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OFERTE SERVICIU
SC Allimep EST SRL, cu sediul în Bucure[ti,
Bdul Basarabiei, nr. 256, sector 3, anga-
jeaz` l`c`tu[i mecanici [i sudori special-
iza]i în sudura de tip MIG-MAG [i TIG.
Cerin]` prioritar`: cuno[tin]e foarte bune
de desen tehnic [i experien]` în monta-
jul structurilor metalice. Rela]ii la telefon:
0771.774.080.

SC Dumagas Transport SA cu sediul \n
Craiova, jude]ul Dolj, lider pe pia]` de
transport [i logistic` \n Rom~nia [i Europa
de est, datorit` expansiunii sale \n dome-
niu, selecteaz` \n vederea angaj`rii per-
sonal corespunz`tor pentru postul de
conducator auto categoria C+E: pentru
transport interna]ional de marf` (minim
1 an experien]` interna]ional`). Se ofer`
condi]ii de lucru \ntr-o echipa omogena
de profesioni[ti [i salariu atractiv. Rela]ii
[i program`ri la telefon: 0733-100.396;
0372-512.094 sau la adresa de e-mail:
transport@dumagas.ro.

Prim`ria comunei Traian, jude]ul Teleor-
man, organizeaz` concurs de recrutare
pentru ocuparea pe perioad` nedetermi-
nat` a func]iei publice vacante de
execu]ie - inspector clasa I, grad debu-
tant, în cadrul compartimentului Reg-
istrul Agricol Aparatul de specialitate al
primarului comunei Traian. Condi]ii nece-
sare particip`rii la concurs: 1. Studii supe-
rioare de lung` durat` absolvite cu
diplom` de licen]` în specialitatea agri-
cultur`. 2. Cuno[tin]e operare calculator
- nivel mediu. Concursul se va desf`[ura
sediul Prim`riei Traian, jude]ul Teleorman
dup` cum urmeaz`: 1. Proba scris` în data
de 07.05.2014, ora 10,00; 2. Interviul în
data de 09.05.2014, ora 10,00; Dosarele
candida]ilor se pot depune în termen de
20 de zile de la data public`rii anun]ului
în Monitorul Oficial al României - partea
a III-a, la sediul Prim`riei Traian din co-
muna Traian, jude]ul Teleorman, tel-fax
0247/420613.

Consiliul Superior al Magistraturii, prin In-
stitutul Na]ional al Magistraturii, orga-
nizeaz` la Bucure[ti, la data de 1 iunie
2014, concurs de promovare efectiv` a
judec`torilor [i procurorilor, în func]ii de
execu]ie, în condi]iile art.43–47 din Legea
nr. 303/2004 privind statutul judec`to-
rilor [i procurorilor, republicat`, cu
modific`rile [i complet`rile ulterioare,
precum [i ale Regulamentului de organi-
zare [i desf`[urare a concursului de pro-
movare a judec`torilor [i procurorilor,
aprobat prin Hot`rârea Plenului Consiliu-
lui Superior al Magistraturii nr. 621/21 sep-
tembrie 2006, modificat`. Concursul
const` în sus]inerea unor probe scrise, cu
caracter teoretic [i practic la materiile
prev`zute de art.16 alin.2 lit.a, b [i c din
Regulament. Judec`torii [i procurorii care
îndeplinesc condi]iile legale, pot depune
cereri de înscriere la concurs, la Consiliul
Superior al Magistraturii, pân` la data de
17 aprilie 2014, inclusiv, conform calen-
darului de desf`[urare a concursului
aprobat. În cuprinsul cererii se va
men]iona în mod obligatoriu, spe-
cializarea pentru care opteaz` în vederea
stabilirii materiilor de concurs, instan]a,
respectiv parchetul la care se solicit` pro-
movarea [i pentru promovarea  la tri-
bunale [i cur]i de apel, sec]ia pentru care
opteaz`. Rela]ii suplimentare se pot
ob]ine de pe paginile de Internet ale Con-
siliului Superior al Magistraturii [i Institu-
tului Na]ional al Magistraturii (Web:
www.csm1909.ro; www.inm-lex.ro).

