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OFERTE SERVICIU
SC Premium IT Technologies SRL angajeaz` Pro-
gramator de Sistem Informatic -1 post. Cerin]e:
studii superioare, experien]` min.5 ani [i
cuno[tin]e limba Englez` -nivel avansat.
A[tept`m CV la adresa de e-mail: office@premi-
umitt.ro.

Societate angajeaz` mecanic repara]ii ma[ini
unelte, linii asamblare [i utilaje CNC pentru
repara]ii [i între]inere. Bune cuno[tin]e [i expe-
rien]` mecanic`, penumatic`, hidraulic`, organe
de ma[ini. Tel.: 0722518576, angajari.resurseu-
mane.is@gmail.com.

SC Arcforce Solutions SRL, Craiova, caut` personal
disponibil, cunosc`tor al limbii franceze pentru
deta[are în Fran]a (Corsica) pentru urm`toarele
posturi: osp`tar, buc`tar, barman, cameriste, aju-
tor buc`tar. Pentru informa]ii suplimentare v`
rug`m s` ne contacta]i la num`rul de telefon:
0251.544.000; 0748.157.596; adres` e-mail:
amarcu@arcforce.ro

Societatea SC Taygan Metal Press SRL, cu sediul
în Carei, Str. C-lea Armatei Române, nr.79/A,
jud.Satu-Mare, având ca domeniu de activitate:
opera]iuni de mecanic` general`, caut` munci-
tor calificat în domeniul (COR 722413), strungar
universal cu specializare în utilizarea programului
CAD, experien]` minim 3ani. CV-urile se depun la
sediul firmei la adresa mai sus men]ionat`, prin
e-mail la adresa secretariat@taygan-metal-
press.com sau la nr.de fax 0361.882.580.

În conformitate cu prevederile art. 43 din H.G. nr.
611/2008, Ministerul Fondurilor Europene, cu
sediul în Bd. Ion Mihalache nr. 15 –17, sect. 1, orga-
nizeaz` în data de 26 mai 2014, ora 10,00 (proba
scris`), concurs de recrutare pentru ocuparea
urm`toarei func]ii publice temporar vacant` de:
-consilier, clasa I, grad profesional superior– 1 post
la Direc]ia general` de coordonare implementare
programe de investi]ii majore– Direc]ia unitate
coordonare POS T. Condi]iile de participare [i de
desf`[urare a concursului, bibliografia [i alte in-
forma]ii necesare sunt afi[ate la sediul institu]iei
[i pe site-ul www.fonduri-ue.ro. Dosarele de con-
curs se depun în termen de 8 zile de la data pub-
lic`rii prezentului anun], la sediul ministerului.

PRESTåRI SERVICII
Acoperi[uri tabl` metalic`, tabl` zincat`, burlane,
accesorii repara]ii, dulgheri, vipsitori
0722.17.00.04.

VÂNZåRI DIVERSE
Loc de veci Cimitirul Sf. Vineri, 2 cripte suprapuse,
lâng` capel`. 0723.568.559.

CITA}II
Se citeaz` p~r~ta Voicu Ilma, domiciliat` \n
Petro[ani, Str. Saturn nr. 11, \n proces cu recla-
manta SC ELF Grup Otopeni SRL, pentru ie[ire din
indiviziune la termenul de 05.06.2014, ora 08:30
la Judec`toria C~mpina \n dosarul nr.
823/204/2013.

Se citeaz` SC Valentin Solution SRL,
J40/15539/2006, CUI 19066839, având ultima
adres` cunoscut` ?n Bucure[ti, Sectorul 3, str. L.
Rebreanu, nr. 9, bl. 50, sc. 4, et. P, ap. 134, \n cali-
tate de debitor \n dosar nr. 3328/211/2014 pe rolul
Judec`toriei Cluj-Napoca, având ca obiect cerere
de emitere a ordonan]ei de plat`, \n proces cu SC
Unix Auto SRL, \n calitate de creditor, pentru a se
prezenta \n fa]a instan]ei, \n data de 04.06.2014,
sala 10, ora 8:00.

