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CERERI SERVICIU
Doamn`, doresc contract munc` eviden]e
birou, calculator, arhivar, laborant, 0729.174.189.

OFERTE SERVICIU
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 progra-
mului 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.

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

Prim`ria comunei Lip`ne[ti, jude]ul Prahova,
organizeaz` concurs la data de 23.06.2014, ora
10:00 (proba scris`) [i 25.06.2014 (interviu)
pentru ocuparea func]iei vacante: - inspector,
clasa I, grad profesional asistent, - studii supe-
rioare de lung` durat`, absolvite cu diploma de
licen]` [tiin]e economice. – vechime de minim
1 an \n speciliatatea studiilor necesare
exercit`rii func]iei publice. – cuno[tin]e
oparare PC. Condi]iile generale de participare
la concurs sunt cele prev`zute la art 54 din
legea nr. 188/1999(r2). Bibliografia pentru con-
curs [i actele necesare pentru \nscriere sunt
afi[ate la sediul institu]iei. Dosarele de \nscriere
se depun la sediul prim`riei comunei Lip`ne[ti.
Rela]ii suplimentare se pot ob]ine la telefon
0244-215.217.

Curtea de Conturi a României cu sediul în Bu-
cure[ti, str. Lev Tolstoi nr.22 – 24, Sector 1, orga-
nizeaz` concurs în perioada 24 iunie – 5 iulie
2014, pentru ocuparea unor posturi de auditor
public extern vacante în structura central` [i
teritorial` a Cur]ii de Conturi, astfel: 5 posturi
cu locul de munc` în Bucure[ti [i 7 posturi cu
locul de munc` în structura teritorial`, astfel:
CC C`l`ra[i – 3 posturi; CC Tulcea – 1 post; CC
Vâlcea – 2 posturi; CC Vrancea – 1 post.
Condi]iile de participare, tematica, bibliografia,
precum [i alte informa]ii legate de organizarea
[i desf`[urarea concursului sunt publicate pe
site-ul Cur]ii de Conturi a României
www.curteadeconturi.ro. 

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

VÂNåRI IMOBILE
V~nd gospod`rie complet`, dou` corpuri, cas`,
anexe, gr`dina, livad`, vie 20.000 metri, asfalt
com V~rtoape - Teleorman. Pre] 16.000 Euro.
0740.835.802.

CITA}II
Pârâta Edu Mihaela este citat` în data de 6
iunie 2014, în dosar nr. 12888/288/2013, la Jud.
Rm. Vâlcea în proces cu Edu Gheorghe.

Simionca Toader, cu ultimul domiciliu cunos-
cut în loc. {ieu], nr. 200, jude]ul Bistri]a-
N`s`ud, este chemat personal la interogatoriu
la Judec`toria Bistri]a, sala 2, în ziua de
30.05.2014, ora-09.00, în calitate de pârât, în
proces cu Guseth Dorina, reclamant`, în Dos.C.
nr.13.787/190/2012.

Se citeaz` pârâ]ii Luca Georgeta, Luca Simona
[i Tinni Melania în proces cu Rus Traian Tony [i
Rus Voichi]a în dosarul nr. 612/190/2007 al
Judec`toriei Bistri]a, având ca obiect “presta]ie
tabular`”, cu termen în 04.06.2014.

Se citeaz` numitul Hordoan Mih`il` în proces
cu Tab`r` Ana în dosarul nr. 2980/265/2012 al
Judec`toriei N`s`ud, având ca obiect
“gr`ni]uire, obliga]ie de a face”, cu termen în
12.06.2014.

Cretu Constantin, cu ultimul domiciliu in
Vaslui, str. V. Alecsandri, nr. 11, si cu buletinul
de identitate nr. 045066 lit B, eliberat de Mili-
tia Vaslui la 1.08.1963, sau mostenitorii aces-
tuia, sunt citati in calitate de parati in dosarul
nr. 5868/333/2012 al Judecatoriei Vaslui, cu ter-
men la 17.06.2014, in contradictor cu Budeanu
Maria, cu acelasi domiciliu, pentru uzucapi-
une.

Numitul Stanciu Costel C`t`lin, domiciliat în co-
muna Dr`g`ne[ti, sat B`r`itaru, nr. 309, este
chemat la Judec`toria Ploie[ti în data de
20.05.2014, sala 5 la interogatoriu în calitate de
pârât, dosar nr. 1662/281/2013.

Se citeaz` MR. Inam-Ul-Haq-Ali-Shan, cet`]ean
cipriot, la Judec`toria Coste[ti, jud. Arge[, în
Dosarul 137/214/2014, în calitate de pârât, la ter-
menul din 23.05.2014, în proces de divor] cu }ib-
rian Rodica.

