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OFERTE SERVICIU
CLUB Vila Bran (Bran, Bra[ov) angajeaz` cu experien]`:
animator (fire sociabil` [i sportiv`). 0722.268.866.

Direc]ia General` de Poli]ie Local` [i Control a Municip-
iului Bucure[ti, cu sediul în B-dul Libert`]ii nr.18, bl. 104,
sector 5, organizeaz` concurs/ examen de promovare
în data de 19.05.2014, ora 10.00- proba scris` [i în
22.05.2014, ora 10.00- interviul, pentru ocuparea func]iei
publice vacant` de conducere de [ef Birou Contraven]ii.
Condi]iile de desf`[urare [i participare la concurs/ exa-
men precum [i condi]iile specifice ocup`rii func]iei pub-
lice de conducere de [ef Birou Contraven]ii, se g`sesc la
Sediul Direc]iei Generale de Poli]ie Local` [i Control a
Municipiului Bucure[ti- Serviciul Resurse Umane, Secu-
ritate [i S`n`tate în Munc`. Dosarele de înscriere se
depun la sediul Direc]iei Generale de Poli]ie Local` [i
Control a Municipiului Bucure[ti cu sediul în Bulevardul
Libert`]ii nr.18, bl. 104, sector 5, în termen de 20 de zile
de la publicarea în Monitorul Oficial. Rela]ii supli-
mentare la Serviciul Resurse Umane, Securitate [i
S`n`tate în Munc` telefon 021/5391425.

VÂNZåRI TERENURI
Vând teren pentru investi]ie! 54.317mp (5ha [i 1/2) lâng`
Slatina pe {os.Na]ional`. 0733.963.709.

DISPARI}II
Buduroi Ioan invit` orice persoan` s` comunice orice
date de]inute despre Buduroi V. Gheorghe dat disp`rut
în al II-lea r`zboi mondial,  la tel: 0232/295003.

CITA}II
Se citeaz` p~r~]ii Suciu Maria [i Olisim Euthemia la
Judec`toria N`s`ud \n dosar nr.3245/265/2012 pentru
termenul din 29.05.2014. Reclaman]i Pop Victor [i Pop
Domnica.

Se citeaz` numitul Costîn Marian în calitate de pârât în
dosar nr. 877/222/2014 având ca obiect “pensie de
între]inere”, în contradictoriu cu reclamanta Costîn
Georgiana, în data de 9.05.2014 la Judec`toria Dorohoi,
jud. Boto[ani.

Pârâtul Fe[til` Florin Ciprian cu ultimul domiciliu cunos-
cut în loc Ia[i, str. Vasile Lupu nr. 116, bl. A3, sc. TR2, ap. 16,
jud Ia[i, este chemat la Judec`toria Ia[i, str. Grigore Ure-
che nr.3, bl. Gh. [on]u, Ia[i, în dosarul nr.
10816/245/2014, pentru ziua de 05.05.2014, ora 8.30, în
proces cu Groupama Asigur`ri SA.

Mo[oiu Iosif din Z`rne[ti, cer uzucapiune în dosarul
446/338/2013 pe CF 2722 top 861 Z`rne[ti, în data de 28
mai 2014, ora 09.00, Judec`toria Z`rne[ti.

Bro[teanu Elena Ecaterina este citat` la Judec`toria Rm
Vâlcea, în dosar nr. 4810/288/2013, la data de 6 mai 2014,
în proces cu Bro[teanu Mircea Constantin - divor].

Se citeaz` pârâta C`bu]` Daniela în proces cu reclaman-
tul Cozariuc Drago[ prin mandatar Andriuc Vasile, pen-
tru ziua de 7 mai 2014, orele 8.30, cauza “fond funciar”
la Judec`toria Dorohoi, dosar 7/222/2013.

Dl. Cristea Gheorghe domiciliat \n Ploie[ti, Str. Po[tei nr.
42, este chemat \n instan]` la Judec`toria Ploie[ti la data
de 15.05.2014 \n calitate de p~r~t \n dosarul de succe-
siune nr. 8354/281/2011, orele 08:30 sala 7.

Husti Ioan, cu ultimul domiciliu cunoscut \n Lupeni, str.
Orhideelor, nr. 2, bl. 38, sc. 6, et. 1, ap. 66, jud. Hunedoara
este citat \n calitate de p~r~t, \n dosarul nr. 353/333/2014
al Judec`toriei Vaslui, cu termen la 6.05.2014, \n contra-
dictor cu Guzu Daniela Monica \n calitate de reclamant,
pentru pensie de \ntre]inere.

Numitul Bratu Costel, cu domiciliul legal \n comuna/sat
Pechea, str. Zimbrului nr.115,  jud. Gala]i este citat la Tri-
bunalul Gala]i la data de 16.05.2014, \n dosarul civil nr.
7943/121/2013, sala 3, ora 8,30 \n proces cu DGASPC
Gala]i

Societatea comercial` Advertising Promedia Cool SRL,
înregistrat` la Registrul Comer]ului sub nr.
J29/1889/2008 [i ultim sediu social cunoscut [i înregis-
trat în jude]ul Prahova, municipiul Ploie[ti, str. 1 MAI,
nr.6, în dizolvare judiciar` conform art.237 din L.31/1990,
este chemat` în judecat` în calitate de pârât` de c`tre
reclamantul Sova Dan Coman, cu domiciliul ales pentru
comunicarea tuturor actelor de procedur` la SCPA
“Savescu, Voinescu [i Asocia]ii” din Bucure[ti, str. In-
trarea Catedrei nr.2, sector 1, în dosarul nr.73293/3/2011,

aflat pe rolul Tribunalului Bucure[ti, sec]ia a IV-a civil`,
pentru termenul din 20.05.2014, orele 8.30, complet F
7, sala 252, Fond, la sediul instan]ei din Bucure[ti, Bd.
Unirii nr.37, sector 3. Dosarul are ca obiect ac]iune în
r`spundere civil` delictual`, cu men]iunea ca societatea
pârât` are obliga]ia de a depune întâmpinare, cel mai
târziu cu 5 zile înainte de termenul stabilit pentru jude-
cat`. 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 dintre p`r]i

Repede Petrachi, cu ultimul domiciliu cunoscut \n Bu-
cure[ti, str. Elena Doamna nr. 19, Sector 1, este citat la
Judec`toria Sector 1 din Bucure[ti, Str. Danielopol Ghe-
orghe nr. 2-4, Sector 4, \n ziua de 05.05.2014, ora 08:30,
\n calitate de p~r~t, \n dosarul nr. 49147/299/2013, av~nd
ca obiect preten]ii, \n proces cu SC Allianz }iriac SA \n
calitate de reclamant.

