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OFERTE SERVICIU
Clientul nostru, fabric` de procesare a c`rnii de porc
din Canada, provincia Alberta este în c`utare de:
Muncitori pentru Canada. Responsabilit`]i: -Diverse
activit`]i în cadrul fabricii -de la hal` de tran[are ani-
male, procesare carne, împachetare [i cur̀ ]enie; -Ac-
tivitatea presupune efort fizic intens [i se desf`[oar̀
în condi]ii de temperatur̀  joas`. Cerin]e: -Minimum
3 ani experien]  ̀într-o profesie ce a necesitat efort fizic
sus]inut (linie de produc]ie, procesarea c`rnii, con-
struc]ii, etc); -Diplom  ̀de Bacalaureat; -Limba Englez`
vorbit/scris/citit obligatoriu, pentru a putea sus]ine
un interviu cu angajatorul; -Disponibilitate de relocare
în Canada. Oferta: -Contract pe perioad  ̀de minimum
2 ani; -Zboruri dus-întors pl`tite de angajator; -Prelu-
are [i transport de la aeroport la locul de munc`; -
Cazare pus` la dispozi]ie de angajator (costurile
implicate acoperite de angajat); -Posibilitatea de a
aplica pentru cet`]enie Canadian`. Pentru a aplica,
trimite]i CV în limba englez` la e-mail:
romania@labour-centre.com. 

Produc`tor ]igl` metalic` angajeaz` agent vânz`ri
pentru 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.

PRESTåRI SERVICII
Oferim consultan]` complex` în domeniul financiar-
bancar al creditelor. Gratuit! 0741.955.531, expres-
consulting.ro. 

|NCHIRIERI CERERI
Persoan` particular`, doresc s` \nchiriez aparta-
ment cu 4 camere decomandat, P - et 1, arter` prin-
cipal`, cu intrare [i vedere stradal`, nemobilat,
perioad` lung`, \ntr-un imobil civilizat [i zona civi-
lizat` cu vad. Folosin]a este pentru birou cu activi-
tate cu public prefer proprietar. Tel. 0740.035. 177.
0744.652.751.

CITA}II
Numitul Dogaru Mustafa cu ultimul domiciliu
cunoscut \n comuna Folte[ti, sat Stoicani, jud. Gala]i,
este citat \n calitate de p~r~t \n contractoriu cu
DGASPC Gala]i, \n dosarul civil nr. 5094/121/2013
av~nd ca obiect deschidere procedur` de adop]ie in-
tern`, cu termen de judecat` la data de 09.07.2014,
sala 3 ora 08:30, la Tribunalul Gala]i.

Numitul {chiopu Mihai cu ultimul domiciliu cunos-
cut în loc. Boto[ani, str. Împ`rat Traian, nr. 20, bloc F
3, scara A, etaj 3, apt. 16, este citat la Judec`toria
Dorohoi în data de vineri 27.06.2014, ora 8.30, în cal-
itate de pârât, dosar civil nr. 827/222/2014 având ca
obiect “exercitarea autorit`]ii p`rinte[ti”, recla-
mant` [chiopu Delia.

Pe rolul judec`toriei Ploie[ti – Sec]ia civil` se afl`
dosarul nr. 123626/281/2013 cu termen de judecat`
la data de 08.09.2014 \n care p`r]i sunt: Parohia Olo-
geni, sat Ologeni, comuna Poienarii Burchii, jud. Pra-
hova, av~nd cod \nregistrare fiscal` nr.
11962370/20.07.1999, cont bancar: RO07CE-

CEPH0136RON0231214, telefon 0741660.777, prin
preot paroh Preda Viorel Gheorghe Eugen, \n cali-
tate de reclamant` [i p~r~t` Comuna Poienarii
Burchii, prin primar, cu sediul \n comuna Poienarii
Burchii, jud. Prahova. Obiectul procesului: 1. S` se
constate c` reclamanta, este proprietara terenului,
\n suprafa]` de 10595 mp, teren reprezent~nd curtea
bisericii [i cimitirul parochial, situat \n satul Ologeni,
com. Poienarii Burchii, jud. Prahova, ca efect al uzu-
capiunii. 2. S` se constate ca reclamanta este pro-
pretara ca efect al accesiunii a construc]iilor: Biserica
(C1), clopotni]a (C2), magazie (C3)- toate situate pe
terenul reprezent~nd curtea Bisericii, teren inclus \n
terenul identificat mai sus.