SC Quadri Foglio Company SRL cu sediul în
com. Oarja, jud. Arge[ este chemat` la data de
2 iunie 2014, ora 10,00 la Judec`toria Pite[ti, ca
pârât`, în Dosarul nr. 19404/280/2011 deschis
de Ene Ion [i Ene Dorel.

Se citeaz` Costea Andreea Oana cu ultimul
domiciliu cunoscut \n jude]ul Giurgiu, Str. Bu-
cure[ti, bl. 71/1D, sc. F, ap. 77, la Judec`toria
Giurgiu \n dosarul civil nr. 10745/236/2013 cu
termen de judecat` la 02.06.2014, dosar civil
av~nd ca obiect divor] cu copii.

Se citeaz` p~r~]ii Salgau Petre, cu ultimul domi-
ciliu cunoscut \n Ploie[ti, Str. Robanesti nr. 6,
Mihalcea Gheorghe, cu ultimul domiciliu
cunoscut in Ploiesti, Str. Marasesti nr. 9, Iurcov-
shi Doru Viorel Leopold, cu ultimul domiciliu
cunoscut in Ploiesti, Str. Marasesti nr. 24, in
dosarul 11904/281/2010 la Judecatoria Ploiesti,
sala 2, cu termen de judecata la 28.05.2014, ora
08:30, reclamant Municipiul Ploiesti.

Pârâtul Constantin Ionel, cu ultim domiciliu

cunoscut ora[ N`vodari, bloc mc 28, scara a,
etaj 3, apartament 15, jude]ul Constan]a, este
citat la Judec`toria Constan]a pentru termenul
din 03.06.2014, dosar 24577/212/2013 în proces
de divor] cu Constantin Irina M`d`lina.

Spânu {erban Victoria, este citat` s` se prez-
inte la Judec`toria Slobozia, jude]ul Ialomi]a,
pentru termenul din data de 04.06.2014 ora
08.30, în calitate de pârât` în dosarul civil nr.
4126/312/2013, aflat pe rolul acestei instan]e,
având ca obiect constatare vânzare-cump`rare
imobil între reclamanta Herepeanu Anghelina
[i pârâta Spânu [erban Victoria.

SC Libr`riile Sophia SRL cu ultimul domiciliu în
Constan]a, este chemat` la Judec`toria Con-
stan]a, în dosarul nr. 24474/212/2013 având ca
obiect preten]ii cerere cu valoare redus`, în
data de 29 Mai 2014, ora 12.30, Sala 2, Complet
C31, având calitate de pârât în proces cu SC VJI
Herald Grup SRL în calitate de reclamant.

Numitul Platica D. Cristian, cu domiciliul în Sat
Pitulicea, Com.  Glodeanu S`rat, jude]ul Buz`u
este citat în calitate de pârât în dosarul nr.
1187/114/2014 al Tribunalului Buz`u, Sectia a-II-
a Civila, De Contencios Administrativ [i Fiscal,
Str. N. Balcescu, nr.8, Sala 32, Complet S2 pentru
data de 18.06.2014, ora 11.00, fond –antrenare
r`spundere organe de conducere,  în proces cu
CII Pasoi Gheorghe.

DIVERSE
Angaja]ii SC Baumax România SRL, prin
reprezentantul salaria]ilor, Radu-Mihai Milici,
anun]` public înaintarea în data de 12.05.2014
c`tre toate persoanele împuternicite de SC
Baumax România SRL, cu sediul în Str.Dimitrie
Pompei, nr.10A, Cl`dire Conect 3, etaj 1, sector 2,
Bucure[ti, pentru negocierea [i semnarea con-
tractului colectiv de munc`, a cererii cu privire
la începerea negocierilor colective ce vor avea
ca scop negocierea [i încheierea unui nou con-
tract colectiv de munc`, în baza legii 62/2011
republicat` [i a Codului Muncii, sub aspectul
expir`rii actualului contract colectiv de munc`
la data de 15.06.2014.

În temeiul art.61 alin.(1) din Legea 85/2006 co-
munic`m deschiderea procedurii de faliment
a debitorului SC Rolaly Com SRL, CIF:18486087,
J25/143/2006, dosar nr. 9771/101/2013-Tri-
bunalul Mehedinti. Termen pentru depunerea
cererilor de crean]e in cursul procedurii
09.05.2014; Termenul limit` pentru verificarea
crean]elor, întocmirea [i afi[area tabelului su-
plimentar al crean]elor este de 06.06.2014, Ter-
men limit` pentru depunerea eventualelor
contesta]ii impotriva tabelului suplimentar
20.06.2014; Termen pentru întocmire [i afi[are
tabelului definitiv consolidat al crean]elor
04.07.2014. Lichidator judiciar, Consultant Insol-
ven]` SPRL

