.
20A, jud. Iasi, camera Sala 1, Complet com.S1 fal, în proces cu
S.C.P. Casa de Insolven]` Homoranu SPRL în calitate de recla-
mant, în dosarul nr. 2040/99/2014, având ca obiect procedura
insolven]ei.

Judec`toria Iasi, Complet 3, dosar 34650/245/2012, numitii Spiri-
don 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 citeaz`
pentru termenul din 02.06.2014, ora 9.00.

Reclaman]ii: Pantilimon Floare, Pantilimon Gheorghe Lucian [i
Pantilimon Ioan solicit` chemarea în judecat` a pârâ]ilor: Sprd-
lik Matilda, Luca Izabela, Ziegler Maria (Terezia), pentru
solu]ionarea Dosarului nr. 718/278/2013 la Judec`toria Petro[ani
având ca obiect uzucapiune, pentru data de 15.05.2014, ora
9:00.

Se citeaz` Cojocea Georgeta în calitate de  intimat` în proces cu
Enache A.Marian în calitate de recurent, la Tribunalul Buz`u, în
data de 21.05.2014, orele 9.00, pentru recurs partaj  succesoral.

Fusa Dan Liviu este chemat la Judec`toria Dorohoi în calitate
de pârât în dosar 2209/222/2010 având ca obiect “vânzare
cump`rare” la termenul din data de 10 mai 2014, în proces cu
Roman Maricel.

Dumitru Florina Marinela, cu domiciliul în comuna Bradu, jud.
Arge[, este chemat` în calitate de pârât`, în Dosarul nr.

25364/280/2012, la Judec`toria Pite[ti, în data de 26.05.2014,
ora 8.00. 

SC Quadri Foglio Company SRL cu sediul în comuna Oarja, jud.
Arge[, este chemat` la data de 12 mai 2014, ora 10,00, la
Judec`toria Pite[ti, jud. Arge[, în calitate de pârât`, pentru re-
zolvarea problemelor din Dosarul nr. 19404/280/2011, deschis
de Ene Ion [i Ene Dorel.

Se citeaz` numitul Bodia Gheorghe Florin, în calitate de pârât,
cu ultimul domiciliu cunoscut în Pite[ti, str. Traian, nr. 8, bl 2, sc,
A et 3, ap. 73, jud Arge[, la Judec`toria Pite[ti, în data de 14 mai
2014, ora 8,30, în Dosarul nr. 6021/280/2013, având ca obiect
anulare certificat de mo[tenitor.

NOTIFICåRI
Dosar nr. 2586/121/2014. Tribunalul Gala]i. Salina 2000 SPRL
Gala]i, desemnat` lichidator, notific` deschiderea procedurii fal-
imentului SC Profiterm Distribution SRL Gala]i (CUI 14718907,
J17/510/2002). Termenul limit` pentru depunerea declara]iilor
de crean]` este 05.06.2014, termenul pentru \ntomcirea tabelu-
lui preliminar al crean]elor 17.06.2014 [i termenul pentru defin-
itivarea tabelului crean]elor 02.07.2014. Prima adunare a
creditorilor convocat` de judec`torul sindic va avea loc la sediul
debitoarei la data de 26.06.2014. Termenul pentru continuarea
procedurii de incolven]` a fost stabilit la data de 19.08.2014, la Tri-
bunalul Gala]i, sala 11, ora 08:30. Rela]ii suplimentare la telefon
0236.467.243.

LICITA}II
Se organizeaz` licita]ie public` cu strigare \n vederea v~nz`rii \n
conformitate cu prevederile Legii 85/2006 a urm`toarelor ac-
tive: 1. Sediu administrativ central – cl`dire birouri, situat \n
Braila, bdul. Al. I. Cuza, nr. 3 et VI, la pre]ul de 1.258.000 lei. 2.
Teren {os. Viziru, km. 10, \n suprafa]` total` de 112.611,59 mp, cu
active viabile (Atelier repara]ii, cl`dire protocol, drumuri [i plat-
forme, etc.), la pre]ul de 1.296.850 lei. 3. Spa]iu comercial bloc
B15, parter, str. {colilor, la pre]ul de 313.000 lei. 4. Depozit metalic
materiale situat \n Braila, str. Uzinei, nr. 1, la pre]ul de 10.600 lei.
5. Mijloace de transport, respectiv : Dacia Super, la pre]ul de
1.700 lei; Autoutilitar` 10215 FA 31 la pre]ul de 10.300 lei; Au-
tomacar` TIP ANT 12.5 la pre]ul de 17.700 lei; 6. Mijloace fixe [i
obiecte inventor compus din: Aparate de m`sur`, electrice [i

electronice, la pre]ul de 13.522 lei; Birotic` [i calculatoare la pre]ul
de 11.810 lei; Mobilier la pre]ul de 16.063 lei; Aparate aer
condi]ionat, la pre]ul de 3.270 lei; Diverse bunuri la pre]ul de
658 lei; 7. Stoc de magazie, la pre]ul de 227.600 lei; Pre]urile nu
con]in TVA. Date organizare licita]ie: 15.05.2014, 22.05.2014,
29.05.2014, orele 11.00. Caietele de sarcini se pot ridica de la
sediul lichidatorului din Br`ila, {os. Foc[ani, km. 5, contra
sumelor cuprinse \ntre 50 lei [i 2.500 lei. Garan]ia  de partici-
pare la licita]ie de 10% din valoarea de pornire trebuie achitat`
cu cel pu]in 2 zile anterior datei licita]iei. Nr. tel. 0241/542942,
0720/300.464.

