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OFERTE SERVICIU
Produc`tor ]igl` metalic` angajeaz` agent vânz`ri pen-
tru zona Bucure[ti-Ilfov. Se cere experien]` în domeniul
vânz`rilor de învelitori. Rela]ii la tel. 0744508005.

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

VÂNZåRI IMOBILE
Crânga[i, multiple îmbun`t`]iri G+F+P+T+AC+ central`
proprie, 2 b`i, 2 balcoane. 74.000Euro discutabil! Contact:
0766.621.187.

|NCHIRIERI OFERTE
Unirii, Optinova, 3-camere, nemobilat, 2/8, 2 gr.sanitare.
600E negociabil. 0722.613.917.

PROPUNERI AFACERI
Firma Express Kurier Europa cu sediul în Austria caut` co-
laboratori, firme transport autorizate, PFA cu sprinter,
dube, autoutilitar̀  prelat` 3,5t, sarcin` util` de la 1.000kg,

capacitate de la 4 europale]i, camioane 7,5t, 12t, 40t pen-
tru transport marf` în UE. Persoan` de contact: Klara Iz-
abella Menyhart. Tel: 0043.6628.7977.218,
tub.salzburg@exs.de, www.exs.de

CITA}II
Se citeaz` pârât Boldizsar Zoltan Csaba la Judec`toria
Zal`u în 10.06.2014 în dosar 2395/337/2014, reclamant Er-
dodi Kinga Beata.

Numitul Dumitru Marius Aurelian, cu ultimul domiciliu în
Pite[ti, jud. Arge[, str. Exerci]iu, bl. P8, sc. A, ap. 14, este
citat la instan]a Judec`toriei Sibiu, Complet C9, în data de
18.06.2014, ora 9,00, în dosarele 11356/306/2009* [i
4685/280/2010*, în proces cu G`lbenu[` Vasile-Gabriel,
G`lbenu[` Daniela, G`lbenu[` Adrian-Constantin.

Pârâtul M`cic` Dorinel este citat la Judec`toria Turnu
M`gurele la data de 27.06.2014, ora 8,30 în dosarul nr.
1987/329/2013 având ca obiect stabilire domiciliu minori
[i exercitarea autorit`]ii p`rinte[ti.

Numita Costandache Maricica, cu ultimul domiciliu
cunoscut în municipiul Galati, str. Nicolae Deleanu nr. 9, bl.
A, ap.40, jude]ul Gala]i, este citat` la Tribunalul Gala]i, la
data de 09.07.2014 sala 3, ora 9, in Dosarul civil nr.
538/121/2014, în proces cu Directia Generala de Asistenta
Sociala si Protectia Copilului Gala]i.

Se citeaz` pârâ]ii: Postolachi Costel Ciprian cu domiciliul
în mun. Ia[i, str. Vasile  Lupu, nr. 80, jud. Ia[i [i Postolachi
Vasilic` cu domiciliul în mun. Pa[cani, str. M.

Kog`lniceanu, nr. 2, jud. Ia[i,  în dosarul nr.
6033/99/2013/a1 aflat pe rolul Tribunalului Ia[i, cu termen
de judecat` în data de 11.12.2014 ora 09:00 având ca
obiect atragerea r`spunderii materiale a administrato-
rilor statutari ai debitorului SC Sky Net SRL în conformi-
tate cu prevederile art. 138 din Legea 85/2006 privind
procedura insolven]ei.

Fa]` de dispozi]iile Încheierii din 21.05.2014 în
Dos.559/331/2014, prin care se invoc` de reclaman]ii Da-
fina Lucian [i Dafina Filofteia din com.Tei[ani, sat [tubeiu,
jud.Prahova, dobândirea dreptului de proprietate prin in-
termediul uzucapiunii de lung` durat` pentru terenul de
188mp intravilan din com.Tei[ani, sat [tubeiu, jud.Pra-
hova, cu vecinii Stanciu Maria, Pais Ion, Str.[tubeiu, s-a
emis soma]ie prin care to]i cei interesa]i pot face opozi]ie
în 6 luni de la emiterea ultimei publica]ii.