În temeiul art. 61 alin.(1) din Legea 85/2006 co-
munic`m deschiderea procedurii generale de
insolven]` a debitorului SC Z.L.L.M. Construct
SRL, CIF:30224670, J25/195/2012, dosar nr.
2613/101/2014-Tribunalul Mehedin]i. Termen
limit` pentru depunerea crean]elor la
10.06.2014; Termenul limit` pentru verificarea
crean]elor, întocmirea, afi[area [i comunicarea
tabelului preliminar al crean]elor la 16.06.2014;
Termenul pentru depunerea eventualelor con-
testa]ii este de 5 zile de la publicarea în Bulet-
inul Procedurilor de Insolven]` a tabelului
preliminar; Termenul pentru afi[area tabelului
definitiv al crean]elor la 30.06.2014. Adminis-
trator judiciar, Consultant Insolven]` SPRL.

NOTIFICåRI
Lichidator judiciar CII Nicolau Florin cu sediul
\n Ploie[ti, Str. Gh Doja, bl. 35A1, et. 1, ap. 5, jud.
Prahova, notific` deschiderea procedurii sim-
plificate de insolven]` a SC Tumo Construct
SRL, dosar nr. 8249/105/2013, Tribunalul Pra-
hova. Termen \nregistrare crean]e: 02.06.2014,
termen tabel preliminar: 12.06.2014, termen
tabel definitiv: 27.06.2014, Adunarea credito-
rilor 17.06.2014.

ADUNåRI GENERALE
Convocare. Subsemnatul, Marcu Mihai Con-
stantin, în calitate de administrator unic, con-
voac` Adunarea General` Ordinar` a
ac]ionarilor Societ`]ii Comtext SA (“Soci-
etatea”), persoan` juridic` român`, cu sediul
în Constan]a, str. Miron Costin nr. 18, jude]ul
Constan]a, înregistrat` la O.R.C. de pe lâng` Tri-
bunalul Constan]a sub nr. J13/537/1991, având
CUI RO 1864838, în data de 16.06.2014, ora
12,00, la sediul societ`]ii din Constan]a, str.
Miron Costin nr. 18, jude]ul Constan]a, cu
urm`toarea ordine de zi: 1. Prezentarea [i apro-
barea Raportului Administratorului pe anul
2013; 2. Prezentarea Raportului Comisiei de
Cenzori privind situa]ia financiar` anual` la
31.12.2013; 3. Discutarea [i aprobarea situa]iei
financiare anuale pe anul 2013; 4. Desc`rcarea
de gestiune a administratorului pentru anul
2013; 5. Numire administrator; 6. Schimbare
structura ac]ionariat; 7. Diverse. În cazul în care
la data [i la ora precizate se constat` c` nu sunt
îndeplinite condi]iile necesare pentru
desf`[urarea Adun`rii Generale Ordinare, se
convoac` o nou` Adunare General` Ordinar`,
cu aceea[i ordine de zi [i în acela[i loc, în data
de 17.06.2014, ora 12,00. La Adunare vor partic-
ipa to]i ac]ionarii înregistra]i în Registrul
Ac]ionarilor la data de 08.06.2014, stabilit` ca
dat` de referin]`. Ac]ionarii pot participa la
adunare direct sau prin mandatari împuter-
nici]i cu procur` special`, ce se va depune la
sediul societ`]ii pân` la data de 08.06.2014. Ad-
ministrator Unic, Marcu Mihai Constantin.

Admnistratorul unic al SC Metchim SA, cu sediul
\n Ploiesti, Str. Poligonului nr. 2, jud. PH, identifi-
cat` prin J29/130/1991, CUI 1350080, convocat`
la sediul societatii la data de 26.05.2014, ora
10:00, pentru toti actionarii inscrisi in registrul
actionarilor la data de referinta 29.04.2014,
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, cu
ordinea de zi: 7. Prezentarea raportului de
gestiune al administrator unic pentru anul 2013.
8. prezentarea raportului de audit financiar al
situatiilor financiare la 31.12.2013. 9. Discutarea si
aprobarea situatiilor financiare anuale la
31.12.2013. 10. Aprobarea descarcarii de gestiune
al administrator unic pentru anul 2013. 11. Apro-