Se comunic` numitului Leontescu Daniel cu ultimul
domiciliu cunoscut \n C~mpina, Str. EC. Teodoroiu nr.
35A, ap. 5, jud. Prahova, dispozitivul sentin]ei civile nr.
500 din 9.02.2012 pronun]at` \n dosarul nr.
5188/204/2011 al Judec`toriei C~mpina prin care a fost
admis` ac]iunea formulat` de Leontescu Andreea [i s-
a dispus ca: “reclamanta \[i va relua numele avut ante-
rior c`s`toriei acela de Vasile”. Sentin]a poate fi atacat`
cu drept de apel \n 15 zile de la comunicare.

DIVERSE
Lichid`ri Info Consult SPRL notific` deschiderea proce-

durii simplificate de insolven]` a SC Topmih Styl Con-
cept SRL, CIF 27815804, dosar 247/1259/2014   Tribunalul
Specializat Arge[, cu urm`toarele termene: înregistrare
crean]`-23.05.2014; tabel preliminar-04.06.2014; tabel
definitiv-19.06.2014; adunarea creditorilor-10.06.2014,
ora 12,30 la sediul UNPIR Arge[.

Se comunic` p~r~tului Agreci Nicolae Gabi, cu ultimul
domiciliu cunoscut \n com. Mironeasa, jud. Ia[i, sentin]a
civil` nr. 10180/2013, din dosarul nr. 22085/245/2014.

Instan]a hot`r`[te: Admite ac]iunea, declar` desf`cut`
c`s`toria \ncheiat` la data de 23.02.2006, din culpa ex-
clusiv` a p~r~tului, revenirea reclamantei la numele an-
terior c`s`toriei, respectiv “Talica”, exercitarea autorit`]ii
p`rinte[ti asupra minorului Agreci Adrian s` revin`
mamei [i stabile[te domiciliul minorului la domiciliul
mamei. Oblig` p~r~tul la plat` pensie \ntre]inere pentru
minor, de 175 lei lunar, \ncep~nd cu data de 16.07.2012
p~n` la 30.01.2013; la suma de 187,5 lei lunar \ntre data
de 01.02.2013 [i 30.06.2013 [i la suma de 200 lei
\ncep~nd cu 01.07.2013 [i p~n` la majoratul minorului.
Cu apel \n 30 de zile de la comunicare.

Lichidatorul judiciar Dinu, Urse [i Asocia]ii SPRL notific`
creditorii cu privire la deschiderea procedurii simplifi-
cate de insolven]` prev`zut` de Legea nr. 85/2006 îm-
potriva debitoarei SC Muntenia Business SRL cu sediul
în Ploie[ti, str. Duca Voda nr.23, camera 2, jude]ul Pra-
hova, J29/944/2010, CUI 27215605, în dosarul
1098/105/2014 aflat pe rolul Tribunalului Prahova, Sec]ia
a II-a Civil`, de Contencios Administrativ [i Fiscal. Ter-
menul limit` de depunere de c`tre creditori a opozi]iilor
la deschiderea procedurii este de 10 zile de la primirea
notific`rii [i termenul de solu]ionare a opozi]iilor este
de 5 zile dup` formularea opozi]iilor. Termenul limit`
pentru înregistrarea declara]iilor de crean]` este
28.04.2014, pentru întocmirea Tabelului preliminar
07.05.2014, termenul limit` pentru solu]ionarea even-
tualelor contesta]ii [i  pentru definitivarea Tabelului De-
finitiv 21.05.2014. Prima adunare a creditorilor va avea
loc pe 12.05.2014, ora 11:00, în Ploie[ti, Str. Elena Doamna
nr.44A, jude]ul Prahova. Urm`torul termen de judecat`
a fost fixat pentru data de 20.06.2014. Pentru rela]ii:
021.318.74.25;

Lichidatorul Leavis Cont IPURL notific` deschiderea pro-
cedurii simplificate a insolven]ei \mpotriva debitorului
SC Viplast Com SRL Plopeni, dosar 7913/105/2013 Tri-
bunalul Prahova. Termene: \nregistrare crean]e
23.04.2014, afi[are tabel preliminar 02.05.2014
solu]ionare contesta]ii [i afi[are tabel definitiv
16.05.2014. Adunarea creditorilor 08.05.2014 ora 14:00
la sediul lichidatorului. Rela]ii la telefon 0723.880.617.

Administratorul judiciar Dinu, Urse [i Asocia]ii SPRL no-
tific` creditorii cu privire la deschiderea procedurii gen-
erale de insolven]` prev`zut` de Legea nr. 85/2006
împotriva debitoarei  SC Ovai Trans SRL cu sediul în sat
P`ule[tii Noi, comuna P`ule[ti nr.9, jude]ul Prahova,
J29/966/2001, CUI 14277487, în dosarul 2642/105/2014
aflat pe rolul Tribunalului Prahova, Sec]ia a-II-a Civil`, de
Contencios Administrativ [i Fiscal. Termenul limit` pen-
tru înregistrarea declara]iilor de crean]` este 12.05.2014,
pentru întocmirea Tabelului Preliminar 03.06.2014, ter-
menul de depunere a contesta]iilor 5 zile de la publi-
carea tabelului preliminar în Buletinul Procedurilor de
Insolven]`, termenul pentru depunerea Tabelului De-
finitiv 17.06.2014. Prima adunare a creditorilor va avea
loc pe 09.06.2014, ora 10:00, la sediul ales al adminis-
tratorului judiciar din Ploie[ti, Str. Elena Doamna nr.44A,
jude]ul Prahova. Urm`torul termen de judecat` a fost
fixat pentru data de 20.06.2014. Pentru rela]ii supli-
mentare: 021.318.74.25. 