CITA}II
Se citeaz` pârâtul la divor] Cîmpanu
Vasile Florin, la Judec`toria Boto[ani, în
dosar nr. 13471/193/2012 pentru termenul
din 24 aprilie 2014.

Constantin Maria, cu ultimul domiciliu \n
Ploie[ti, Str. Br~ndu[elor nr. 37, jud. Pra-
hova, este chemat` la Judec`toria
Ploie[ti, cu sediul \n Ploie[ti, Str. V`leni nr.
44, jud. Prahova, pentru data de
05.05.2014, ora 08:30, civ 9, \n ds nr.
40977/281/2013 \n proces cu NImu Nico-
lae [i Nimu Daniela.

Se citeaz` numitul Crew Maria, Dumi-
tra[cu Daniel Armand [i Dinu Estera, la
Judec`toria Brezoi, în dosar nr
859/198/2010, partaj, cu termen la
14.04.2014.

Se citeaz` pârâtele S`l`jan Claudia [i Bot
Mirela cu domiciliul necunoscut la
Judec`toria Zal`u, dosar 1785/337/2012.
Termen 07.04.2014

Se citeaz` la Judec`toria Petro[ani, Negru
Jeni, pentru data de 24.04.2014, în
dosarul nr. 8521/278/2013 pentru divor].

Ariton Ioan, com Vl`deni, este citat la
Judec`toria Boto[ani dosar nr.
8820/193/2012 pt data de 10.04.2014, ora
8.30, reclamant Gavril Florin.

Se citeaz` numita Tivadar Iuliana în dosar
nr. 3785/265/2013 al Judec`toriei N`s`ud,
în contradictoriu cu Balog Alexandru,
având ca obiect stabilire locuin]` minor
[i exercitare autoritate p`rinteasc`, pen-
tru termenul din 17.04.2014.

Se citeaz` Coconu Nicu[or [i Coconu
(Zalum) Ani[oara la Judec`toria Ro[iorii
de Vede, str. M`r`[e[ti, nr. 52 în dosarul
civil nr. 845/292/2009 la data de 24
aprilie 2014 în dosar partaj succesoral
reclamant` }iparu Mariana.

Ghiuzan Iosif domiciliat în sat Adjudeni
(Com. Tamaseni),  jude]ul Neamt, este
chemat la Curtea de Apel Iasi Sectia
Civila, Mun. Iasi, Str. A. Panu, nr. 25 bis,
jud. Jud. Iasi, în ziua de 11, luna 04, anul
2014, ora 9,00, în calitate de intimat in
dosar nr. 4869/99/2012*/a1, în proces cu
Casa de Insolvent` Moldova IPURL Iasi, în
cauza privind debitorul SC Accent Service
SRL, J 22/201/2004, CUI 16113910, pentru
recurs angajarea r`spunderii personale
conform art.138 din Legea 85/2006.

Subscrisa Spitalul de Pneumoftiziologie
Ro[iori, reclamant apelant` în dosarul nr.
2775/292/2011, cheam` la Curtea de Apel
Bucure[ti, Splaiul Independen]ei, nr. 5, Bu-
cure[ti, sector 4, sec]ia a IV-a Civil`, E 56-
I.L. Georgescu pe intimata pârât` SC
Mimar 94 Impex SRL, în dosarul avînd ca
obiect - preten]ii, pentru termenul de
judecat` din 11.04.2014.

Prim`ria Municipiului Dorohoi
aten]ioneaz` pe numita Burlacu Geor-
geta domiciliat` \n Dorohoi, Str. Al. Victo-
riei nr. 3, bl. D21, ap. 6, jud. Boto[ani \n
calitate de p~r~t`, c` este chemat` \n
judecat` la Judec`toria Dorohoi, unde s-a
format dosarul nr. 4050/222/2013, av~nd
ca obiect preten]ii (chirie restan]` [i pe-
nalit`]i), iar urm`torul termen de jude-
cat` este la data de 17.04.2014.

Mihai Ionel, domiciliat \n V`lenii de
Munte, str. Valea Gardului nr.157, jud. Ph.
este chemat la Judec`toria Ploie[ti \n cal-
itate de p~r~t \n dosarul nr. 2167/281/2013
la termenul din 15.04.2014 \n contradicto-
riu cu SC Allianz }iriac Asigur`ri SA.