barea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru
anul 2014. 12. propunerea privind data de inreg-
istrare este 12.06.2014. Daca in data de
26.05.2014 Adunarea Generala va fi nestatutara,
urmatoarea adunare se va intruni la data de
27.05.2014, in acelasi loc si la aceeasi ora. Doar ac-
tionarii societatii inscrisi in registrul actionarilor
la data de referinta de 29.04.2014, pot participa
si vota in cadrul adunarii generale cu respectarea
urmatoarelor drepturi si obligatii: - Unul sau mai
multi actionari, reprezentand, individual sau im-
preuna, cel putin 5% din capitalul social are/au
dreptul de a completa ordinea de zi in termen
de 15 zile de la data publicarii prezentului convo-
cator. Actionarii au dreptul sa adreseze intrebari
privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii
genrale, in termen de cel mult 15 zile de la data
publicarii convocatorului in Monitorul Oficial al
Romaniei. Dreptul de a pune intrebari si obtliga-
tia de a raspunde pot fi conditionate de masurile
pe care societatile comercale le pot lua pentru a
asigura identificarea actionarilor, buna desfasur-
are si pregatire a adunarilor generale, precum si
protejarea confidentialitatii si a intereselor com-
erciale ale societatilor. Societatile pot formula un
raspuns general pentru intrebarile cu acelasi
continut. Unul sau mai multi actionari, reprezen-
tand, individual sau impreuna, cel putin 5% din
capitalul social are/au dreptul de a prezenta
proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau
propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a
Adunarii Generale, in termen de cel mult 15 zile
de la data publicarii convocatorului in Monitorul
Oficial al Romaniei. Votul este deschis si se poate
manifesta numai de actionar fie personal, avand
asupra sa un act de identitate valabil, fie prin
reprezentare cu procura speciala. Formularul de
procura speciala se obtine de la sediul societatii
incepand cu publicarea prezentului convocator,
prin solicitare scrisa adresata societatii pe fax
0244-567.255. Procurile completate se depun in
termen la sediul societatii cu cel putin doua zile
lucratoare inaintea tinerii primei adunari. Textul
integral al documentelor ce urmeazaa fi prezen-
tate adunarilor generale poate fi solicitat in scris
societatii postal, pe fax 0244-567.255.

LICITA}II
Consiliul Local Stolnici, Comuna Stolnici, sat Stol-
nici, jud. Arge[, cod fiscal 4469493, tel/fax 0248-
676201, e-mail primariastolnici@yahoo.com,
concesioneaz`, prin licita]ie public`, 12,69 ha te-
ren agricol, pe o perioad` de 25 ani. Documen-
ta]ia de atribuire se poate ridica de la sediul
Prim`riei Stolnici, în mod gratuit [i se pot soli-
cita clarific`ri pân` la data de 30.05.2014. Ofer-
tele se depun la sediul Prim`riei Stolnici, com.
Stolnici, sat Stolnici, pân` la data de 03.06.2014,
ora 12,00. [edin]a public` de deshiderea oferte-
lor va avea loc în ziua de 04.06.2014, ora 14,00,
la sediul Prim`riei Stolnici. Ofertan]ii trimit ofer-
tele redactate în limba român`, în dou` exem-
plare, în dou` plicuri sigilate, unul exterior [i
unul interior. Instan]a competent` pentru solu-
]ionarea litigiilor ap`rute este Tribunalul Arge[.

Subscrisa Evrika Insolvency IPURL, reprezentat`
prin asociat coordonator av. Liscan Aurel, \n cal-
itate de lichidator judiciar al SC Sico Business
SRL desemnat prin Sentin]a Civil` nr. 10086 din
data de 26.11.2013, pronun]at` \n Dosar nr.
16005/3/2013 aflat pe rolul Tribunalului Bu-
cure[ti, Sec]ia a VII a Civil`, anun]` scoaterea
la v~nzare a bunului imobil aflat \n propri-
etatea SC Sico Business SRL const~nd \n teren [i
construc]ie edificat` pe acesta situate \n ora[
Pantelimon, str. Armatei, nr.6, jud. Ilfov \n val-
oare total` de 198.509  lei exclusiv TVA., identi-
ficate [i inventariate conform rapoartelor de
reevaluare aprobate \n prezenta cauz` [i a pub-
lica]iei de v~nzare \ntocmit` cu aceast` ocazie.
Prima v~nzare a bunului imobil apar]in~nd so-
ciet`]ii falite se va organiza \n data de
16.05.2014 ora 15,00 prin licita]ie public` cu stri-
gare. Locul de desf`[urare a licita]iilor va fi sta-
bilit la sediul lichidatorului judiciar din
Bucure[ti, Bd.Unirii nr.78, bl.J2, sc.2, et.3, ap.39,
sector 3, unde se vor depune documentele de
\nscriere la licita]ie men]ionate \n caietul de
sarcini, cel t~rziu p~n` \n preziua licita]iei, ora
12.00. Date despre starea bunurilor, pretul aces-
tora, condi]iile de \nscriere la licita]ie precum
[i modul de organizare a acestora se pot ob]ine
din caietul de sarcini \ntocmit de lichidatorul
judiciar. Caietele de sarcini se pot achizi]iona
de la sediul lichidatorului judiciar din Bucure[ti,
Bd.Unirii nr.78, bl.J2, sc.2, et.3, ap.39, sector 3.
Costul unui caiet de sarcini este de 300 lei pen-
tru fiecare bun imobil. Achizi]ionarea caietului
de sarcini este obligatorie pentru to]i partici-
pan]ii la licita]ie. Rela]ii suplimentare se pot
ob]ine la tel. 0724.23.79.79.