Debitorul SC Drupo SA societate în faliment, prin lichidator ju-
diciar Dinu, Urse [i Asocia]ii SPRL, scoate la vânzare: Imobilul
–construc]ii situat în Bucure[ti, fios. Panduri, nr.77, sector 5
compus din: C1 magazie materiale, C2 magazie materiale, C3
grup social, C4 magazie, C5 magazie, C6 Ramp` auto, C9 Sta]ie
gaze, C10 Atelier fier`rie, C11 Baie vestiare laborator, C12 Mag-
azie, C13 Sopron, C14 Hal` instala]ie asfalt, C15 fiopron. Pre]ul
de pornire al licita]iei este de 76.000 lei exclusiv TVA. Prima
[edin]` de licita]ie pentru imobilul construc]ii ce apar]ine so-
ciet`]ii debitoare a fost fixat` la data de 04.06.2014 ora 15.00,
iar daca imobilul nu se adjudec` la aceast` dat`, urm`toarele
[edin]e de licita]ii vor avea loc sapt`mânal în fiecare zi de mier-
curi pân` la valorificarea imobilului. Participarea la licita]ie
este condi]ionat` de consemnarea în contul nr.
RO28BACX0000003002037002 deschis la Unicredit Tiriac
Bank, cel târziu cu 24 de ore înainte de data [i ora stabilite pen-
tru [edin]a de licita]ie, a garan]iei de 10% din pre]ul de pornire
[i de achizi]ionarea pâna la aceea[i dat` a Caietului de sarcini.
Pre]ul Caietului de Sarcini este în valoare de 500 lei exclusiv
TVA [i se achit` prin OP în contul nr.

RO43INGB5514999900513726 deschis la Ing Bank pe seama
lichidatorului judiciar Dinu, Urse [i Asocia]ii SPRL sau prin nu-
merar la sediul de coresponden]` din Bucure[ti, Lucian Blaga
nr.4, et.8, Toate fiedin]ele de licita]ii se vor desf`[ura la sediul
lichidatorului judiciar din Bucure[ti, Str. Lucian Blaga nr.4, et.8,
sector 3. Pentru rela]ii suplimentare suna]i la tel.: 021.318.74.25,
email: dinu.urse@gmail.com.

Anun] de participare la licita]ie pentru închirierea unor
suprafe]e de teren din albiile minore. 1. Informa]ii generale:
Administra]ia Bazinal` de Ap` Olt, str. Remus Bellu nr.6, Rm.
Vâlcea, jude]ul Vâlcea, cod fiscal RO 23730128 telefon 0250/
739.881, fax 0250.738.255. 2. Obiectul si durata închirierii :
închiriere teren  pentru o durat` de 2 ani. 3. Condi]iile de par-
ticipare : dovada cumpararii caietului de sarcini; garan]ia de
participare la licitatie – 10% din valoarea minima a chiriei an-
uale; certificatul constatator emis de ORC, valabil la data de-
schiderii ofertelor; certificate constatatoare privind
îndeplinirea obliga]iilor exigibile de plata a impozitelor si tax-
elor c`tre stat inclusiv cele locale; certificat de atestare fiscala;
cazier fiscal emis MF; cazier judiciar al administratorului;
bilan]ul contabil pentru ultimii 2 ani, vizat de administra]ia fis-
cal`; fisa de informatii generale privind cifra de afaceri pe ul-
timii 3 ani; declaratie ca nu se afla in litigiu cu titularul
dreptului de administrare. 4. Cuantumul [i forma garan]iei de
participare: 10% din valoarea minim` a chiriei anuale, consti-
tuit`  prin ordin de plat` sau scrisoare de garan]ie bancar` în
favoarea Administra]iei Bazinale de Ap` Olt. 5. Descrierea suc-
cint` a bunului ce urmeaz` a fi închiriat: Închiriere suprafa]` de
teren în albia minor` a pârâului Nisipoasa, din jud.Vâlcea, pen-
tru înl`turarea materialului aluvionar: Jude]ul Vâlcea Lotul 1 –
11.017 mp teren în albia minor` a pârâului Nisipoasa, situat în

Com. Orle[ti, Sat Aure[ti, Jud.Vâlcea. 6. Data, locul [i ora limit`
de primire a ofertelor: 26.05.2014  pân` la ora 1000 la sediul
Administra]iei Bazinale de Ap` Olt, Str. Remus Bellu nr. 6, Rm.
Vâlcea, jud. Vâlcea. 7. Data [i locul deschiderii acestora:
26.05.2014 începand cu ora 1030 la sediul Administra]iei Bazi-
nale de Ap` Olt, Str. Remus Bellu nr. 6, Rm. Vâlcea, jud. Vâlcea.
8. Modul de ob]inere a caietului de sarcini : de la sediul Ad-
ministra]iei Bazinale de Ap` Olt, Biroul Achizi]ii, contraval-
oarea acestuia fiind de 1.246 lei/lot. 9. Durata în care ofertan]ii
r`mân angaja]i prin termenii ofertelor lor: Perioada de vala-
bilitate a ofertei va fi de 90 de zile calendaristice de la data
licita]iei deschise  organizat` pentru atribuirea contractului de
închiriere.

PIERDERI
Pietris Comer] SRL, sediul social: Bucure[ti, sector 5, Spl. Inde-
penden]ei nr. 42-44, J40/9688/2004, CUI: 16516114 declar` pier-
dut [i nul certificatul constatator nr. 334247/ 18.07.2006 de la
sediul social. 

DECESE

Cu durere în suflet anun]`m decesul medicului
THEODOR ENåCHESCU, membru al Academiei Române.
Dumnezeu s`-l odihneasc` în împ`r`]ia Sa! Familia în-
durerat`.
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