SOMA}II
Prin prezenta v` inform`m c` reclamanta
Ciuril` Ioana domiciliat` în comuna
[torob`neasa, sat Beiu, jud. Teleorman,
solicit` în dosarul nr. 5762/740/2013 al
Judec`toriei Alexandria, jud. Teleorman,
ca instan]a s` constate c` a dobândit
dreptul de proprietate, prin uzucapiunea
de 30 de ani, având în vedere jonc]iunea
posesiei sale cu cea a autorilor s`i, asupra
unui teren intravilan, în suprafa]` total`
de 577 mp, situat pe raza satului Beiu, co-
muna [torob`neasa, jud. Teleorman, am-
plasat în cvartalul nr. 19, parcelele nr. 518,
519 [i 520, având ca vecini: la N - DC, la E -
Ciuril` Marin, la S- DC [i la V- nr. cadastral
349. Orice persoan` interesat` este
somat` ca, în termen de 6 luni de la
afi[area prezentei soma]ii, s` formuleze
opozi]ii. În caz contrar se va proceda la
judecarea cererii.

DIVERSE
Cabinet Individual de Insolven]` Dasc`l
C`t`lin Andrei, administrator judiciar, no-
tific`, deschiderea procedurii insolven]ei
împotriva debitoarei SC Taurus A.C. Distri-
bution SRL conform sentin]ei civile nr. 872
din data de 07.03.2014, termenul limit`
pentru înregistrarea cererii de admitere a
crean]elor asupra averii debitorului la
17.04.2014, termenul limit` pentru verifi-
carea crean]elor, întocmirea, afi[area [i
comunicarea tabelului preliminar al
crean]elor la 07.05.2014, termenul pentru
întocmirea [i afi[area tabelului definitiv
al crean]elor este 22.05.2014 [i data
primei [edin]e a adun`rii generale a cred-
itorilor la 12.05.2014. Cererile vor fi în-
tocmite conf. art.65 [i vor fi înregistrate
la grefa Tribunalului Ilfov –Sec]ia Civil` în
Dosar nr.4114/93/2013, iar un exemplar va
fi transmis administratorului judiciar la
urm`toarea adres`: Bucuresti, Bd. Lucian
Blaga nr.4, et.8, sector 3. 

SC Pan David Sim SRL, titular al proiectu-
lui „Silozuri [i cl`dire cu destina]ia de corp
administrativ” anun]` publicul interesat
asupra lu`rii deciziei etapei de încadrare
de c`tre APM Giurgiu, de a nu se solicita
evaluarea impactului asupra mediului [i
nici evaluarea adecvat` pentru proiectul
„Silozuri [i cl`dire cu destina]ia de corp
administrativ” propus a fi amplasat în
Com. Schitu, Sat Schitu, CF347/N,
Jud.Giurgiu. Proiectul deciziei de în-
cadrare [i motivele care o funda-
menteaz` pot fi consultate la sediul APM
Giurgiu, în zilele de luni-joi, între orele
8.00-16.30 [i vineri între orele 8.00-14.00,
precum [i la urm`toarea adres` de inter-
net:www.apmgr.anpm.ro. Publicul intere-
sat poate înainta comentarii/observa]ii la
proiectul deciziei de încadrare în termen
de 5 zile de la data public`rii prezentului
anun].

Judec`toria Sectorului 6 Bucure[ti, Dosar
nr. 17280/303/2013, Sentin]a Civil` nr.
1398, Pentru aceste motive în numele
legii hot`r`[te: Admite cererea formulat`
de reclamanta Nica Mirela, CNP
2860116340918, cu domiciliul ales pentru
comunicarea actelor de procedur` în Bu-
cure[ti, sector 6, str. Aleea Valea Viilor
nr.4, bl. D49, sc. F, ap.84, în contradictoriu
cu pârâtul Nica Marian, CNP
1710914470011, cu domiciliul ales pentru
comunicarea actelor de procedur` în Bu-
cure[ti, sector 6, str. Aleea Valea Viilor
nr.4, bl. D49, sc. F, ap.84. Desface c`s`toria
încheiat` între p`r]i la data de 10.09.2010
[i înregistrat` în Registrul St`rii Civile al
Prim`riei sector 5 sub nr.1042, din culp`
comun`. Reclamanta va reveni la numele
avut anterior c`s`toriei- Voicu. Ia act c`
nu se solicit` cheltuieli de judecat`. Fix-
eaz` onorariu pentru curator în cuantum
de 100 lei, sum` ce va fi obligat` recla-