DIVERSE
Lichidator judiciar C.I.I. Rusu Ciprian Marian cu sediul
\n Ploie[ti, Str. V`leni, nr. 65, jud. Prahova, notific`
deschiderea procedurii simplificate de insolven]` a
SC Rocriv Import Export SRL, dosar nr.
3568/105/2014, Tribunalul Prahova. Termen
depunere crean]e: 08.07.2014, Termen tabel prelim-
inar: 18.07.2014, Termen tabel definitiv: 1.08.2014,
Adunarea creditorilor: 21.07.2014.

Administrator judiciar C.I.I. Rusu Ciprian Marian cu
sediul \n Ploie[ti, Str. V`leni, nr. 65, jud. Prahova, no-
tific` deschiderea procedurii generale de insolven]`
a SC Bosnet  Inter SRL, dosar nr. 9476/105/2013, Tri-
bunalul Prahova. Termen depunere crean]e:
07.07.2014, Termen tabel preliminar: 27.07.2014, Ter-
men tabel definitiv: 11.08.2014, Adunarea credito-
rilor: 28.07.2014.

AVP Haiducii în Rotund` anun]` Adunarea General`
în data de 11.07.2014, ora 19:00, în localitatea Ro[iorii
de Vede, jude]ul Teleorman, str. Dun`rii, nr. 245. Or-
dinea de zi: stabilirea cotiza]iilor; diverse.

Groza Mihaela Susana, în calitate de titular, anun]`
publicul interesat asupra declansarii etapei de in-
cadrare, conform HG 1076/2004, in vederea
obtinerii avizului de mediu pentru „PUZ includere
teren in intravilan cu destinatia zona unitati de pro-
ductie si construire service camioane”, Gilau, fn, jud.
Cluj. Prima versiune a planului poate fi consultata
la sediul APM Cluj, Calea Doroban]ilor nr. 99, Cluj-
Napoca, jud. Cluj,  în zilele de luni – vineri, între orele
09.00-14.00, din data de 02.06.2014. Publicul intere-
sat poate transmite comentarii si sugestii, pana la
data de 20.06.2014, la APM Cluj, Calea Dorobantilor,
nr. 99, bl. 9B, cod 400609, tel. 0264-410722, fax.
0264-410 e-mail reglementari@apmcj.ro. 

ADUNåRI GENERALE
Consiliul de Administra]ie al SC Uzinesider Techno
SA convoac` Adunarea General` Extraordinar` a
Ac]ionarilor la data de 21.07.2014, ora 11:00 la sediul
societ`]ii, cu urm`toarea ordine de zi. 1. Validarea
deciziei consiliului de administra]ie al SC Uzinsider
Techno SA din data de 18.06.2014 privind aprobarea
desemn`rii SC Uzinsider Techno SA drept – codeb-
itor \n contractul de credit \n valoare de 1.000.000
Euro care urmeaz` a fi \ncheiat \ntre SC Comelf SA [i
BRD [i cesionarea c`tre BRD a crean]elor care de-
rive` din contractul de baz` \ncheiat \ntre SC Uzin-
sider Techno SA [i General Electric (Mega Deal si
Befort). 2. |mputernicirea, domnilor Constantin
Savu, Emanuel Babici [i Costic` Mustat` (prima
semn`tura) [i domnilor Constantin Savu, Emanuel
Babici [i Costic` Musta]` (prima semn`tur`) [i a
doamnelor Cristina Maricescu [i Diana Elena Nencu
(a doua semn`tur`) s` semneze documentele nece-

sare pentru derularea opera]iunilor bancare. La
[edin]` pot participa [i vota ac]ionarii \n registrul
Ac]ionarilor la sf~r[itul zilei de 11.07.2014 (data de
referin]`). Ac]ionarii pot participa personal (pe baza
actului de identitate) sau pot fi reprezenta]i \n
cadrul AGEA de c`tre alte persoane c`rora le-au acor-
dat procura special` baza formularului pus la dis-
pozi]ie de c`tre societate \n condi]iile legii.
Formularele procur` special` se pot ob]ine de la
sediul sociat`]ii, \ncep~nd cu data de 01.07.2014. Un
exemplar original al procedurii speciale acordate se
va depune la sediul societ`]ii minim 48 de ore
\nainte de data AGEA. Dac` la prima convocare
adunarea nu va fi stautar`, [edin]a se convoac` pe
data de 22.07.2014, \n acelea[i condi]ii (loc, or`, or-
dine de zi). Materialele supuse dezbarterii pot fi as-
culatate la Secretariatul AGEA de la sediul societ`]ii.
Rela]ii suplimentare se pot ob]ine la num`rul de
telefon 021-310.36.90. 