Anunt de participare la concesionare prin lici-
tatie publica (primul termen): 1. Informatii gen-
erale privind concedentul: Consiliul Local
Babdag, consiliul local Babdag; cod fiscal
4508533; Adresa: Judetul Tulcea, orasul
Babadag, Str. Republicii nr. 89, Nr. tel. 0240-
561.012, fax 0240-562.939, email:
urbanism@primaria-babadag.ro. 2. Informatii
generale privind obiectul concesiunii: teren in
suprafata de 4,8 ha, situate in extravilanul ora-
sului Babadag avand destinatia de infiintare
ferma agricola. 3. Informatii privind documen-
tatia de atribuire: 3.1. Orice persoana interesata
are dreptul de a solicita si de a obtine docu-
mentatia de atribuire, punerea la dispozitia ori-
carei persoane interesate care a inaintat o
solicitare in acest sens, a unor exemplar din
docuemntatia de atribuire se realizeaza in mod
direct, nerestrictionat si depin, prin mijloace
electronice sau pe support de hartie. 3.2. Com-
partimentul responsabil din cadrul conceden-
tului: Biroul Urbanism din cadrul primariei
orasului Babdag, str. Cabanei nr. 5. 3.3. Docuem-
ntatia de atribuire se pune la dispozitia solici-
tantilor in mod gratuit. 3.4. data limita pentru
solicitarea clarificarilor 23.05.2014. 4. Informatii
privind ofertele: 4.1 Data limita de depunere a
ofertelor 04.06.2014, ora 09:00 la secretariatul
Primariei orasului Babadag, Str. Republicii nr.
89, Babdag, jud. Tulcea, in 1 exemplar. 5. {ed-
inta de deschidere va avea loc in data de
04.06.2014, ora 10:00 la sediul Primariei orasu-
lui Babdag, str. Republicii nr. 89. 6. Informatii
privind instanta competenta in solutionarea
litigiilor aparute: contestatiile se depun in ter-
men de 5 zile de la comunicarea rezultatului
procedurii la sediul concedentului mentionat

la punctual 1, iar actiunea in justitie se intro-
duce la sectia de contencios administrative a
tribunalului Tulcea in termen de 30 de zile. 7.
Data transmiteruu anuntului de atribuire catre
institutiile abilitate in vederea publicarii:
13.05.2014. 

Consiliul Jude]ean Vâlcea, C.U.I. 2540929, cu
sediul în municipiul Râmnicu Vâlcea, strada
General Praporgescu nr. 1, telefon 0250/732901,
fax 0250/735617, adres` e-mail: consiliu@cjval-
cea.ro, organizeaz` licita]ie public` deschis`
pentru concesionarea unor spa]ii în suprafa]`
de 114,35 mp, proprietate public` a jude]ului
Vâlcea, situate la parterul Policlinicii cu Plat`
Râmnicu Vâlcea, strada Calea lui Traian, nr. 138,
municipiul Râmnicu Vâlcea, jude]ul Vâlcea, în
scopul desf`[ur`rii unei activit`]i medicale
(litotritie extracorporeal`). -Concedent: Consil-
iul Jude]ean Vâlcea; -Durata concesiunii: 15 ani;
-Documenta]ia de atribuire a concesiunii se
poate achizi]iona de la sediul Consiliului
Jude]ean Vâlcea, Compartimentul Adminis-
trarea Domeniului Public [i Privat, camera 55,
contra sumei de 50 lei/exemplar, care se va
achita la casieria institu]iei; -Data limit` pen-
tru solicitarea clarific`rilor: 27.05.2014; -Data
limit` pentru depunerea ofertelor: 04.06.2014,
ora 10, la registratura general` a Consiliului
Jude]ean Vâlcea; -Ofertele se vor depune în
dou` exemplare (original [i copie); -{edin]a
public` de deschidere a ofertelor va avea loc la
sediul concedentului, et. 3, camera 55, în data
de 04.06.2014, ora 11; -Actele doveditoare
privind calit`]ile [i capacit`]ile ofertan]ilor sunt
prev`zute în documenta]ia de atribuire a con-
cesiunii; -Contesta]iile se depun la sediul conce-
dentului, registratura general`; -Solu]ionarea
litigiilor ap`rute în leg`tur` cu atribuirea, exe-
cutarea, modificarea [i încetarea contractului
de concesiune se realizeaz` potrivit Legii con-
tenciosului administrativ nr.554/2004, cu
modific`rile ulterioare, iar ac]iunea în justi]ie
se introduce la Sec]ia de Contencios Adminis-
trativ a Tribunalului Vâlcea, municipiul Râm-
nicu Vâlcea, str. Scuarul Revolu]iei nr. 1, tel.
0250/739120, fax: 0250/732207, e-mail: tri-
bunalulvalcea@yahoo.com; -Data transmiterii
anun]ului de licita]ie c`tre ziarul local „Curierul
de Râmnic”, ziarul central „Jurnalul Na]ional”
[i Regia Autonom` ”Monitorul Oficial” –
15.05.2014. Pre[edinte, Dr. ing. Ion Cîlea.