manta la plata acesteia. Cu apel în 30 zile
de la comunicare, care se depune la
Judec`toria sector 6 Bucure[ti.
Pronun]at` în [edin]` public`, azi
28.02.2014. Pre[edinte. Grefier. 

NOTIFICåRI
Lichidator judiciar Andrei Ioan IPURL cu
sediul \n Ploie[ti, Str. Gh. Doja, nr. 30,
et.10, ap.31, Jud. Prahova, notific` de-
schiderea procedurii simplificate de insol-
ven]` a SC Asfalt Sud Expert SRL, dosar nr.
2041/105/2013, Tribunalul Prahova. Ter-
men depunere crean]e: 12.05.2014, Ter-
men tabel preliminar: 22.05.2014, Termen
tabel definitiv: 06.06.2014, Adunarea
creditorii: 27.05.2014.

Lichidator judiciar Andrei Ioan IPURL cu
sediul \n Ploie[ti, Str. Gh. Doja, nr. 30,
et.10, ap.31, Jud. Prahova, notific` de-
schiderea procedurii simplificate de insol-
ven]` a SC Cosiro Prod SRL, dosar nr.
2035/105/2014, Tribunalul Prahova. Ter-
men depunere crean]e: 12.05.2014, Ter-
men tabel preliminar: 22.05.2014. Termen
tabel definitiv: 06.06.2014, Adunarea
creditorii: 27.05.2014.

ADUNåRI GENERALE
Convocator. Pre[edintele Asocia]iei
Anali[tilor Tehnici din Rom~nia (AATROM)
cu sediul \n localitatea Media[, str. Stejar-
ilor, nr. 3, jud. Sibiu, \nregistrat` sub nr.
J13/A/15.05.2007 [i av~nd CIF 21945317,
reprezentat` prin pre[edinte Valcu Dan,
\n temeiul art. 21 alin. (4) din Ordonan]a
nr. 26/2000 cu privire la asocia]ii [i
funda]ii, convoac`: Adunarea General`
Ordinar` a Membrilor Asocia]iei Analis-
tilor Tehnici din Rom~nia (AATROM) care
se va desf`[ura \n data de 30.04.2014,
orele 20:00 la urm`toarea adres`: Hotel
Traube, localitatea Media[. În cazul în
care la data fixat` pentru Adunare
men]ionat` mai sus, nu se întrune[te cvo-
rumul de prezen]` prev`zut în Actul con-
stitutiv, se convoac`: Cea de-a doua
Adunarea General` Ordinar` a Mem-
brilor Asocia]iei Anali[tilor Tehnici din
Rom~nia (AATROM) care se va desfasura
\n data de 05.05.2014, orele 08:00 la
urm`toarea adres`: Hotel Traube, locali-
tatea Media[. Ordinea de zi a Adun`rii
Generale Ordinare va fi urm`toarea: 1.
Prezentarea [i aprobarea Raportului de
activitate al Consiliului Director [i al
Pre[edintelui pe anul 2013. 2. Aprobarea
bugetului de venituri [i cheltuieli,
bilan]ul contabil pe anul 2013. 3. Apro-
barea descarc`rii de gestiune a mem-
brilor Consiliului Director [i al
Pre[edintelui AATROM. 4. Aprobarea
proiectului bugetului de venituri [i chel-
tuieli [i proiectul programelor AATROM
pentru anul 2014. 5. Diverse. La Adunarea
General` pot participa [i membrii afilia]i,
f`r` drept de vot, \n conformitate cu
Statutul Asocia]iei. De asemenea, nu este
permis` participarea prin delegare a
membrilor. Pre[edintele AATROM dl.
Valcu Dan.