Se citeaz` pârâ]ii cu domiciliul necunoscut En-
gelman Roza, Hagel Elias, Firma Fratii Groedel,
Engelman Roza la Judec`toria Vi[eu de Sus pen-
tru termenul din 28 mai 2014, ?n dosar
2539/336/2013 având ca reclamant pe Maret
Ioana.

Pârâtul M`cic` Dorinel, cu ultimul domiciliu
cunoscut în Turnu M`gurele, str. Fra]ii Gole[ti, nr.
12, jude]ul Teleorman, este citat la Judec`toria
Turnu M`gurele, în dosarul nr. 1987/329/2013 la
data de 06.06.2014, ora 8,30, având ca obiect sta-
bilire domiciliu minori [i exercitarea autorit`]ii
p`rinte[ti.

SC Hol Avantaj Twins SRL, cu sediul \n Ia[i, {os.
Albinet nr. 33, construc]ia C2/2, CAM.1 [i puncte
de lucru \n Ia[i, str.Ignat nr. 4 [i str. Ignat nr.7,  jud.
Ia[i, reprezentat` prin dl. Barbu Alexandru \n cal-
itate de administrator (domiciliat \n Ia[i, sat
Dancu, com. Holboca, jud. Ia[i), (aparator desem-
nat \n calitate de curator special este doamna Av-
ocat Hutanu Georgiana) este citat` în calitate de
pârât`, în dosarul nr. 10506//245/2013, având ca
obiect preten]ii, în data de 17.09.2014, ora 09:00,
la Tribunalul Ia[i, cu sediul în str. Anastasie Panu
nr. 25, Ia[i, Sec]ia II Civil`-Contencios Administra-
tiv [i Fiscal, Camera Sala 5, complet r3 com, recla-
mant` fiind SC Salubris SA, cu sediul în Ia[i, {os.
Na]ional`, nr. 43, jud. Ia[i 

Geantau Elena/ Corneliu, cu domiciliul \n Ia[i, str.
Ciric nr. 32, bl. X2, Sc. A, et. 10, ap. 61, jud. Ia[i, sunt
cita]i \n calitate de p~r~]i, \n dosarul nr.
7427/245/2014, av~nd ca obiect preten]ii, \n data
de 02.06.2014, ora 08:30, la Judec`toria Ia[i, cu
sediul \n str. Gr. Ureche nr. 3, bl. Gh. Sontu, Ia[i,
Sec]ia Civil`, Camera Sala 1c, Complet c03, recla-
manta fiind SC Salubris SA, cu sediul \n Ia[i, {os.
Na]ional` nr. 43, jud. Ia[i.

Toader Dumitru, cu domiciliul \n Ia[i, str. Otilia
Cazimir nr. 7, jud. Iasi, este citat in calitate de
parat, in dosarul nr. 14692/245/2013, avand ca
obiect pretentii, in data de 29.05.2014, ora 09:00,
la Tribunalul Iasi, cu sediul in str. Anastasie Panu
nr.25, Iasi, Sectia II Civila - Contencios Administra-
tiv si Fiscal, Camera Sala 3, complet a1 com, recla-
manta fiind SC Salubris SA, cu sediul in Iasi,
Sos.Nationala nr. 43, jud. Iasi.

SC Profing SRL, cu sediul si punctul de lucru in
Iasi, str.Atelierului nr.3, bloc A11, parter, jud.Iasi,
reprezentata prin dl.Bonte Anton Jan in calitate
de administrator (domiciliat in Tomesti, str. Prin-
cipala nr. 366, jud. Iasi), (aparator desemnat in
calitate de curator special este doamna avocat
Nechita Manuela), este citata in calitate de
parata, in dosarul nr. 40236/245/2013, avand ca
obiect pretentii, in data de 28.05.2014, ora 08:30,
la Judecatoria Iasi, str. Gr. Ureche nr. 3,
bl.Gh.Sontu, Iasi, Sectia Civila, camera Sala 1c,
complet c12m, reclamanta fiind SC Salubris SA,
cu sediul \n Ia[i, sos. Nationala nr. 43, jud. Iasi.