În temeiul art. 61 alin.(1) din Legea 85/2006 comunic`m
deschiderea procedurii de faliment a debitorului SC
Milini SRL, CIF:11590039, J25/77/1999, dosar nr.
1812/101/2014-Tribunalul Mehedin]i. Termen limit` pen-
tru depunerea crean]elor la 07.05.2014; Termenul limit`
pentru verificarea crean]elor, întocmirea, afi[area [i co-
municarea tabelului preliminar al crean]elor la
21.05.2014; Termenul pentru depunerea eventualelor
contesta]ii este de 5 zile de la publicarea în Buletinul
Procedurilor de Insolven]` a tabelului preliminar; Ter-
menul pentru afi[area tabelului definitiv consolidat al
crean]elor la 04.06.2014. Lichidator judiciar, Consultant
Insolven]` SPRL

ADUNåRI GENERALE
Convocator. În data de  27.04.2014, ora 14.00, va avea loc
Adunarea General` anual` a membrilor Composesorat-

ului Livezeni – Petro[ani. Locul de desf`[urare este sala
de marmur` a Prim`riei Petro[ani. În cazul în care
[edin]a nu este statutar̀  din lips` de cvorum, aceasta se
reia în 05.05.2014 la aceea[i or` [i acela[i loc de
desf`[urare. Comitetul.

Convocare: Pre[edintele Consiliului de Administra]ie al
SC Optoelectronic`- 2001 convoac` Adunarea General`
a Ac]ionarilor la sediul societ`]ii din ora[ M`gurele, str.
Atomi[tilor nr.409, Jud. Ilfov, în ziua de 15.05.2014 orele
14.00, cu urm`toarea ordine de zi: -Aprobarea bilan]ului
contabil la 31.12.2013; -Aprobarea contului de profit [i
pierderi la 31.12.2013; -Aprobarea repartiz`rii profitului
realizat la 31.12.2013; -Aprobarea notelor explicative la
bilan]; -Aprobarea raportului de gestiune a Consiliului
de Administra]ie pe anul 2013; -Diverse.

Convocare: Consiliul de administra]ie al SC Astra Com
SA, cu sediul în Bucure[ti, str. Menuetului nr. 4, etaj 3,
ap. 11, sector 1, num`r de ordine la O.R.C.T.B.
J40/7604/2007, C.U.I. 1316959, în baza art. 117 din Legea
31/1990 republicat` [i modificat` convoac` la adresa
sediului social din Bucure[ti, str. Menuetului nr. 4, etaj 3,
ap. 11, sector 1, Adunarea general` ordinar̀  a ac]ionarilor
în data de 22 mai 2014, orele 10.00. Ordinea de zi pro-
pus` pentru Adunarea General? ordinar` este
urm`toarea: 1. Aprobarea Situa]iilor Financiare Anuale
pentru exerci]iul financiar 2013; 2. Aprobarea Raportului
de Gestiune al Consiliului de Administra]ie pentru ex-
ercitiul financiar 2013; 3. Desc`rcarea de gestiune a Con-
siliului de Administra]ie pentru exerci]iul financiar 2013;
4. Aprobarea Raportului Auditorului Financiar Indepen-
dent efectuat în baza încheierii unui contract de prest`ri
servicii pentru auditarea situa]iilor financiare ale anu-
lui 2013. În cazul neîntrunirii cvorumului necesar pen-
tru prima convocare, Adunarea General` Ordinar` se
reconvoac` automat pentru data de 23 mai 2014, orele
10.00, la aceea[i adres`. Participarea la Adunarea Gen-
eral` a Ac]ionarilor se face în nume propriu sau prin
reprezentare cu procur` în condi]iile Legii 31/1990 re-
publicat` [i modificat` prin Legea 297/2004. Pot partic-
ipa la adunare to]i ac]ionarii înregistra]i în registrul
ac]ionarilor pân` la data de 05.05.2014. Materialele
referitoare la problemele înscrise pe ordinea de zi pot fi
consultate sau procurate de la sediul societ`]ii începând
cu data de 8 mai 2014. Pre[edintele Consiliului de Ad-
ministra]ie, Margaritidis Dimitrios.