G`in` Loredana Vasilica în calitate de reclamant în dosar
1025/222/2014 având ca obiect “autoritate p`rinteasc` ex-
clusiv`” citeaz` la Judec`toria Dorohoi -Sala Mare, în data
de 27.06.2014 ora 8.00, pe Ben]e Adrian Romeo în calitate
de pârât.

Pârâta Ceau[ Elena Lumini]a este chemat` la Judec`toria
Pogoanele, în data de 24.06.2014, ora 9.00, dosar nr.
186/282/2014.

Chirimbu]` Maria în calitate de reclamant` în dosarul nr.
968/222/2014 având ca obiect “divor] cu copii” de pe rolul
Judec`toriei Dorohoi, îl citeaz` pe pârâtul Chirimbu]`
Radu din comuna Br`e[ti, jude]ul Boto[ani [i îi pune în
vedere acestuia s` se prezinte în instan]` la termenul din
18.06.2014.

Judec`toria Pite[ti, Bd.Eroilor, nr.5, Sala 3, dosar
nr.13337/280/2013. Cita]ie emis` la 22.05.2014. SC RKS
Pressing SRL, cu ultimul domiciliu în Bucure[ti este
chemat în aceast` instan]`, camera Sala 3, în ziua de
23.06.2014, Completul C1-Luni, ora 08.30, în calitate de
Pârât, in proces cu SC Franc Textile SRL în calitate de Recla-
mant, cerere de valoare redus`. În caz de neprezentare a
p`r]ilor, judecata se va face în lips`, dac` se solicit` în scris
acest lucru de c`tre una din p`r]i. Prin publicare pe por-
talul instan]elor. Prin înmânarea cita]iei, sub semn`tur`
de primire, personal sau prin reprezentant legal sau con-

ven]ional, pentru un termen de judecat`, cel citat este
prezumat c` are în cuno[tin]` [i termenele de judecat`
ulterioare acestuia pentru care cita]ia i-a fost înmânat`.

Rom~nia. Judec`toria V`lenii de Munte. Jude]ul Prahova.
Dosar nr. 1190/331/2014. data 03.06.2014. OP 5041. Fa]`
de dipozi]iile \ncheierii de [edin]` din 2 iunie 2014 din
dosarul nr. 1190/331/2014, prin care se invoc` de c`tre re-
calamanta Moro[anu Filofteia, domiciliat` \n comuna
Izvoarele sat Izvoarele nr. 197, jude]ul Prahova, prin care
solicit` constatarea dreptului de proprietate asupra unui
teren categoria arabil \n suprafa]a de 1131 mp ne\nscris \n
cartea funciar` situat \n comuna Izvoarele sat Izvoarele
nr. 197, jude]ul Prahova, tarlaua 12, parcela A493, av~nd ca
vecini: la nord S`vuleascu Constantin, la Sud Panait Elena,
la Est Pi] Ion [i la vest terenul reclamantei \n suprafa]` de
250 mp si Dn 1 A Ploie[ti-Bra[ov, identificat pe planul de
situa[ie de la raportul de expertiz` tehnic` extrajudiciar`
Bahudu Vasile, teren \n valoare de 13572 lei av~nd ca mod
de dob~ndire uzucapiunea. Soma]ie. Prin care to]i cei in-
teresa]i pot face opozi]ie \n termen de 6 luni de la
emiterea celei din urma publica]ii, \n lipsa opozi]iei for-
mulate \n termen procedural, se va trece la judecarea
cererii. Men]ion`m ca imobilul este de]inut de c`tre
Moro[anu Filofteia, domiciliat` \n comuna Izvoarele sat
Izvoarele nr. 197, jude]ul Prahova, present` soma]ie a fost
emis` \n 7 exemplare din care: 1. unul pentru afi[are la
imobilul \n litigiu; 2. unul pentru afi[area la u[a instant]ei;
3. unul pentru afi[are la biroul teritoriel de carte funciar`;
4. unul pentru afi[are la sediul prim`riei \n raza c`reia este
situat imobilul; 5. dou` exemplare pentru a fi publicate
\n ziare de larg` circula]ie dintre care cel pu]in unul de cir-
cula]ie na]ional`. 