Convocare a Adun`rii Generale Ordinare a Ac]ionar-
ilor SC Muntenia SA: Consiliul de Administra]ie al SC
Muntenia SA („Societatea”), o societate pe ac]iuni
cu sediul în Ora[ul Voluntari, B-dul. Pipera, nr.2/II Bis,
în Cl`direa de birouri cunoscut` sub denumirea de
Centrul Pipera II sau Centrul De Nord, etaj 1, jude]
Ilfov, înregistrat` la Oficiul Registrului Comer]ului
Ilfov sub nr. J23/1889/09.07.2007, având cod unic de
înregistrare 403810, în temeiul dispozi]iilor statutare
[i prevederilor articolului 117 din Legea Societ`]ilor
Comerciale nr.31/1990, republicat` [i modificat`,
prin prezenta, convoac` Adunarea General` Ordi-
nar` a Ac]ionarilor SC Muntenia SA pentru data de
31.07.2014, ora 9 a.m., la sediul Societ`]ii, la adresa
indicat` mai sus, cu urm`toarea Ordine de Zi: 1)
Realegerea ca administrator, pentru un nou mandat
de 4 ani, a d-nei. Shaleva Daswani Vesselina Miroli-
ubova, cet`]ean bulgar, n`scut` la data de
02.03.1974 în Varna, Bulgaria, domiciliat` în Elve]ia,
Rue de l’Athénée 26, 1206 Geneva, posesoare a
pa[aportului nr. 382533748 eliberat de Autorit`]ile
Republicii Bulgaria, la data de 17.01.2014. 2) Diverse.
3) Emiterea de autoriz`ri [i împuterniciri pentru par-
curgerea procedurilor [i formalit`]ilor  legale nece-
sare ducerii la îndeplinire a hot`rârilor adoptate,
incluzând, dar f`r` a se limita la  aceasta, trans-
miterea puterilor de a semna, depune [i ridica doc-
umente în numele SC Muntenia SA. La Adunarea
General` Ordinar` a Ac]ionarilor sunt îndrept`]i]i
s` participe [i s` voteze to]i ac]ionarii înregistra]i în
registrul ac]ionarilor la sfâr[itul zilei de 10.07.2014,
stabilit` ca dat` de referin]`. Registrul ac]ionarilor
este ]inut de societatea Registrul Independent Mon-
itor SA. Ac]ionarii pot fi reprezenta]i în cadrul
[edin]ei adun`rii generale a ac]ionarilor pe baz` de
procur` special` care va fi depus` în original la Soci-
etate cu 48 ore înainte de adunarea general` a
ac]ionarilor. Lista cuprinzând informa]ii cu privire la
numele, localitatea de domiciliu [i calificarea profe-
sional` a persoanei propuse pentru func]ia de ad-
ministrator se afl` la dispozi]ia ac]ionarilor, la
secretariatul Societ`]ii, putând fi consultat` [i com-
pletat` de ace[tia. Informa]ii [i documente privind
punctele aflate  pe  ordinea  de  zi  a  Adun`rii Gen-
erale Ordinare a Ac]ionarilor pot fi ob]inute de catre
ac]ionari de la secretariatul Societ`]ii începând cu
data convoc`rii adun`rii generale a ac]ionarilor. Pen-
tru ipoteza neîntrunirii cerin]elor de cvorum în data
de 31.07.2014, la ora [i locul stabilite, Adunarea Gen-
eral` Ordinar` a Ac]ionarilor este reconvocat` pen-
tru data de  01.08.2014, în acela[i loc [i la aceea[i or`.
Pre[edintele Consiliului de Administra]ie, Shaleva
Daswani Vesselina Miroliubova.