LICITA}II
ANUN}VALORIFICARE PRIN SUPRAOFERTARE A
BUNULUI MOBIL APARTINÂND SC VILDRO PROD SRL.
Societatea profesional` de insolven]` Consultant Insol-
ven]` SPRL reprezentat de ec. Popescu Emil, cu sediul
ales în Dr. Tr. Severin, str. Z`br`u]ului, nr. 7A, jude]ul
Mehedin]i în calitate de lichidator judiciar al debitoru-
lui SC Vildro Prod SRL cu sediul în Dr.Tr.Severin str.Numa
Pompiliu, nr.30, jude]ul Mehedin]i, J25/1812/1994,
CUI:6752916, societate aflata  în procedur` de faliment
in bankruptcy, en faillite, dosar nr. 1168/101/2010-Tri-
bunalul Mehedinti conform sentintei nr. 113 din data de
29.03.2013 aduce la cunostiinta potentialilor ofertanti
faptul c`: Pentru bunul mobil – Instala]ie de erbicidat
Purtata 800L P812, serie 4301106, Servoplant - din pro-
prietatea debitorului SC Vildro Prod SRL s-a depus o
ofert` de cump`rare de c`tre PFA Molnar Nicoleta Mar-
ilena cu sediul in Dr. Tr. Severin, str. Caragiale, nr. 39,
judetul Mehedinti, CUI RO31335740, F25/125/20213 la
pretul de 1500,00 lei exclusiv T.V.A. Adunarea credito-
rilor din data de 10.04.2014 a aprobat schimbarea
metodei de vânzare din licitatie publica in negociere di-
recta, pentru bunul mobil – Instala]ie de erbicidat Pur-
tata 800L P812, serie 4301106, Servoplant - din
proprietatea debitorului SC Vildro Prod SRL, respectiv
a aprobat oferta depusa de c`tre PFA Molnar Nicoleta
Marilena pentru pretul de 1500,00 lei exclusiv TVA.
Lichidatorul judiciar a dispus organizarea unei sedinte
cu supraofertare pentru data de 19.05.2014 ora 15,30.
Pasul de supraofertare este stabilit la 150,00 lei f`r`
TVA. Astfel, orice persoan` care dore[te s` cumpere tre-
buie s` fac` supraofert` de cump`rare pentru un pre]
mai mare de 1500,00 lei f`r` TVA, cu respectarea pasu-
lui de supraofertare de câte 150,00 lei f`r` TVA.
Supraofertele se depun pân` in ziua [edin]ei de
supraofertare, inclusiv prin po[t`, la sediul lichidatoru-
lui judiciar din Mun. Dr.Tr.Severin, str. Z`br`u]ului, nr.
7A, jude]ul Mehedin]i, fax: 0252354399, sau pe
email:office@consultant-insolventa.ro. Adjudecatarul
bunului mobil descris mai sus va trebuii s` depun` in
contul unic de insolven]` al debitoarei SC Vildro Prod
SRL deschis la Raiffeisen Bank Sucursala Dr. Tr. Severin
in termen de 24 de ore de la inchiderea sedintei de
supraofertare contravaloarea bunului adjudecat. Nr.
cont: RO10 RZBR 0000 0600 1349 8636. Informa]ii su-
plimentare se pot ob]ine la nr. de tel. 0756482035.
Lichidator Judiciar, Consultant Insolven]` SPRL, prin ec.
Emil Popescu

Private Liquidation Group IPURL numit lichidator în
dosarul nr. 13395/111/2010 aflat pe rolul Tribunalului
Bihor, privind pe debitoarea SC Tehno-Trans Company
SRL, J05/4959/1994, CUI: RO6619333 scoate la vânzare
prin licita]ie public` un utilaj de transport nefunc]ional
în stare avansat` de uzur` pre] de pornire de 1.000 RON
plus TVA. Licita]ia va avea loc în data de 24.04.2014 ora
13:00 la sediul lichidatorului din Oradea str. Avram Iancu
nr.2 ap.11. În caz de nereu[it` licita]ia se va relua în data
de 05.05.2014 la aceea[i or` [i adres`. Informa]ii supli-
mentare se pot ob]ine de la lichidator: Tel: 0359/463661.
Fax: 0359/463662.

Leavis Cont IPURL lichidator pentru SC Savtrans SRL, or-
ganizeaz` \n data de 06.05.2014, ora 11:00 la sediul
lichidatorului, licita]ie public` cu strigare pentru
v~nzarea \n bloc a bunurilor debitoarei situat \n jud.
V~lcea, com. Bude[ti, sat Racovi]a, Punct Poligon,
const~nd \n cl`dire (restaurant+microhotel) [i teren con-
struc]ii 2200 mp. Dac` bunurile nu se v~nd vor fi orga-
nizate licita]ii \n fiecare zi de vineri ora 14:00. Rela]ii la
telefon 0723.880.617.

Leavis Cont IPURL lichidator pentru SC Anvelos SRL, din
Ploie[ti, jud. Prahova, organizeaz` \n data de 29.04.2014,
ora 14:00 la sediul lichidatorului, licita]ie public` cu stri-

gare pentru v~nzarea bunurilor debitoarei const~nd \n
imobil situat \n Ploie[ti, Str. Eroilor nr. 29 cu 259 mp teren
= 72.590 EURO (328.610 lei f`r` TVA), depozit frigorific
la aceea[i adres` = 4.981 euro (22.525 lei f`r` TVA), au-
tospecializat` Mitsubishi = 1700 euro (7.565 lei f`r` TVA).
Rela]ii la telefon 0723.880.617.

S.C.P.E.J. Deaconescu Adrian [i Deaconescu Marius Ionu],
reprezentat` de executor judec`toresc Deaconescu
Adrian, în circumscrip]ia Cur]ii de Apel Ploie[ti, cu sediul
în Târgovi[te, str. Radu Gioglovan, bl. 51, Sc. A, ap. 2,
jude]ul Dâmbovi]a, aduce la cuno[tin]a general` c` în
data de 13.05.2014, orele 12:00, se vinde la licita]ie pub-
lic`, la sediul S.C.P.E.J., imobilul teren în suprafa]` de 471
mp pe care se afl` edificat` construc]ia: cas` de locuit
P+M, în suprafa]` construit` la sol de 113 mp [i suprafa]`
desf`[urat` de 206 mp, situat în com. R`zvad, sat Valea
Voievozilor, Aleea M`n`stirii, nr. 159, jude]ul Dâmbovi]a,
înscris în CF 70681 (provenit` din conversia de pe hâr-
tie a CF nr. 2589) a com. R`zvad, având nr. cadastral
C2372 [i 2372-C1, potrivit extras de Carte Funciar` pen-
tru autentificare nr. 93205/28.11.2012. 