Bo[neag Nicoleta Adriana, cu ultimul domiciliu
cunoscut în ora[ul Pite[ti, cartier G`vana, bloc
N2, scara A, apartamentul 6, jud. Arge[ este
chemat` la Judec`toria Pite[ti, completul 17 –
vineri – ora 830, sala 3, în ziua de 30 mai 2014, în
dosarul cu nr. 12205/280/2007*, în calitate de

pârât`, în proces cu Oprescu Nicolae, Oprescu
Elena, Radu Arthur Cornel Nubiu, Buru Cornelia
Georgeta, pentru obliga]ie de a face, cu
men]iunea de a se prezenta personal la interoga-
toriu. 

Buru Cornelia Georgeta, cu ultimul domiciliu
cunoscut în ora[ Mioveni, Bulevardul Dacia, bloc
M4, scara E, apartamentul 3, jud. Arge[ este
chemat` la Judec`toria Pite[ti, completul 17 –
vineri – ora 830, sala 3, în ziua de 30 mai 2014, în
dosarul cu nr. 12205/280/2007*, în calitate de
pârât`, în proces cu Oprescu Nicolae, Oprescu
Elena, Radu Arthur Cornel Nubiu, Bo[neag Nico-
leta Adriana, pentru obliga]ie de a face, cu
men]iunea de a se prezenta personal la interoga-
toriu.

Bor[anu Ilie, domiciliat în satul Popricani, co-
muna Poricani, jude]ul Ia[i, aduce la cuno[tin]`
tuturor persoanelor interesate c` a formulat
ac]iune la Judec`toria Ia[i, Dosar nr.
40782/245/2013, având ca obiect uzucapiunea
de 30 ani pentru terenul în suprafa]` de 1384
m.p., amplasat în tarlaua 159, parcelele: CC 177/1
–629 mp, A177/2 –629 mp, intravilan sat Popri-
cani, comuna Poricani, jude]ul Ia[i. Cei interesa]i
pot formula opozi]ie în termen de 6 luni de la
publicare.

SOMA}II
Dosar nr. 702/257/2014. Rom~nia. Judec`toria
Media[. Jude]ul Sibiu. Soma]ie emis` \n baza
art. 1051 NCPC, prin \nchierea de [edin]` din
data de 5.05.2014. prin prezenta, se aduce la
cuno[tin]a tuturor persoanelor interesate c`
reclamanta Cucui Virica domiciliat` \n Media[,
Str. Arie[ nr. 2, bl. 70, ap. 14, jude]ul Sibiu, a for-
mulat la data de 11 martie 2014, o cerere de
chemare \n judecat` \n contradictoriu cu p~r~ta
comuna Bazna prin primar prin care solicit` in-
stan]ei s` se constate ca a dob~ndit efectul uzu-
capiunii dreptul de proprietate asupra
imobilului \n litigiu, \nscirs \n Cf nr. 604 Boian,
top 942, 943 si 944 \n suprafa]a de 5346 mp, sit-
uat administrativ \n satul Boian, jud. Sibiu, aflat
\n proprietatea tabular` a defunc]ilor Muller
Peter [i Muller Sara. Potrivit art. 1051 al. 2 lit. e
din Codul Procedura Civil` se aduce la cu-
no[tin]a tuturor persoanelor interesate c` au
dreptul s` fac` opozi]ie \n prezentul dosar, fa]a
de preten]iile formulate de reclamanta, \n caz
contrar, \n termen de 6 luni de la emiterea celei
din urma publica]ii se va trece la judecarea
cererii, fiind stabilit termen de judecat` la data
de 26.11.2014. 