Consiliul Director al Asocia]iei
TechAngels, persoan` juridic` de na]ion-
alitate român`, cu sediul în Bucure[ti
Str.Nicolae Filipescu, nr. 39-41, et.1, Sect.1,
România, Cod de Înregistrare Fiscal`:
32132743, în temeiul atribu]iilor sale
legale [i statutare precum [i a Deciziei
nr.2 din data de 26 martie 2014, Convoac`
Adunarea General` a Asocia]iei în data de
17.04.2014, ora 16.00, la sediul Asocia]iei,
cu urm`toarea ordine de zi: 1.Dezbaterea
raportului de activitate al Consiliului Di-
rector; 2. Dezbaterea raportului cenzoru-
lui Asocia]iei; 3. Desc`rcarea de gestiune
a cenzorului Asocia]iei; 4. Alegerea unui
nou cenzor al Asocia]iei ca urmare a
renun]`rii la mandat a cenzorului Aso-
cia]iei; 5. Aprobarea execut`rii Bugetului
de venituri [i cheltuieli al Asocia]iei pen-
tru exerci]iul financiar 2013 [i a Bilan]ului
contabil pentru exerci]iul financiar 2013;
6. Desc`rcarea de gestiune a membrilor
Consiliului Director pentru exerci]iul fi-
nanciar 2013; 7. Stabilirea strategiei [i a
obiectivelor generale ale Asocia]iei pen-
tru anul 2014; 8. Aprobarea programelor
Asocia]iei pentru anul 2014; 9. Aprobarea
proiectului de Buget de venituri [i cheltu-
ieli al Asocia]iei pentru exerci]iul finan-
ciar 2014. În cazul în care în data de
17.04.2014 nu se va întruni cvorumul
statutar pentru ]inerea Adun`rii Generale
a Asocia]iei, aceasta se convoac` pentru
data de 18.04.2014 la ora 16, la sediul Aso-
cia]iei, cu aceea[i ordine de zi.

Convocare Adunarea General` Ordinar`
a Ac]ionarilor Vulcan SA: Subscrisa Euro
Insol SPRL în calitate de administrator ju-
diciar al SC Vulcan SA cu sediul social în
str. Dumitru Brumarescu nr. 15, sector 4,
Bucure[ti, având cod unic de înregistrare
RO 401290, înmatriculat` la Oficiul Reg-
istrului Comer]ului sub nr. J40/1655/1991,
desemnat prin Încheierea din data de
21.05.2013, pronun]at` de Tribunalul Bu-
cure[ti- Sec]ia a VII-a Civil` în dosarul nr.
18754/3/2013  conform prevederilor Legii
nr. 31/1990, prevederilor art. 20 alin. 1 lit-
era g) Legii nr. 85/2006, prevederilor Legii
nr. 297/2004 privind pia]a de capital, Con-
voc`m Adunarea General` Ordinar` a
Ac]ionarilor S.C. VULCAN S.A. pentru data
de 05 MAI 2014 ora 12.00, la sediul SC Vul-
can SA din Bucure[ti, str. Dumitru Bru-
marescu nr. 15, sector 4,  având pe ordinea
de zi: 1. Revocarea auditorului financiar