SC Vasrep Petro Construct SRL, prin lichidator judiciar
Petcu Viorica IPURL, scoate la vânzare prin licita]ie pub-
lic` în data de  19.05.2014, ora 13,00 la sediul lichidatoru-
lui din Ploie[ti, str. Splaiului nr. 26, bl. 34R2, sc. A, ap. 2,
jud. Prahova: echipamente tehnologice, masini si uti-
laje si mijloace de transport; constructie (demisol,
parter si etaj) Scu - 457,10 mp [i teren aferent construc]iei
\n suprafa]` total` de 2756 mp din care 1864 mp Cc [i
892 mp teren arabil situat \n comuna Filipe[tii de T~rg,
sat Marginenii de Jos, jud. Prahova. |n caz de neadjude-
care in data de 19.05.2014, se vor mai organiza licitatii, in
zilele de 26.05.2014, 02.06.2014, 09.06.2014, 16.06.2014,
23.06.2014, 30.06.2014, 07.07.2014, 14.07.2014, 21.07.2014.
Taxa de participare la licita]ie este de 100 RON plus TVA,
garan]ia de participare este de 10% din valoarea bunului
plus TVA. Achitarea lor se poate face cu ordin de plat` în
contul de lichidare al SC Vasrep Petro Construct SRL. Vân-
zarea se face în baza prevederilor Legii nr. 85/2006.
|nscrierea la licita]ie se va face cu cel pu]in o zi \nainte de
data licita]iei. Bunurile se vor vinde libere de sarcini con-
form art. 53 din Legea 85/2006. Alte rela]ii privind ac-
tivele scoase la vânzare pute]i ob]ine la nr. de tel.
0244-513366 sau 0244-597751

SC Crash Fashion SRL, prin lichidator judiciar Petcu Vior-
ica IPURL, scoate la vânzare prin licita]ie public` în data
de  19.05.2014, ora 14,00 la sediul lichidatorului din
Ploie[ti, str. Splaiului nr. 26, bl. 34R2, sc. A, ap. 2, jud. Pra-
hova urm`toarele autoturisme: - 2 Ford Fiesta, an fabri-
catie 2005; - Fiat Doblo, an fabricatie 2006; Mese si
scaune fier forjat, mese si scaune lemn, birouri, dula-
puri, platouri mari, fardurii intinse, boluri, gheridon. |n
caz de neadjudecare \n data de 19.05.2014, se vor oga-
niza licita]ii timp de dou` s`pt`mani, \n zilele de luni,
respectiv 26.05.2014 si 02.06.2014. Taxa de participare
la licita]ie este de 100 RON plus TVA, garan]ia de partic-
ipare este de 10% din valoarea bunului plus TVA.
Achitarea lor se poate face cu ordin de plat` în contul
de lichidare sau numerar la sediul lichidatorului. Vân-
zarea se face în baza prevederilor Legii nr. 85/2006.
|nscrierea la licita]ie se va face cu cel putin o zi inainte de
data licitatiei. Bunurile se vor vinde libere de sarcini con-
form art. 53 din Legea 85/2006. Alte rela]ii privind ac-
tivele scoase la vânzare pute]i ob]ine la nr. de tel.
0244-513366 sau 0244-597751

SC Olteanu & 84 Wal SRL, prin lichidator judiciar Petcu
Viorica IPURL, scoate la vânzare prin licita]ie public` cu
strigare în data de 19.05.2014, ora 13,30 la sediul lichida-
torului din Ploie[ti, str. Splaiului nr. 26, bl. 34R2, sc. A, ap.
2, jud. Prahova urm`toarele bunuri: Teren arabil intravi-
lan St 2427 mp; Teren arabil extravilan St 3000 mp; Teren
arabil extravilan St 5400 mp, situate in com. Filipe[tii de
Târg, sat Br`t`[anca, jud. Prahova; Buldoexcavator JCB
tip 4CX, an fabrica]ie 2004; Buldoexcavator Volvo tip BL
71, an fabrica]ie 2008. În caz de neadjudecare in data de
19.05.2014, se vor organiza licita]ii timp de doua sapta-
mani, in zilele de luni, respectiv 26.05.2014, 02.06.2014.
Taxa de participare la licita]ie este de 100 RON plus TV A,
garan]ia de participare este de 10% din valoarea bunului
plus TVA. Achitarea lor se poate face cu ordin de plat` în
contul de lichidare sau numerar la sediul lichidatorului.
Vânzarea se face în baza prevederilor Legii nr. 85/2006.
|nscrierea la licita]ie se va face cu cel putin o zi inainte de
data licitatiei. Bunurile se vor vinde libere de sarcini con-
form art. 53 din Legea 85/2006. Alte rela]ii privind ac-
tivele scoase la vânzare pute]i ob]ine la nr. de tel.
0244-513366 sau 0244-597751

Administra]ia Jude]ean` a Finan]elor  Publice Vâlcea, în
temeiul art. 162 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de pro-
cedur` fiscal` republicat` face cunoscut c` în data de
30.04.2014, orele 12.00, la sediul din municipiul Rm. Vâl-
cea, str. General Magheru, nr. 17, se va ]ine prima licita]ie
public` pentru vânzarea bunurilor mobile sechestrate
apar]inând debitorului SC Leoval Prest SRL cu sediul în
Rm. Valcea, str Matei Basarab nr. 16, bl 118, sc C ap. 12, jud
Vâlcea, CUI 16186318, în dosarul de executare nr. L354.
Pre]urile de pornire a licita]iei pentru acestea (exclusiv
TVA) sunt: hidrofor - 9 m - 2 buc  – 383,40 lei/buc; pompa
sumersibila carcasa inox ac]ionat` electric - 1 buc –
509,26  lei/buc; cada 150/1 m - 1 buc - 395,63 lei/buc; vas
WC Mondial - 3 buc – 77,83 lei/buc; bideu ceramic - 4 buc
-– 113,48 lei/buc; boiler termoelectric  100 litri - 1 buc –
467,16 lei/buc; chiuveta inox  - 2 buc – 128,72 lei/buc; pexal
26 - 800 m – 8,42 lei/m; panou cabina dus – 1 buc –
403,43 lei/buc; lampa portabila – 1 buc - 25,42 lei /buc;
tablou cu sigurante cu 2 capace - 1 buc – 103 lei/buc;
lampa 1256x109x42 EN60598-2-1 office – 5 buc - 60 lei
/buc; lampa suport 1330x66450 office 3 buc – 46 lei
/buc; corp lampa tub fluorescent tip FIA7 buc - 46 lei
/buc; lampa horoz H2 151 – 8 buc - 35 lei /buc; lampa of-
fice  1x36W - 1 buc -60 lei /buc; lampa HOROZ HL 921 2
buc - 35 lei/buc; sigurante merve 10A – 142 buc -12,5
lei/buc; doze rigips – 300 buc-1,5 lei /buc; doze 20x20
multisan  – 10 buc – 9 lei/buc; doze 15x15 - 10 buc – 6
lei/buc; doze 15x40 – 5 buc- 21 lei/buc; bec halogen spot
lamp horoz – 54 buc – 13 lei /buc; bec halogen spot led
LAMP -HOROZ – 11 buc - 17 lei /buc; bec spot 50W horoz
– 250 buc- 9 lei /buc; centrala viadrus 2 u[i vizitare - 1 buc
- 3.168,34 lei/buc.  Men]ion`m c  ̀bunurile se afl  ̀la punc-
tul de lucru din Rm. Vâlcea str Tudor Vladimirescu nr.