Tribunalul Maramure[. Judec`toria Sighetu
Marma]iei. Dosar nr. 2963/307/2013. Soma]ie.
Emis` in temeiul incheierii civile din 20 martie
2014. Avand in vederea cererea formulate de
reclambta Mih Anunta CNP 2510928241632, cu
domiciliul ales la sediul Cabinetului avocatial
Sebestyen Magdalena Str. Traian 7/15, localitatea
Sighetu Marmatiei, avand ca obiect rectificarea
CF prin uzucapiune asupra imobilului reprezen-
tand teren in suprafata de 731 mp, situate in
Sighetu Marmatiei, judetul Maramures, inscris
in cartea funciara Sighetu Marmatiei 57999 nr.
top 50/a in suprafata de 385 mp si nr. top 50/b/2
in suprafata de 346 mp. Persoanele interesate
care pot dovedi un drept sau un interes legitim
au dreptul de a formula opozitie in termen de
sase luni de la publicarea prezentei somatii. In
cazul in care, in termen de sase luni de la
emiterea publicatiei prezentei somatii, nu s-a
formulat opozitie, instanta va proceda la jude-
carea cererii formulate de reclamanti. Pre[ed-
inte Iova Camelia Emilia. Grefier Lengyel Andrea. 

LICITA}II
SC Ancor Sgs SRL prin lichidator judiciar Via In-
solv SPRL, scoate la vânzare în bloc prin licita]ie
public` mobilier bucatarie cu electrocasnice in-
corporate (hota, ghiuveta, plita aragaz si cuptor)
[i mobilier dormitor (pat - 1 buc, noptiere - 2 buc,
dresing in 3 usi - 1 buc, dulap - 1 buc), la pre]ul de
2.691 lei + TVA. Licita]ia va avea loc în fiecare zi de
marti incepand cu data de 20.05.2014, ora 13/00
la sediul lichidatorului, str. Banatului, nr.1, bl. 37B,
sc. B, ap. 3, Ploie[ti, tel/fax 0244 519800.

SC Neotel Gsm SRL prin lichidator judiciar Via In-
solv SPRL, scoate la vânzare prin licita]ie public`
Volkswagen Caddy, valoare de evaluare 26.200
lei, Dacia Logan, valoare de evaluare 8.908 lei,
Volkswagen Transporter, valoare de evaluare
38.397 lei, Dacia Logan, valoare de evaluare 8.199
lei la preturile de evaluare reduse cu 15%. Licita]ia
va avea loc în 20.05.2014, ora 14/30 la sediul
lichidatorului, str. Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap.
3, Ploie[ti, tel/fax 0244 519800. În cazul nead-
judec`rii vânzarea va fi reluat` în ziua de
27.05.2014, 05.06.2014, 10.06.2014 [i 17.06.2014,
aceea[i or`, în acela[i loc.

SC Talipan Com SRL prin lichidator judiciar Via In-
solv SPRL, scoate la vânzare prin licita]ie public`
proprietate imobiliar` compus` din teren cu de-
pozit situata în Bucov la pretul de 249.874 lei +
TVA. Licita]ia va avea loc în data de 20.05.2014,
ora 10/30 la sediul lichidatorului, str. Banatului,
nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, Ploie[ti, tel/fax 0244
519800. În cazul neadjudec`rii vânzarea va fi re-
luat` în ziua de 03.06.2014 [i 17.06.2014, aceea[i
or`, în acela[i loc.

SC Viomac Industrial Instal SRL prin lichidator ju-
diciar Via Insolv SPRL, scoate la vânzare prin
licita]ie public` bunuri mobile (aparate sudura,
invertoare, mobilier) la pre]urile de evaluare re-
duse cu 50% (5.100 lei + TVA). Licita]ia va avea
loc în fiecare zi de marti incepand cu data de
13.05.2013, ora 13/30 la sediul lichidatorului, str.
Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 2, Ploie[ti, tel/fax
0244 519800.