NOTIFICåRI
Revalactiv SPRL notific` deschiderea procedurii generale
a insolven]ei \n dosarul nr. 9461/105/2013 al Tribunalului
Prahova prin sentin]a nr. 636 din data de 15.05.2014
privind pe SC Caroten Farm SRL, cu termenele: depunere
crean]e 01.07.2014, \ntocmire tabel preliminar 21.07.2014,
\ntocmire tabel definitiv 05.08.2014 [i Prima Adunare a

Creditorilor 28.07.2014, orele 12.30 la sediul administra-
torului judiciar \n Ploie[ti, str. Ion Maiorescu, bl. 33S1, et.
7, cab 7B, judetul Prahova.

Revalactiv SPRL notific` intrarea \n procedura simplificat`
[i \nceperea procedurii falimentului \n dosarul nr.
4013/105/2013 al Tribunalului Prahova prin sentin]a nr.
619 din 15.05.2014 privind pe SC Mikado SRL cu sediul so-
cial \n comuna Brazi, sat Brazii de Sus, nr. 135, jude]ul Pra-
hova.

Revalactiv SPRL notific` deschiderea procedurii simplifi-
cate a insolven]ei \n dosarul nr. 7488/105/2013 al Tri-
bunalului Prahova prin încheierea din data de 14.04.2014
privind pe SC Ercate SRL, cu termenele: depunere crean]e
29.05.2014, i\tocmire tabel preliminar 07.06.2014,
\ntocmire tabel definitiv 11.06.2014 [i Prima Adunare a
Creditorilor 02.06.2014, orele 12.30 la sediul lichidator ju-
diciar \n Ploiesti, str. Ion Maiorescu, bl. 33S1, et. 7, cab 7B,
jude]ul Prahova.

VÂNZåRI DIVERSE

Cartea prezint` unele nout`]i despre str`mo[ii rom~nilor.
Tel. 0733.940772. 0761.674.276.

DIVERSE
Anun] Asocia]ia Obstea Mo[nenilor Starchiojdeni [i
B`tr~neni I. Scoate la vanzare, prin licitatie, un volum de
1277 m.c. masa lemnoasa dupa cum urmeaza; Nr. lot /
Partida / U.P. / U.A. / Felul t`ierii / Volum total  / din  care;
Rasin. / Fag / Div. tari / Div. moi / Pret pornire / lei / m.c.
/ Garan]ie licita]ie lei 10%. I / 32 / III Basca / 16,17A; 18,19
/ IG / 313 / 0 / 310 / 3 / 0 / 125 / 3912.5. I. Total/ -/ - /-/ 313
/ 0 / 310 / 3 / 0 / 125 / 3912.5. II /  42 / III Basca / 21B / SR
/ 200 / 60 / 73 / 35 / 32 / 115 / 2300. II / 43 / III Basca / 98D
/ SR / 10 / 10 / 0 / 0 / 0 / 110 / 110. II / TOTAL /-/-/-/ 210 /
70 / 73 / 35 / 32 / 114.76 / 2410. III / 52 / III Basca / 99B / SR
/ 108 / 79 / 16 / 13 / 0 / 115 / 1242. III / 44 / III Basca / 98B,C
/ ACCII / 37 / 37 / 0 / 0 / 0 / 100 / 370. III / TOTAL /-/-/-/ 145
/ 116 / 16 / 13 / 0 / 111.17 / 1612. IV / 53 / III Basca / 98A,
99A, 100 / IG / 406 / 0 / 389 / 15 / 2 / 125 / 5075. IV / TOTAL
/-/-/-/ 406 / 0 / 389 / 15 / 2 / 125 / 5075. V / 54 / IV STAR-
CHIOJD / 4A, 5A, 6A,7,10A, 15,17%/ IG / 203 / 4 / 199 / 0 /
0 / 125 / 2537.5. V / TOTAL /-/-/-/ 203 / 4 / 199 / 0 / 0 / 125
/ 2537.5. Total General /-/-/ 1277 / 190 / 987 / 66 / 34 / X /
15547. Condi]ii de participare; 1. Oferta financiara se va
depune in plic sigilat, pana la data de 18.06.2014 orele
9.30 la imobilul din comuna Starchiojd nr. 1066, judetul
Prahova. 2. In afara plicului se vor depune urmatoarele
documente; a)copie CUI,statut,act constitutiv,CI admin-
istrator; b)copie certificat de atestare exploatare. c)
dovada depunerii in contul Obstei (instrument de plata in
original) a sumei reprezentand garantia de participare in