Activ Insolv SPRL, lichidator al SC Doua Flori
SRL, anun]` vânzarea prin licitatie public`, în
condi]iile art. 116 alin. 2 din Legea nr. 85/2006,
a bunurilor imobile proprietatea debitoarei: 1.
Imobil situat in intravilanul localitatii Vladesti,
punctul „Tarina”, jud.Valcea, format din teren
curti constructii in suprafata de 388 mp si
cladire cu regim de inaltime P+M in suprafata
desfasurata de 222 mp, la pretul de pornire de
229.093 lei; 2. Imobil situat in intravilanul local-
itatii Vladesti, punctul „Tarina”, jud.Valcea, for-
mat din teren curti constructii in suprafata de
340 mp si cladire cu regim de inaltime P+M in
suprafata desfasurata de 134 mp, la pretul de
pornire de 158.012 lei; 3. Imobil situat in intrav-
ilanul localitatii Vladesti, punctul „Tarina”,
jud.Valcea, format din teren curti constructii in
suprafata de 529 mp si cladire cu regim de inal-
time P+M in suprafata desfasurata de 134 mp,
la pretul de pornire de 172.092 lei; 4. Imobil sit-
uat in intravilanul localitatii Vladesti, punctul
„Tarina”, jud.Valcea, format din teren curti con-
structii in suprafata de 471 mp si cladire cu
regim de inaltime P+M in suprafata desfasur-
ata de 132 mp, la pretul de pornire de 165.383
lei ; 5. Imobil situat in intravilanul localitatii
Vladesti, punctul „Tarina”, jud.Valcea, format
din teren curti constructii in suprafata de 400
mp si cladire cu regim de inaltime P+M in
suprafata desfasurata de 132 mp, la pretul de
pornire de 160.744 lei; {edin]ele de licita]ie
public` se organizeaz` la sediul lichidatorului
din Rm. Vâlcea, str. Ferdinand, nr. 34, bl. CPL, sc.
A, parter, în zilele de 27.05.2014, 03.06.2014,
10.06.2014, 17.06.2014, 24.06.2014 si 01.07.2014,
ora 14:00. Rela]ii suplimentare privind imo-
bilele scoase la vânzare, caietul de sarcini si
condi]iile de participare la licita]ie  se pot
ob]ine la sediul lichidatorului sau la telefon/
fax 0350414880; 0744835386; 0727653523.

Activ Insolv SPRL, lichidator al SC Sinoltet SRL  -
(în faliment, in bankruptcy, en faillite), anun]`
vânzarea prin licitatie public`, în condi]iile art.
116 alin. 2 din Legea nr. 85/2006, a urma-
toarelor bunuri imobile si mobile proprietatea
debitoarei: Teren in suprafata de 2.108 mp si
constructia situata pe acesta in suprafata de
164,50 mp, situate in comuna Gradistea jud.
Valcea, la pretul de pornire de 70.343 lei fara
TVA; {edin]ele de licita]ie public` se orga-
nizeaz` la sediul lichidatorului din Rm. Vâlcea,
str. Ferdinand, nr. 34, bl. CPL, sc. A, parter, în
zilele de 27.05.2014, 03.06.2014, 10.06.2014,
17.06.2014, 24.06.2014, 01.07.2014 si 08.07.2014
ora 13,00. Rela]ii suplimentare privind imo-
bilele scoase la vânzare, caietul de sarcini si
condi]iile de participare la licita]ie  se pot
ob]ine la sediul lichidatorului sau la telefon/
fax 0350414880; 0744835386; 0727653523.