LICITA}II
Prim`ria Comunei Pr`jeni, sat Pr`jeni, comuna
Pr`jeni, jude]ul Boto[ani, CIF:3373330, tel/fax:
0231553010, e-mail: primariaprajeni@yahoo.com,
persoan` contact: R`ileanu Melania, concesioneaz`:
Teren în suprafa]` de 10,90 ha cu destina]ia iazuri:
Modruz I [i Modruz II, aflat în proprietatea public` a
Consiliului Local Pr`jeni, jude]ul Boto[ani pe o pe-
rioad` de 25 de ani. Documenta]ia de atribuire poate
fi procurat` de la sediul Prim`riei Comunei Pr`jeni,
compartimentul juridic – secretar. Costul docu-
menta]iei de atribuire este de 20 lei. Data limit` pen-
tru solicitarea clarific`rilor: 6 iulie 2014, ora 14:00.
Data limit` de depunere a ofertelor: 10 iulie 2014, ora
10:00 la sediul Prim`riei Comunei Pr`jeni, jude]ul
Boto[ani – 1 exemplar original. [edin]a Public` de de-
schidere a ofertelor:10 iulie 2014, ora 11:00, în sala de
[edin]e a Prim`riei Comunei Pr`jeni.

SC Cris-Double Serv SRL, societate \n faliment, prin
lichidator, cu sediul \n Ploie[ti, Str. Gh. Doja, nr. 30,
et. 10, ap. 31, scoate la v~nzare prin licita]ie, aparta-
ment trei camere, situat \n Bucure[ti, Str. Ghirlen-
dei, nr. 5, bl. 46, sc. 1, et. 4, ap. 17, Sector 6, la pre]ul de
217.515 lei. Pre]ul nu con]ine TVA. Licita]ia se va ]ine
\n data de 21.07.2014, ora 15.00, la sediul lichidatoru-
lui, iar \n cazul \n care bunurile nu vor fi adjudecate,
licita]ia se va ]ine \n data de 04.08.2014, 25.08.2014,
04.09.2014, 25.09.2014, 06.10.2014, 27.10.2014,
03.11.2014, 24.11.2014, 03.12.2014, la aceea[i ora [i
aceea[i adres`. Dosarul de prezentare [i condi]iile
de participare se pot ob]ine numai de la sediul
lichidatorului. Telefon/fax: 0244597808; mobil:
0723357858; www.andreiioan.ro.

Anun] de participare la licita]ie pentru închirierea
unor suprafe]e de teren din albiile minore. 1. In-
forma]ii generale: Administra]ia Bazinal` de Ap` Olt,
str. Remus Bellu nr.6, Rm. Vâlcea,  jude]ul Vâlcea, cod
fiscal RO 23730128 telefon 0250/ 739.881, fax
0250.738.255. 2. Obiectul si durata închirierii :
închiriere teren pentru o durat` de 2 ani. 3. Condi]iile
de participare: dovada cumpararii caietului de
sarcini; garan]ia de participare la licita]ie – 10% din
valoarea minim` a chiriei anuale; certificatul con-
statator emis de ORC, valabil la data deschiderii ofer-
telor; certificate constatatoare privind îndeplinirea
obliga]iilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor
c`tre stat inclusiv cele locale; certificat de atestare
fiscala; cazier fiscal emis MF; cazier judiciar al admin-
istratorului; bilan]ul contabil pentru ultimii 2 ani,
vizat de administra]ia fiscal`; fisa de informatii gen-
erale privind cifra de afaceri pe ultimii 3 ani; de-
claratie ca nu se afla in litigiu cu titularul dreptului
de administrare. 4. Cuantumul [i forma garan]iei de
participare: 10% din valoarea minim` a chiriei an-
uale, constituit`  prin ordin de plat` sau scrisoare de
garan]ie bancar` în favoarea Administra]iei Bazinale
de Ap` Olt. 5. Descrierea succint` a bunului ce
urmeaz` a fi închiriat: Închiriere suprafa]` de teren în
albia minor` a pârâului Horezu din Jud. Vâlcea, pen-
tru înl`turarea materialului aluvionar: Jude]ul Vâl-
cea. Lotul 1 – 9.571 mp teren în albia minor̀  a pârâului
Horezu, situat în Loc. Horezu, Sat. Romanii de Sus,
Jud.Valcea. 6. Data, locul [i ora limitã de primire a
ofertelor: 07.07.2014 pân` la ora 10:00 la sediul Ad-
ministra]iei Bazinale de Ap` Olt, Str. Remus Bellu nr.
6, Rm. Vâlcea, jud. Vâlcea. 7. Data [i locul deschiderii
acestora: 07.07.2014 începand cu ora 10:30 la sediul
Administra]iei Bazinale de Ap` Olt, Str. Remus Bellu
nr. 6, Rm. Vâlcea, jud. Vâlcea. 8. Modul de ob]inere a
caietului de sarcini: de la sediul Administra]iei Bazi-
nale de Ap` Olt,  Biroul Achizi]ii, contravaloarea aces-
tuia fiind de 1.246 lei/lot. 9. Durata în care ofertan]ii

rãmân angaja]i prin termenii ofertelor lor: Perioada
de valabilitate a ofertei va fi de 90 de zile calendaris-
tice de la data licita]iei deschise organizat` pentru
atribuirea contractului de închiriere.