unde pot fi vizualizate de c`tre ofertan]i. Asupra
bunurilor care fac obiectul publica]iei de vânzare nu sunt
înregistrate privilegii ale altor creditori. Invit`m pe cei
care pretind vreun drept asupra acestor  bunuri s`
în[tiin]eze despre aceasta organul de  executare înainte
de data stabilit` pentru licita]ie. Cei interesa]i în
cump`rarea bunurilor sunt invita]i s` prezinte, pân` în
ziua precedent` termenului de licita]ie respectiv
29.04.2014: ofertele de cump`rare înso]ite de certifi-
catele fiscale din care s` rezulte c` nu au datorii la buge-
tul local [i bugetul general consolidat al statului (bugetul
asigur`rilor sociale de stat, [omaj, bugetul asigur`rilor
sociale de s`n`tate  [i bugetul de stat), dovada depunerii
taxei de participare reprezentând 10% din pre]ul de
pornire al licita]iei (inclusiv TVA) în contul  AJFP Vâlcea
CONT IBAN RO30TRE6715067XXX003560 CUI 2540988
deschis la Trezoreria  Rm. Vâlcea (r`spunderea credit`rii
contului indicat pân` la data ]inerii licita]iei cu suma
reprezentând taxa de participare revine ofertan]ilor);
ofertan]ii pot constituii [i garan]ii, în condi]iile legii, sub
form` de scrisori de garan]ie bancar`; împuternicirea
persoanei care îl reprezint` pe ofertant (prin procur` au-
tentic`), pentru persoanele juridice - copie de pe certifi-
catul unic de înregistrare eliberat de O.R.C., pentru
persoanele fizice - copie de pe actul de identitate; de-
clara]ie pe proprie r`spundere a ofertantului prin care
certific` c` nu este persoana interpus` a debitorilor. Îm-
potriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce
contestata]ie la instan]a judec`toreasc` competent` în
termen de 15 zile de la comunicare sau luare la
cuno[tin]` în conformitate cu prevederile art. 172 - 173
din Ordonan]a Guvernului nr. 92/2003, republicat` cu
modific`rile [i complet`rile ulterioare. Potrivit
dispozi]iilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonan]a Guvernu-
lui nr. 92/2003, republicat` cu modific`rile [i
complet`rile ulterioare, când urmeaz` s` se ia m`suri de
executare silit` nu este obligatorie audierea contribua-
bilului. Pe baza documentelor solicitate ofertan]i
urmeaz` s` se prezinte la data stabilit` pentru licita]ie
la locul fixat în acest scop. Data afi[`rii: 16.04.2014. Rela]ii
suplimentare la telefon 0250/737777, interior 2102.