SC Tehnotrade SRL - societate in faliment, cu
sediul in Rm.Valcea, str Daniil Ionescu nr 32, jud
Valcea, prin lichidator judiciar Evilex IPURL, cu
sediul in Rm. Valcea str. G-ral Magheru nr. 14, bl
S3, sc. G, ap. 2, parter, jud. Valcea, anunta
scoaterea la vanzare, prin selectie de oferte, in-
cepand cu data de 12.06.2014, a urmatorului
imobil: Teren in suprafata de 2378 mp amplasat
in incinta Bucharest West Logistic Park (au-
tostrada Bucuresti-Pitesti) din com.
Dragomiresti, judetul Ilfov. Persoanele intere-
sate pot depune oferte de cumparare, urmand
ca, creditorul care detine garantii reale (ipoteci)
asupra bunului solicitat sa selecteze oferta cea
mai avantajoasa. Cu ofertantul selectat se va
incheia un precontract de vanzare cumparare,
ocazie cu care se va achita garantia de partici-
pare de 10% din pretul selectat in contul RO11
BRMA 0999 1000 4311 3392 deschis la Banca
Romaneasca Suc. Rm. Valcea, beneficiar SC
Tehnotrade SRL. Oferta selectata de banca va fi
supusa, timp de 30 zile, unui anunt de
supraofertare. Eventualul supraofertant va
achita garantia prezentata mai sus. Pentru
oferte egale, primul ofertant are un drept de
preemtiune. Pentru vizionare, relatii la telefon
0723248531. 

SC Podium SRL - societate in faliment, cu sediul

in Baile Olanesti, str. Carol Davila nr. 8, jud. Val-
cea, prin lichidator judiciar Evilex IPURL, anunta
scoaterea la vanzare, prin selectie de oferte, in-
cepind cu data de 12.06.2014, a urmatoarelor
imobile: 1. Activului Hotel Podium, situate in
Baile Olanesti, str. str. Carol Davila nr. 8, jud. Val-
cea, compus din imobil, constructie parter, 2
etaje, mansarda si terenul aferent in suprafata
de 1058,2 mp, si bunuri mobile (echipamente
pentru bucatarii si mobilier hotelier); 2. Imobilul
Teren ocupat in suprafata de 1553 mp, situat in
Rm. Valcea, str. Intrarea Gheorghe Bobei, nr. 24
(fosta str. Calea lui Traian, nr. 385, punctul
„Acasa„). La preturile de vanzare se va adauga
TVA in conditiile codului fiscal valabil la data
vanzarii. Persoanele interesate pot depune
oferte de cumparare, urmand ca, creditorul care
detine garantii reale (ipoteci) asupra bunului so-
licitat sa selecteze oferta cea mai avantajoasa.
Ofertantul selectat va achita o garantie de par-
ticipare de 10% din pretul de evaluare, in con-
tul RO11BRMA0999100060404903 deschis la
Banca Romaneasca Suc. Rm. Valcea, beneficiar
SC Podium SRL. Oferta selectata de banca va fi
supusa, timp de 10 zile, unui anunt de
supraofertare. Eventualul supraofertant va
achita taxa si garantia prezentata mai sus. Ofer-
tele de cumparare vor fi insotite de docu-
mentele de identificare a ofertantilor si dupa
caz a reprezentantilor acestora. Relatii la of-
ficeaevilex.ro si la telefon 0723248531. Lichida-
tor judiciar, SP Evilex IPURL.

Anun] important! Prim`ria Comunei Galicea,
Jude]ul Vâlcea, CUI:2541118, tel./fax:
0250.762.160, e-mail: prim`ria_gali-
cea@yahoo.com, concesioneaz`, prin licita]ie
public`, dou` bazine de beton având 40mp
fiecare [i terenul aferent acestora în suprafa]`
de 100mp pentru înfiin]are ciuperc`rie situat
în Satul Galicea, Comuna Galicea, imobil ce
apar]ine domeniului public al localit`]ii.
Licita]ia va avea loc la sediul Prim`riei Comunei
Galicea în data de 27.05.2014, ora 10.00. Ofer-
tele se depun la sediul Prim`riei Comunei Gal-
icea pân` în data de 27.05.2014, ora 09.00.
Caietul de sarcini poate fi achizi]ionat de la
Prim`ria Galicea, Jude]ul Vâlcea, pân` în data
de 19.05.2014, ora 12.00. Anun] important!
Prim`ria Comunei Galicea, Jude]ul Vâlcea,
CUI:2541118, tel./fax: 0250.762.160, e-mail: pri-
maria_galicea@yahoo.com, concesioneaz`
prin licita]ie public` teren în suprafa]` de
10.000mp neproductiv în vederea dezvolt`rii
activita]ilor economice situat în Satul Bratia
Vale, Comuna Galicea, imobil ce apar]ine
domeniului public al localit`]ii. Licita]ia va avea
loc la sediul Prim`riei Comunei Galicea în data
de 26.05.2014, ora 10.00. Ofertele se depun la
sediul Prim`riei Comunei Galicea pân` în data
de 26.05.2014, ora 09.00. Caietul de sarcini
poate fi achizi]ionat de la Prim`ria Galicea,
Jude]ul Vâlcea pân` în data de 16.05.2014, ora
12.00.