S.C. KPMG Romania SRL. 2. Aprobarea nu-
mirii auditorului MVA Audit SRL pentru o
perioad` de 4 ani. 3. Stabilirea
remunera]iei auditorului financiar. 4.
Mandatarea  domnului Lucian Du-
mitrescu pentru a încheia [i/ sau semna
în numele societ`]ii orice documente
necesare pentru executarea hot`rârii
adoptate [i pentru a efectua toate for-
malit`]ile legale pentru înregistrarea,
publicarea, opozabilitatea, executarea
hot`rârii, a actului adi]ional [i a Actului
Constitutiv Actualizat al Societ`]ii. În con-
formitate cu prevederile Articolului 238
din Legea privind pia]a de capital, apro-
barea datei de 16 aprilie 2014 ca dat` de
înregistrare pentru identificarea ac]ionar-
ilor asupra c`rora se vor r`sfrânge
efectele deciziilor luate în Adunarea Gen-
eral` Ordinar` a Ac]ionarilor convocat`
prin prezentul. Orice ac]ionari care, indi-
vidual sau împreun` de]in cel pu]in 5%
din drepturile de vot în cadrul Societ`]ii,
au dreptul: i. de a propune suplimenta-
rea ordinii de zi prev`zut` mai sus, cu
condi]ia motiv`rii punctelor/ rezolu]iilor
cu care se solicita suplimentarea propus`
s` fie înaintate spre aprobarea de c`tre
Adunarea General` a Ac]ionarilor; ii. de a
prezenta proiecte de decizii pentru
punctele incluse sau care vor fi incluse pe
ordinea de zi a Adun`rii Generale a
Ac]ionarilor. Propunerile respective vor fi
depuse în scris la sediul ales al Euro Insol
SPRL din Bucure[ti, Cl`direa Opera Center,
str. Costache Negri nr. 1-5, et. 3, sector 5,
pân` la data de 16 aprilie 2014, în confor-
mitate cu prevederile Articolului 117 in-
dice 1 din Legea societ`]ilor [i cu Articolul
7 din Regulamentul nr. 6/2009 asupra ex-
ercit`rii anumitor drepturi ale ac]ionar-
ilor în cadrul adun`rii generale a
ac]ionarilor societ`]ilor comerciale (“Reg-
ulament 6/2009”). Conform prevederilor
Articolului 13 din Regulamentul 6/2009,
fiecare ac]ionar are dreptul de a pune în-
treb`ri referitoare la ordinea de zi a
adun`rii, cel târziu pân` la data de 16
aprilie 2014. Societatea poate r`spunde la
întreb`rile respective în timpul Adun`rii
Generale a Ac]ionarilor, întelegându-se c`
pentru întreb`rile cu acela[i con]inut, So-
cietatea va oferi un singur r`spuns gen-
eral. Conform alineatului 3 din Articolul
243 din Legea privind pia]a de capital,
ac]ionarii pot fi reprezenta]i, de aseme-
nea, în cadrul Adun`rii Generale a
Ac]ionarilor, de c`tre alte persoane decât
ac]ionari. Ac]ionarii vor fi reprezenta]i în
cadrul Adun`rii Generale a Ac]ionarilor în
baza unei procuri speciale, având forma
pus` la dispozi]ie la Euro Insol SPRL din
Bucure[ti,  Cl`direa Opera Center, str.
Costache Negri nr. 1-5, et. 3, sector 5, în-
cepând cu data de 16 aprilie 2014.
Procurile respective vor fi trimise/ depuse
în original la sediul Euro Insol SPRL din Bu-
cure[ti, Cl`direa Opera Center, str.
Costache Negri nr. 1-5, et. 3, sector 5, cel
târziu pân` la data de 30 aprilie 2014, ora
10:00. Ac]ionarii au dreptul de a vota prin
scrisoare recomandat` trimis` la sediul
Euro Insol SPRL din Bucure[ti, Cl`direa
Opera Center, str. Costache Negri nr. 1-5,
et. 3, sector 5, pân` la data de 30 aprilie
2014 (formularele de vot prin corespon-
den]` vor fi disponibile la sediul Euro
Insol SPRL din Bucure[ti, Cl`direa Opera
Center, str. Costache Negri nr. 1-5, et. 3, sec-
tor 5. începând cu data de 16 aprilie 2014).
Accesul ac]ionarilor/ reprezentan]ilor
acestora la Adunarea General` Ordinar`
a Ac]ionarilor va fi permis pe baza: i. pen-
tru ac]ionarii– persoane fizice, prin
prezentarea unui document de identi-
tate; ii. pentru ac]ionarii– persoane ju-
ridice [i pentru ac]ionarii– persoane fizice
care sunt reprezenta]i prin procur`, prin
prezentarea procurii relevante. La docu-
mentele care sunt supuse dezbaterii de
c`tre Adunarea General` Ordinar` a
Ac]ionarilor, precum [i la un proiect de
decizie al Adun`rii Generale Ordinare a
Ac]ionarilor se poate avea acces direct la
sediul ales al Euro Insol SPRL din
Bucure[ti,  Cl`direa Opera Center, str.
Costache Negri nr. 1-5, et. 3, sector 5, în-
cepând cu data de 16 aprilie 2014. In-
forma]ii suplimentare pot fi ob]inute la
sediul ales al Euro Insol SPRL din
Bucure[ti,  Cl`direa Opera Center, str.
Costache Negri nr. 1-5, et. 3, sector 5, tel.
021/335.45.09, 021/335.44.31, fax:
021/335.04.16, e-mail:
office@euroinsol.eu.