cuantum  de 10 % din valoarea volumului care va fi licitat
va fi depusa in contul Obstei
RO80BRDE300SV96819773000 deschis la BRD Ploiesti in-
ainte de inceperea licitaiei. Deschiderea plicurilor cu
oferta financiara se va face in data de 18.06.2014 orele
9,45 dar numai dupa ce se verifica daca participantii in-
deplinesc conditiile de calificare.Se vor deschide numai
ofertele financiare pentru cei care indeplinesc conditiile
solicitate. Cei desemnati castigatori au obligatia ca in ter-
men de 48 de ore de la data incheierii procesului verbal de
licitatie sa achite diferenta de 90 % din contravaloarea
masei lemnoase licitate si castigate. In cazul in care nu va
achita aceasta suma (diferenta de 90%) va pierde garan-
tia de participare de 10% fara a emite alte pretentii
prezente si viitoare. Mentionam ca masa lemnoasa care
se va vinde este pe picior atat pentru produse / secun-
dare, accidentale si produse de igiena.Criteriul utilizat
pentru atribuirea contractelor este pretul cel mai
mare.Taxa de peiaj va fi achitata de catre cumparator (cas-
tigatorul masei  lemnoase) catre Administratorii (Ocoalele
silvice) drumurilor forestiere. Partizile care nu se adjudeca
(castiga) la licitatie se vor contracta prin negociere directa.

LICITA}II

PIERDERI
Pierdut Certificat Constatator sediu social [i ter]i nr.35427
din 26.05.2009 la SC Claucons SRL. Se declar` nule.

As Consult Broker de Asigurare SRL colaborator al Gener-
ali România Asigurare Reasigurare SA declar` nule chi-
tan]ele cu seria GLIAS, 3145743 [i 3145744.

Pierdut atestat m`rfuri generale [i atestat ADR pe numele
Birta Vasile. Le declar nule.

Pierdut atestat ADR [i atestat [ofer pe numele Ra]iu Mi-
hail Claudiu. Le declar nule.

Pierdut adeverin]` achitare integral`, pe numele Gociu
Cecilia. O declar nul`. 

Pierdut card avocat Baroul Bucure[ti, pe numele Poman`
Lucian. Declar nul. 

Pierdut contract nr.2295/1/28.12.1976 [i proces verbal din
13.07.1978, pe numele N`lbitoru Marian [i N`lbitoru Roza-
lia Iudita. Le declar nule.

Pierdut card tahograf emis de ARR Vâlcea, pe numele
M`nescu Dumitru Robert, din Berbe[ti, str. Strâmba nr 3,
jude]ul Vâlcea. Se declar` nul.

Pierdut contract construire 813/2/04.02.1976 [i proces ver-
bal din 08.12.1976, pe numele Ni]escu D.Alexandru [i
Ni]escu A.Alexandru. Le declar nule.

Declar pierdut Certificat medical constatator al n`scutu-
lui viu nr.617 emis în data de 2013 IV 22 eliberat de Sp.Cl. Dr.
I. Cantacuzino pe numele Tufi[eanu {tefan David.

Declar pierdute chitan]e cu seria PCA 1270351- 1270400
emise de Ministerul Afacerilor Interne. Le declar nule.

Pierdut parafa medical` Dr. O]elea Alexandru medic den-
tist cod E25393. O declar nul`.

Prim`ria [i Consiliul Local al Comunei Recea orga-
nizeaz` la sediul prim`riei din localitatea Recea,
Str.Prim`riei nr.2, în data de 27.06.2014, ora-10.00
licita]ie public` pentru: -vânzarea unei suprafe]e
de 285mp, identificat` cu num`rul cadastral
51.929 din UAT Recea; -Concesionarea unei
suprafe]e de 1.500mp, identificat` cu nr. cadastral
52.836. Planul de amplasare, caietul de sarcini,
condi]iile de participare [i informa]ii supli-
mentare se pot ob]ine de la Prim`ria Comunei
Recea, telefon 0262.287.240, 0262.287.202 sau e-
mail primariarecea2000@yahoo.com. Primar,
Pavel Octavian.
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