Debitorul SC CCW Proiect SRL cu sediul în
Timi[oara, str. Enric Baader, nr. 13, jude]ul
Timi[, J35/2769/2005, CUI:17900171, aflat` în
procedura de faliment, in bankruptcy, en fail-
lite, dosar nr. 10265/30/2012- Tribunalul
Timis, prin lichidator judiciar societ`?ile pro-
fesionale de insolven?` asociate prin con-
tract Yna Consulting SPRL [i Consultant
Insolven?` SPRL, cu sediul ales în localitatea
Timisoara, str.Nicu Filipescu, nr.4, ap.14
jude]ul Timis, scoate la vânzare: Bunul imobil
aflat in garan?ia creditorului Piraeus Bank SA
cu rangul I *(teren teren cu bloc de 4 etaje [i
o cl`dire în anex` în suprafa]` de 3525 m.p.
situate în localitatea Dumbr`vi]a, jude]ul
Timi[; CF: 401510 provenit din conversia de
pe hârtie a CF nr. 2486, nr topografic: 279-
280/a/2/1-2/4)*, la pretul de pornire a lici-
tatiei de 406.918,00 euro (echivalentul in lei
la cursul BNR din ziua pl`?ii) Valoarea nu in-
clude TVA. Titlul executoriu în baza c`ruia
lichidatorul judiciar procedeaz` la vânzarea
bunului imobil descris anterior, o reprezinta
sentinta nr. 144 din data de 23.01.2014 de de-
schidere a procedurii de faliment pronun]at`
de c`tre judec`torul sindic in dosarul de in-
solven?` nr. 10265/30/2012. Licita]ia va avea
loc în localitatea Timi[oara, str. Nicu Filipescu,
nr.4, ap.14, jude]ul Timi[ la data de  15.05.2014
orele 13:00. Participarea la licita]ie este
condi]ionat` de consemnarea, pân` la în-
ceperea licita]iei a unei cau]iuni de 10% din
pre]ul de pornire al licita]iei si achizitionarea
caietului de sarcini in valoare de 1000.00 lei.
Cont RO68PIRB2700715728001000 deschis la
Piraeus Bank SA Dr. Tr. Severin. 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. Somam pe toti
cei care pretind vreun drept asupra imobilu-
lui sa anunte lichidatorul judiciar inainte de

data stabilita pentru vânzare în termen, sub
sanctiunea prevazut` de lege. Rela]ii la tele-
fon-fax 0744528869, 0742592183, 0745267676
sau 0256/220827, email: office@consultant-
insolventa.ro; expertyna@yahoo.com, site:
www.consultant-insolventa.ro www.ynacon-
sulting.ro sau la sedile lichidatorului judiciar
din localitatea Dr. Tr. Severin, str. Z`br`u?ului,
nr. 7A, jud. Mehedin]i, Dr. Tr. Severin str. Iuliu
Maniu nr. 20, jud. Mehedinti si Mun.
Timisoara, str. Nicu Filipescu, nr.4, ap. 14
jude]ul Timis. Lichidator judiciar asociat, Con-
sultant Insolven?` SPRL, prin ec. Emil
Popescu Yna Consulting SPRL, prin ec. Motoi
Gogu

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

PIERDERI
Pierdut proces verbal eliberat în 10.08.1976 pe
numele Str`uneanu Maria, Str`uneanu Gheo-
rghe. Îl declar nul.

Proces verbal eliberat în 14.07.1984, pe numele
Ghi]` Mircea [i Mihaela. Îl declar nul.

Barto[ Adrian Vasile domiciliat în Vi[eu de Sus,
str. Republicii nr.15, jud. Maramure[, pierdut at-
estat profesional transport marf` eliberat de
ARR Maramure[. Se declar` nul.

Declar pierdut [i nul contract de vânzare-
cump`rare cu nr. 63.73 din 14 iulie 1998, pe nu-
mele St`nil` Nicolae [i St`nil` Ilina.   

Pierdut certificat de înregistrare seria B nr.
1317888 din 29 febr. 2008, apar]inând SC R.L.C.
Consulting Engineering SRL, C.U.I. 23381206, cu
sediul în Bucure[ti, Sector 5, Str. Mo]oc nr.9, bl.
P54, sc.1, parter, ap.18. Se declar` nul.

Pierdut cartel` c`l`torie metrou ob]inut` pe
Legea 180/2000 pe numele Zaharia Elena.

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`.

COMEMORåRI

DECESE

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`.

Publicitate