Prim`ria municipiului Caracal, cu sediul în Pia]a
Victoriei nr.10, organizeaz` în data de 29.05.2014,
ora 12.00, licita]ie public` deschis` pentru închiri-
erea unor spa]ii comerciale ce apar]in domeniu-
lui public al municipiului Caracal, situate în Pia]a
Agroalimentar`, Calea Bucure[ti nr.45A [i
str.Mihai Eminescu nr 20A, dup` cum urmeaz`:
- spa]iul comercial nr.6, etaj, corp A, în suprafa]`
de 12,9 mp. Pre] de pornire – 30,77 lei/ mp /lun`.
- spa]iul comercial nr. 7, etaj, corp A, în suprafa]`
de 12,9 mp. Pre] de pornire – 30,77 lei/mp/lun`.
- spa]iul comercial nr.5, subsol, corp A, în
suprafa]` de 12,07 mp. Pre] de pornire – 30,77
lei/mp/lun`. - spa]iul comercial nr. 10, subsol,
corp B, în suprafa]` de 12,07 mp. Pre] de pornire
– 30,77 lei/ mp/ lun`. - spa]iul comercial nr.1, sub-
sol, corp C, în suprafa]` de 16.50 mp. Pre] de
pornire – 30,77 lei /mp /lun`. - spa]iul comercial
nr.3, subsol, corp C, în suprafa]` de 12,90 mp. Pre]
de pornire – 30,77 lei/ mp /lun`. - spa]iul comer-
cial nr.4, subsol, corp C, în suprafa]` de 12,90 mp.
Pre] de pornire – 30,77 lei/ mp /lun`. - spa]iul

comercial nr.1, etaj, corp C, în suprafa]` de 12.90
mp. Pre] de pornire – 30,77 lei/ mp/ lun`. -
spa]iul comercial nr.2, etaj, corp C, în suprafa]`
de 12,9 mp. Pre] de pornire – 30,77 lei /mp /lun`.
- spa]iul comercial nr.3, etaj, corp C, în suprafa]`
de 12,90 mp. Pre] de pornire – 30,77 lei/ mp/
lun`. - spa]iul comercial nr.4, etaj, corp C, în
suprafa]` de 12,90 mp. Pre] de pornire – 30,77
lei/mp/lun`. - spa]iul comercial nr.1, etaj, corp D,
în suprafa]` de 18,30 mp. Pre] de pornire – 30,77
lei/ mp/ lun`. - spa]iul comercial nr.2, etaj, corp
D, în suprafa]` de 11,60 mp. Pre] de pornire –
30,77 lei/mp/lun` - spa]iul comercial nr.4, etaj,
corp D, în suprafa]` de 11,25 mp. Pre] de pornire
– 30,77 lei/ mp/ lun` - spa]iul comercial nr.5,
etaj, corp D, în suprafa]` de 12,90 mp. Pre] de
pornire – 30,77 lei/mp/lun`. - spa]iul comer-
cial nr.6, etaj, corp D, în suprafa]` de 12,90 mp.
Pre] de pornire – 30,77 lei/ mp/ lun`. 2.Închiri-
erea spa]iului comercial nr.4, în suprafa]` de
18,00 mp ce apar]in domeniului public al mu-
nicipiului Caracal, situat în Calea Bucure[ti
nr.45A. Pre] de pornire – 40 lei/mp/lun`. 3.
Închirierea spa]iului comercial nr.7, în suprafa]`
de 23,00 mp ce apar]in domeniului public al mu-
nicipiului Caracal, situat în Calea Bucure[ti
nr.45A. Pre] de pornire – 40 lei/mp/lun`.
4.Închirierea spa]iului comercial nr.7, în suprafa]`
de 20,00 mp ce apar]in domeniului public al mu-
nicipiului Caracal, situat în str. Mihai Eminescu
nr.20A. Pre] de pornire – 40 lei/mp/lun`.
Pre]urile de pornire nu includ TVA.
Documenta]ia [i instruc]iunile privind organi-
zarea licita]iei se pot ob]ine de la Compartimen-
tul Concesiuni, Contracte, Acorduri, din strada
Pia]a Victoriei nr. 8 sau la telefon 0249/511384,
interior 131. Ofertele se depun pân` pe data de
28.05.2014, ora 16.30, la Ghi[eul Unic din cadrul
Prim`riei municipiului Caracal. Ofertele se de-
schid în data de 29.05.2014, orele 12.00, în
prezen]a ofertan]ilor, la sediul Prim`riei munici-
piului Caracal.