Administra]ia Jude]ean` a Finan]elor Publice Vâlcea, în
temeiul art. 162 din O.G. 92/2003 privind Codul de pro-
cedur` fiscal`, republicat`, face cunoscut c` în data de
29.04.2014, orele 12.00, la sediul din mun Rm. Vâlcea,
str. General Magheru, nr. 17, jud. Vâlcea, se va ]ine prima
licita]ie public` pentru vânzarea bunurilor mobile ce
apar]in debitorului SC Darco Invest SRL cu sediul în com.
D`e[ti, sat D`e[ti, nr 375, jud. Vâlcea, cod fiscal
22404956, în dosarul de executare  nr. D739, respectiv:
1. Vitrin` frigorific` orizontala inox, model MIZAR, an
fabrica]ie 1998, alimentare 220 V, putere 2340 W, agent
r`cire R22, cantitate agent r`cire 3,45 kg, lingime 2.85 m,
adâncime 1,35/1,60 m, în`l]ime 1,25 m, greutate 800 kg,
blat tejghea inox, culoare gri, afi[aj digital al tempera-
turii, stare fizic` bun` – 1 buc. Pre]ul de pornire al
licita]iei pentru acesta (exclusiv TVA) este: 730 lei. 2. Lad`
frigorific`, marca AHT, tip Salzburg 72/210, serie
02859292,  an fabrica]ie 1999, tensiune alimentare 220
V, putere 430 W, agent racire R404A, cantitate agent
r`cire 0.25kg, capacitate 570 dcm, r`cire de la +3  grade
C la + 15 grade C, congelare de la – 18 grade C la – 23
grade C, lungime 2,10 m, adâncime 0,80 m, în`l]ime 0,72
m, gerutate 800 kg, stare fizic` bun`  – 1 buc. Pre]ul de
pornire al licita]iei pentru acesta (exclusiv TVA) este: 770
lei. 3. Ma[in` popcorn, marca EuroPop, tip 2408EX, serial
#: FNP8X-02765, capacitate 8 oz 230 gr, tensiune ali-
mentare 220 V, putere 1050 W, lungime 0.47 m,
ad`ncime 0,47 m, în`l]ime 0,75 m, stare fizic` bun` – 1
buc. Pre]ul de pornire al licita]iei pentru acesta (exclusiv
TVA) este: 580 lei. Men]ion`m c` bunurile mobile
sechestrate se afl` în Rm. V`lcea, str. Gib Mih`escu, Pia]a
Simian, jud. V`lcea.  Împotriva prezentului înscris, cei in-
teresa]i pot introduce contesta]ie la instan]a judec`tore-
asc` competent`, în termen de 15 zile de la comunicare
sau luare la cuno[tin]`, în conformitate cu prevederile
art. 172 - 173 din Ordonan]a Guvernului nr. 92/2003, re-
publicat`, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare.
Potrivit dispozi]iilor art. 9 alin. (2), lit. d) din Ordonan]a
Guvernului nr. 92/2003, republicat`, cu modific`rile si
complet`rile ulterioare, când urmeaz` s` se ia m`suri
de executare silit`, nu este obligatorie audierea con-
tribuabilului. Cei interesati în cump`rarea bunului sunt
invita]i s` prezinte, pâna în ziua precedent` termenu-
lui de licita]ie 28.04.2014, orele 16,30: ofertele de
cump`rare înso]ite de certificatele fiscale din care s`
rezulte c` nu au datorii la bugetul local [i bugetul de
stat, bugetul asigur`rilor sociale de stat, bugetul
asigur`rilor de [omaj, bugetul asigur`rilor de s`n`tate,
dovada depunerii taxei de participare reprezentând 10%
din pre]ul de pornire al licita]iei (inclusiv TVA) în contul
AJFP Vâlcea, CUI 2540988, IBAN
RO30TREZ6715067XXX003560 deschis la Trezoreria Vâl-
cea (r`spunderea credit`rii contului indicat pân` la data
]inerii licita]iei cu suma reprezent`nd taxa de partici-
pare, revine ofertan]ior); ofertan]ii pot constitui [i
garan]ii în condi]iile legii, sub forma de scrisori de
garan]ie bancar`; împuternicirea persoanei care îl
reprezint` pe ofertant (prin procur` special` autentic`);
pentru persoanele juridice - copie de pe certificatul unic
de înregistrare eliberat de O.R.C., pentru persoanele fiz-
ice - copie de pe actul de identitate; declara]ie pe pro-
prie r`spundere a ofertantului prin care certific` c` nu
este persoan` interpus` a debitorului. Împotriva prezen-
tului înscris, cei interesa]i pot introduce contesta]ie la
instan]a judec`toreasc` competent`, în termen de 15
zile de la comunicare sau luare la cuno[tin]`, în confor-
mitate cu prevederile art. 172 - 173 din Ordonan]a Gu-
vernului nr. 92/2003, republicata, cu modific`rile [i
completarile ulterioare. Potrivit dispozitiilor art. 9 alin.
(2) lit. d) din Ordonan]a Guvernului nr. 92/2003, repub-
licat`, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare, când
urmeaz` s` se ia m`suri de executare silit`, nu este
obligatorie audierea contribuabilului. Pe baza docu-
mentelor solicitate ofertan]ii urmeaz` s` se prezinte la
data stabilit` pentru licita]ie la locul fixat în acest scop.
Data afi[`rii: 16.04.2014. Rela]ii suplimentare la telefon
0250/737777, interior 2082.

Administra]ia Finan]elor Publice a Municipiului Rm.Vâl-
cea, in temeiul art.162 din O.G. 92/2003 privind Codul de
procedur̀  fiscal ,̀ republicat ,̀ face cunoscut c  ̀în data de

28.02.2013, orele 12.00, la sediul din mun Rm. Vâlcea, str.
General Magheru, nr.17, jud. Vâlcea, se va ]ine prima
licita]ie public` pentru vânzarea  bunurilor mobile ce
apar]in debitorului SC Darco Invest SRL cu sediul în
com.Daesti, sat Daesti, nr 375, jud. Vâlcea, cod fiscal
22404956, în dosarul de executare nr. D739. Pre]urile de
pornire al licita]iei pentru acestea (exclusiv TVA) sunt: 1.
Ma[in` de expandat pufule]i compus` din corp ma[in`,
motor trifazic, putere 11 KW, sistem angrenare motor si
tablou - 1 buc. – 2.228 lei. 2. Vitrin` frigorific` inox, marca
teenobanc, model MIZAR, an fabrica]ie 1998, alimentare
220 V, afisaj electronic – 1 buc. – 911 lei. 3. Lad` frigorific`,
serie 02859092 A-8786, tip Rotterman, AC 320 V, culoare
ro[ie – 1buc. – 392 lei. 4. Ma[in` popcorn, EuroPop model
2408EX, 230 volts~, 1050 watts, serial #:FNP8X-02765 –
1buc.- 566 lei. Men]ion`m c` bunul  mobil sechestrat de
la pozi]ia 1) se afl`  în com. D`esti, sat. D`esti, nr.375, jud
Vâlcea, iar bunurile mobile sechestrate de la pozi]iile 2),
3) si 4) se afl` în Rm.V`lcea, str. Gib Mih`escu, Pia]a
Simian, jud.V`lcea. Împotriva prezentului inscris, cei in-
teresa]i pot introduce contesta]ie la instan]a judec`tore-
asc` competent`, in termen de 15 zile de la comunicare
sau luare la cuno[tin]`, in conformitate cu prevederile
art. 172 - 173 din Ordonan]a Guvernului nr. 92 / 2003, re-
publicat`, cu modific`rile si complet`rile ulterioare.
Potrivit dispozi]iilor art. 9 alin. (2), lit. d) din Ordonan]a
Guvernului nr. 92 / 2003, republicat`, cu modific`rile si
complet`rile ulterioare, când urmeaz` s` se ia m`suri de
executare silit`, nu este obligatorie audierea contribua-
bilului. Cei interesa]i în cump`rarea bunurilor sunt in-
vita]i s` prezinte, pân` în ziua precedent` termenului de
licita]ie, 27.02.2013, orele 16:30: ofertele de cump`rare
înso]ite de certificatele fiscale din care s  ̀rezulte c  ̀nu au
datorii la bugetul local si bugetul de stat, bugetul
asigur̀ rilor sociale de stat, bugetul asigur̀ rilor de [omaj,
bugetul asigur`rilor de s`n`tate, dovada depunerii taxei
de participare reprezentând 10% din pre]ul de pornire al
licita]iei (inclusiv TVA) in contul
RO89TREZ6715067XXX003662 deschis la Trezoreria Rm.
Valcea (raspunderea creditarii contului indicat pana la
data tinerii licitatiei cu suma reprezentand taxa de par-
ticipare, revine ofertantilor); ofertan]ii pot constitui [i
garan]ii in condi]iile legii, sub forma de scrisori de
garan]ie  bancar`;  împuternicirea persoanei care îl
reprezint` pe ofertant (prin procura special` autentic`);
pentru persoanele juridice - copie de pe certificatul unic
de înregistrare eliberat de O.R.C., iar pentru persoanele
fizice - copie de pe actul de identitate; declara]ie pe pro-
pria r`spundere a ofertantului prin care certific` c` nu
este persoana interpus` a debitorului. Pe baza docu-
mentelor solicitate ofertan]ii urmeaz` s` se prezinte la
data stabilit` pentru licita]ie la locul fixat in acest scop.
Data afis`rii: 15.02.2013. Rela]ii suplimentare la telefon
0250- 737.777, interior 2082.