LICITA}II
Lichidatorul judiciar Dinu, Urse [i
Asocia]ii SPRL notific` creditorii cu privire
la deschiderea procedurii simplificate de
insolven]` prevazut` de Legea nr.
85/2006 împotriva debitoarei SC All
Media Plus SRL cu sediul în Ploie[ti, Str.
{tefan Greceanu nr.33, bl.L3, ap.28,
jude]ul Prahova, J29/698/2013, CUI
15861181, în dosarul 9342/105/2013 aflat
pe rolul Tribunalului Prahova, Sec]ia a-II-a
Civil`, de Contencios Administrativ [i Fis-
cal. Termenul limit` pentru înregistrarea
declara]iilor de crean]` este 07.04.2014,
pentru întocmirea Tabelului preliminar
17.04.2014, termenul limit` pentru
depunerea contesta]iilor la tabelul pre-
liminar este de 5 zile de la publicarea
acestuia în BPI, pentru depunerea Tabelu-
lui Definitiv 05.05.2014. Prima adunare a
creditorilor va avea loc pe 22.04.2014, ora
10:00, 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

SC Citadin SA Ia[i, cu sediul \n Bd. T.
Vladimirescu, nr. 32C, cod 700310, orga-
nizeaz` la sediul s`u procedura de
„Selec]ie de oferte”, cu oferte de pret \n
plic \nchis, \n vederea atribuirii contractului
„uleiuri auto, unsori consistente, ulei min-
eral term 53”. Pentru participarea la proce-
dura de achizi]ie, ofertantul trebuie s`
\ndeplineasca condi]iile cerute \n „Docu-
menta]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
07.04.2014. Criteriul care va fi aplicat pen-
tru evaluarea ofertelor: pre]ul cel mai
sc`zut. Documenta]ia de ofertare va fi
depus` la registratura unit`]ii, p~n` la data
de 08.04.2014, orele 10:00. Procedura se
va desf`[ura la sediul SC Citadin SA \n ziua
de 08.04.2014, cu \ncepere de la orele
12:00. Rela]ii suplimentare privind procu-
rarea documenta]iei [i condi]iile de partic-
ipare se pot ob]ine la tel.: 0232 – 240.887.

Anun] de vânzare. Capital Insol SPRL Bu-
cure[ti, în calitate de lichidator judiciar al
TRD Tnuva Romania Dairies SRL (in fali-
ment, in bankruptcy, en faillite ), cu sediul
în Pope[ti Leordeni, {os. Olteni]ei nr.251,
jude]ul Ilfov, înregistrat` la ORC sub nr
J23/1609/2007, CUI RO16738315, debitor
în dosarul nr. 26/93/2012 de pe rolul Tri-
bunalului Ilfov, anun]` vânzarea prin
licita]ie public` cu strigare a bunurilor SC
TRD Tnuva România Dairies SRL dup`
cum urmeaz`: -“Pachet de bunuri” (con-
tainere [i bunurile depozitate în acestea;
obiecte de inventar aflate \n birouri, mag-
azie [i laborator). -Pre]ul de pornire la
licita]ie –83.804 euro+ TVA. Licita]ia va
avea loc în data de 09 aprilie 2014, ora
11.00, la sediul lichidatorului din
Bucure[ti, str. Intr. Gh Simionescu, nr.15,
parter, sector 1. Documenta]ia de în-
scriere va fi depus` la sediul lichidatorului
judiciar Capital Insol SPRL din Bucure[ti,
pân` în data de 07 aprilie 2014, ora 11.00.
Garan]ia de participare este de 10% din
pre]ul de pornire al licita]iei (f`r` TVA).
Bunurile nu se vând individual. Listele cu
bunuri din componen]` ”pachet de
bunuri” sunt cuprinse în Caietul de
sarcini. Condi]iile pe care trebuie s` le în-
deplineasc` ofertan]ii sunt precizate în
Regulamentul cuprinzând instruc]iunile
de desf`[urare a licita]iei, care este anex`
la Caietul de sarcini. Caietul de sarcini
poate fi achizi]ionat de la sediul lichida-
torului judiciar Capital Insol SPRL, din Bu-
cure[ti, str. Intr. Gh Simionescu nr.15,
parter, sector 1 (orele 10,00 -16,00). Cos-
tul unui caiet de sarcini este de 500 lei
(plus TVA). Prezentul anun] constituie [i
notificare c`tre creditori, debitori [i orice
persoan` fizic` sau juridic` interesat` în
cauz`. Informa]ii suplimentare se pot
ob]ine de pe www.capitalinsol.ro; of-
fice@capitalinsol.ro; tel: 021/232.40.30 [i
0723/180.414.