SC Citadin SA Ia[i, cu sediul \n Bd. T. Vladimirescu,
nr. 32C, cod 700310, organizeaz` la sediul sau pro-
cedura de „Selec]ie de oferte”, cu oferte de pre]
\n plic \nchis, \n vederea atribuirii contractului
„Vopsea marcaj rutier”. Pentru participarea la
procedura de achizi]ie, ofertantul trebuie s`
\ndeplineasc` condi]iile cerute \n „Documenta]ia
de achizi]ie” care se poate ridica de la sediul SC
Citadin SA, serviciul achizi]ii, contra sumei de 100
lei p~n` pe data de 16.05.2014. Criteriul care va fi
aplicat pentru evaluarea ofertelor: oferta cea mai
avantajoas` din punct de vedere tehnico-eco-
nomic.

Documenta]ia de ofertare va fi depus` la regi-
stratura unit`]ii, p~n` la data de 19.05.2014,
orele 10:00. Procedura se va desfasura la sediul
SC Citadin SA \n ziua de 19.05.2014, cu \ncepere
de la orele 12:00. Rela]ii suplimentare privind
procurarea documenta]iei [i condi]iile de par-
ticipare se pot ob]ine la tel.: 0232.240887.

Debitorul SC Barocco Fleish SRL societate în fal-
iment, prin lichidator judiciar Dinu, Urse [i Aso-
cia]ii SPRL, scoate la vânzare: -Mijloace fixe de
carmangerie; Autoturisme: Daewoo Matiz -3
buc., Dacia 1304 DROP SIDE -1 buc., Fiat Ducato
120 -1 buc., Autoutilitar` Volvo -1 buc. Pre]ul de
pornire al licita]iei reprezint` 65% din valoarea
stabilit` în Raportul de Evaluare pentru fiecare
bun în parte exclusiv TVA. Participan]ii la
licita]ie vor trebui s` achizi]ioneze pân` la data
[i ora licita]iei Caietul de Sarcini unde se
reg`sesc listele cu bunurile scoase la licita]ie,
pre]ul de pornire al licita]iei cât [i Regulamen-
tul de vânzare. Pre]ul Caietului de sarcini
reprezint` 1% din valoarea bunurilor pentru
care se liciteaz` [i va fi achitat în numerar pe
seama lichidatorului judiciar. Participarea la
licita]ie este condi]ionat` de consemnarea în
contul nr. RO68PIRB4207709668001000 de-
schis la Piraeus Bank -Suc. Iuliu Maniu, cel târziu

pân` la data [i ora [edin]ei de licita]ie, a
garan]iei de 10% din pre]ul de pornire al
licita]iei pentru fiecare bun pentru care se
liciteaz`. {edin]a de licita]ie pentru activele ce
apar]in societ`]ii debitoare a fost fixat` la data
de 20.05.2014, ora 14.00, iar dac` bunurile nu
se adjudec` la aceast` dat`, urm`toarele nou`
[edin]e de licita]ii vor avea loc în datele de:
27.05.2014, 03.06.2014, 10.06.2014, 17.06.2014,
24.06.2014, 01.07.2014, 08.07.2014, 15.07.2014 [i
22.07.2014 ora 14.00, pre]ul de pornire al
licita]iei r`mânând acela[i. Toate [edin]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. Lista cu bunurile ce apar]in
societ`]ii debitoare pot fi vizualizate pe site-ul:
www.dinu-urse.ro