În temeiul art. 162, alin. (1) din Ordonan]a Guvernului
nr. 92/2003 privind Codul de Procedur` Fiscal`, se face
cunoscut prin prezenta c` în data de 29.04.2014, orele
12.00, la sediul Serviciului Fiscal Horezu, din localitatea
Horezu, str. G. Co[buc, nr. 4, se va vinde prin licita]ie pub-
lic` (a treia licita]ie) urm`toarelor bunuri mobile
apar]inând debitorului Dan Mihai, CNP 1730321382749
cu domiciliu în comuna Vaideeni, jude]ul Vâlcea: -
autoutilitar` marca Volkswagen, tipul Transporter, an
fabrica]ie 1995, stare de func]ionare buna, carburant –
diesel. Pre]ul de pornire al licita]iei este  de 4802 lei. Pen-
tru bunurile mobile men]ionate mai sus nu au fost  co-
municate titluri executorii nici un alt creditor. Invit`m
pe cei care pretind vreun drept asupra acestui bun s`
în[tiin]eze despre aceasta organul de executare, înainte
de data stabilit` pentru vânzare. Cei interesa]i în
cump`rarea mobilelor sunt invita]i s` prezinte, pân` în
ziua precedent` termenului de licita]ie, respectiv
28.04.2014 orele 16.00 ofertele de cump`rare înso]ite
de certificatele fiscale din care s` rezulte c` nu au da-
torii la bugetul local [i bugetul general al statului (buge-
tul asigur`rilor sociale de stat, [omaj, bugetul
asigur`rilor sociale de s`n`tate [i bugetul de stat),
dovada depunerii la Administra]ia Jude]ean` a
Finan]elor Publice Vâlcea CUI 2540988 a taxei de partic-
ipare reprezentând 10% din pre]ul de pornire al licita]iei
în contul RO30TREZ6715067XXX003560 deschis la Tre-
zoreria Rm. Vâlcea (r`spunderea credit`rii contului indi-
cat pân` la data ]inerii licita]iei cu suma reprezentând
taxa de participare revine ofertan]ilor); ofertan]ii pot
constitui [i garan]ii în condi]iile legii, sub form` de
scrisoare de garan]ie bancar`; împuternicirea persoanei
care îl reprezint` pe ofertant (prin procur` special` au-
tentic`), pentru persoanele juridice - copie de pe certifi-
catul unic de înregistrare eliberat de O.R.C, pentru
persoanele fizice - copie de pe actul de identitate, de-
clara]ie pe propria r`spundere a ofertantului prin care
certific` c` nu este persoana interpus` a debitorului.
Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate intro-
duce contesta]ie la instan]a judec`toreasc` compe-
tent`, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la
cuno[tin]`, în conformitate cu prevederile art. 172 - 173
din O.G. 92/2003, republicat`, cu modific`rile [i com-
plet`rile ulterioare. Potrivit dispozi]iilor art. 9, alin. 2, lit.
d, din O.G. 92/2003 republicat`, privind Codul de Proce-
dur` Fiscal`, când urmeaz` s` se ia m`suri de executare
silit`, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pen-
tru informa]ii suplimentare, v` pute]i adresa la sediul
nostru sau la telefonul cu num`rul 0250860997.

PIERDERI
SC Dream Princess SRL (J13/443/2006; RO18386312), cu
sediul în Cogealac, Str. Mare, nr.19, Jud. Constan]a, de-
clar`m pierdut Certificat Constatator emis în temeiul
art.17 alin.1 lit. c din Legea 359/2004 eliberat în baza de-
clara]iei pe propria r`spundere înregistrat` sub nr. 41621
din 13.07.2011.

DECESE
Dr. Gheorghe [i Nicolae Bacalbasa anun]` cu ad~nca
durere \ncetarea din via]` a so]iei [i mamei Dr. Alina Ba-
calbasa. Slujba de \nmorm~ntare va avea loc miercuri,
16 aprilie 2014 ora 12:00 la biserica M~ntuleasa. Dum-
nezeu s` o odihneasc`!

SC DUMAGAS TRANSPORT SA 
cu sediul \n Craiova, jude]ul Dolj,

lider pe pia]a de transport 
[i logistic` \n Romania [i Europa
de est, datorit` expansiunii sale

\n domeniu, selecteaz` \n 
vederea angaj`rii personal 

corespunz`tor pentru postul de
conduc`tor auto categoria C+E:-
pentru transport interna]ional

de marf` (minim 1 an expe-
rien]` interna]ional`). Se ofer`
condi]ii de lucru \ntr-o echip`
omogen` de profesioni[ti [i

salariu atractiv. Rela]ii [i 
program`ri la telefon:

0733100396; 0372512094  
sau la adresa de e-mail: 
transport@dumagas.ro.
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