SC Tara Com Impex SRL, prin lichidator anun]` vân-
zarea public` a bunului imobil situat in Azuga, com-
pus din trei camere si dependinte la pretul de 127.140
lei. Pretul de pornire al licitatiei fiind redus cu 40 % si
avand stabilite ca zile de licitatie: 25.06.2014,
26.06.2014, 30.06.2014, 01.07.2014, 02.07.2014,
03.07.2014, 08.07.2014, 09.07.2014, 10.07.2014,
14.07.2014, 16.07.2014, 17.07.2014, 22.07.2014, 23.07.2014,
24.07.2014, 28.07.2014, 29.07.2014, 30.07.2014,
05.08.2014, 06.08.2014,  07.08.2014, 12.08.2014,
13.08.2014, 14.08.2014, 19.08.2014, 20.08.2014,
21.08.2014, 25.08.2014 26.08.2014, 27.08.2014,
28.08.2014, 02.09.2014, 03.09.2014, 04.09.2014,
08.09.2014, 09.09.2014, 10.09.2014, 11.09.2014,
12.09.2014, 15.09.2014, 16.09.2014, 17.09.2014,
18.09.2014, 22.09.2014, 23.09.2014, 24.09.2014,
25.09.2014, 26.09.2014, 29.09.2014, 30.09.2014 orele
13.00. Rela]ii suplimentare la tel. 0344104525.

PIERDERI
Pierdut Registru unic de control apar]inând SC
Serose Pro Food SRL Schitu Gole[ti, jud. Arge[, CUI
28860471. Se declar` nul.

Pierdut card tahograf eliberat de ARR Vâlcea, pe nu-
mele Popescu {tefan Florin, din comuna Fârt`]e[ti,
sat Doze[ti, jude]ul Vâlcea. Se declar` nul. 

Pierdut certificat de membru OAMGMAMR, seria B,
nr. 26274, eliberat în data 21.06.2012 pe numele Flo-
rea Laura. Îl declar nul.

Pierdut contract construire nr. 739/1/29.04.1976 [i
proces verbal eliberat în 26.05.1978, pe numele
Marin Matei [i Marin Eugenia. Le declar nule. 

Pierdut contract vânzare-cump`rare nr.
6521/11599/1.11.1991, pe numele Ion Florian D`nu] [i
Ion Lenu]a. Îl declar nul. 

Pierdut contract vânzare-cump`rare nr. 303/7339
eliberat de ICRAL Her`str`u în 01.07.1991, Chiri]`
Eliza. Îl declar nul. 

Pierdut adeverin]` plat` integral`, pe numele Ion
Florian D`nu] [i Ion Lenu]a. O declar nul`. 

Pierdut chitan]`, contract vânzare-cump`rare nr.
42665/1997, pe numele Tudor Constantin. Le declar
nule.

Pierdut certificat constator pentru sediul social SC
Forest Pracmatic SRL, loc Maieru, sat Anie[, nr. 171B,
Bistri]a N`s`ud. |l declar nul.

Pierdut certificate CPC transport marf` [i persoane
pe numele: Mustea]` Ionu] Viorel, valabile de la
26.01.2013 pân` la 26.01.2018, eliberate de ARR Ia[i.
Se declar` nule.

SC Staff Collection SRL, C.U.I. 6003880 declar` pier-
dut actul original dup` num`rul de ordine din Reg-
istrul de eviden]` a aparatelor de marcat electronice
fiscale pentru casa de marcat cu seria fiscal` MB
0007041398. 

Pierdut certificat profesional taxi Seria CPTx, nr.
0063216, eliberat de ARR Ia[i, pe numele Balan
Andi– Claudiu. Se declar` nul.

SC Ansa Construct SRL, C.U.I. 14195395 declar` nul`
[tampila cu nr. 2 rotund`, disp`rut` în luna Aprilie
2014.

Publicitate

Publicitate