Debitorul SC Quality Serv International SRL soci-
etate în faliment, prin lichidator judiciar Dinu,
Urse [i Asocia]ii SPRL, scoate la vânzare: Active
apar]inând SC Quality Serv International SRL în
faliment. Pre]ul de pornire al licita]iei este de
75% din valoarea de vânzare for]at` stabilit` în
Raportul de Evaluare exclusiv TVA, pentru
fiecare bun în parte, iar listele cu aceste bunuri
pot fi ob]inute de la lichidatorul judiciar cu un
telefon în prealabil, sau cu o solicitare pe adresa
de email. Caietul de sarcini este în valoare de 50
lei exclusiv TVA [i se va achita în numerar la
sediul lichidatorului judiciar Dinu, Urse [i Aso-
cia]ii SPRL din Bucure[ti, str. Lucian Blaga nr.4,
et.8, sector 3. Participarea la licita]ie este
condi]ionat` de achizi]ionarea pân` la datele
stabilite pentru [edin]ele de licita]ie a Caietului
de sarcini. Prima [edin]` de licita]ie pentru ac-
tivele ce apar]in societ`]ii debitoare a fost fixat`
la data de 21.05.2014, ora 13.00, iar dac` bunurile
nu se adjudec` la aceast` dat`, [edin]ele de
licita]ii se vor relua în datele de: 28.05.2014,
04.06.2014, 11.06.2014, 18.06.2014, 25.06.2014,
02.07.2014, 09.07.2014, 16.07.2014 [i 23.07.2014
ora 13. Toate [edin]ele de licita]ii se vor
desf`[ura la sediul lichidatorului judiciar din Bu-
cure[ti, Str. Lucian Blaga nr.4, et.8, sector 3. Pen-
tru rela]ii suplimentare suna]i la tel.:
021.318.74.25, email: dinu.urse@gmail.com. Lista
cu bunurile ce apar]in societ`]ii debitoare pot
fi vizualizate pe site-ul: www.dinu-urse.ro. 

MATRIMONIALE
Pensionar`, 65 ani, studii superioare dore[te o
toamn` t~rzie l~ng` un domn tomnatic. Telefon
0755.333.491.

PIERDERI
Pierdut Atestat transport marf` [i persoane, eli-
berat de ARR Arge[, pe numele Rotaru Nicolae
Marian, com. Cocu, sat Cruci[oara, jud. Arge[. 
Se declar` nul.

SC Cotroceni SA, C.U.I. 427290, nr. O.N.R.C.
J40/9002/1991 anun]` pierderea Certificat Con-
statator emis pentru punct de lucru, 
nr. 208614/14.05.2007 de c`tre O.N.R.C.

SC Rebu SA, C.U.I. 9357725, declar` pierdut
chitan]ierul seria CH de la nr. 1748501- 1748550, ex-
emplarul nr. 2 ale numerelor 1748501- 1748504
pierdute (completate), iar chitan]ele de la
1748505- 1748550 [tampilate, necompletate le de-
clar`m nule.

Pierdut Certificat de înregistrare, C.U.I. RO
2622280 SC Torent Com SRL, J40/28201/1992, cu
sediul în Bucure[ti, Sector 6, str. Aleea Valea Sal-
ciei nr.1, ap.47. Îl declar nul.

Pierdut act de concesiune nr. 651 din 1956 Parcela
C1-31 în suprafa]a de 6,25mp în Cimitirul
“Adormirea Maicii Domnului” Giule[ti, pe 
numele de Rujan Nedelea. Îl declar nul.

Se \mpline[te un an de c~nd s-a stins
scumpa, bl~nda [i draga noastr` 

Georgeta Enachescu. 
Ilustr` cercet`toare [tiin]ific` 

în biologie, dar [i sor`, m`tu[`, 
prieten` pentru noi, familia 

[i apropia]ii, care ne-o 
amintim în fiecare zi. 

Dumnezeu s` o odihneasc`.

COMEMORåRIDECESE

Publicitate

S-a stins din via]` 

Theodor Enachescu,
doctor în antropologie, membru cores-
pondent al Academiei Române, frate,
unchi, OM. L-am c`l`uzit pe ultimul

drum, dar blânda sa erudi]ie, umorul [i
t`ria lui de caracter ne vor c`l`uzi pa[ii
toat` via]a nou`, cei care îl plângem. 

Dumnezeu s`-l odihneasc`.