Debitorul SC Vigomarm SRL în lichidare,
prin lichidator judiciar Dinu, Urse [i Aso-
cia]ii SPRL, scoate la vânzare urm`toarele
propriet`]i imobiliare aflate în Str. Henry
Ignatie nr.6 -Lot 1121, construc]ia C1 -Hotel
Gama, Sta]iunea Saturn, Mun. Mangalia,
Jud. Constan]a: 1.Apartamentul 68
–suprafa]a de 35,47mp. Pre] pornire
licita]ie 12.600 Euro exclusiv TVA;
2.Apartamentul 90 –suprafa]a de
35,43mp. Pre] pornire licita]ie 12.600 Euro
exclusiv TVA; 3.Apartamentul 129
–suprafa]a de 24,04mp. Pre] pornire
licita]ie 8.400 Euro exclusiv TVA; 4.Teren
499mp +1/100 cot` indiviz` teren
4,023mp aflat pe raza comunei Barcanesti,
Sat Tatarani, jud. Prahova. Pre] pornire
licita]ie 1.571,85 Euro exclusiv TVA. Pre]ul
de pornire al licita]ilor pentru imobile
reprezint` 35% din valoarea de pia]` ex-
clusiv TVA ar`tat` în Raportul de Evaluare.
Pre]ul caietului de sarcini pentru imo-
bilele aflate în proprietatea SC Vigomarm
SRL este de 1000 lei exclusiv TVA.
5.Autoutilitar` Dacia Pick-up Double Cab,
proprietatea SC Vigomarm SRL, pre]
pornire licita]ie -1.989,10 lei exclusiv TVA.
6.Mijloace fixe [i obiecte de inventar
apar]inând SC Vigomarm SRL în valoare
de 13.517,80 lei exclusiv TVA; 7.Stoc de
marf` -piatr`, marmur` [i granit,
apar]inând SC Vigomarm SRL în valoare
de 141.806,72 lei exclusiv TVA. Pre]ul de
pornire al licita]ilor pentru autoutilitar`,
mijloace fixe, obiecte de inventar [i stocul
de marf` apar]inând SC Vigomarm SRL
reprezint` 40% din valoarea de pia]` ex-
clusiv TVA, ar`tat` în Raportul de Evaluare
pentru fiecare bun în parte, iar listele cu
aceste bunuri pot fi ob]inute de la lichida-
torul judiciar cu un telefon în prealabil la
021.318.74.25. Participarea la licita]ie este
condi]ionat` de: -consemnarea în contul
nr. RO51BITRPH1RON031682CC01 deschis
la Banca Italo Romena SPA, Sucursala
Ploie[ti pân` cel târziu cu 24 ore înainte
de [edin]a de licita]ie a garan]iei de 10%
din pre]ul de pornire a licita]iei, -
achizi]ionarea pân` la aceea[i dat` a Cai-
etelor de sarcini pentru propriet`]ile
imobiliare de la sediul lichidatorului judi-
ciar. Pentru propriet`]ile imobiliare,
autoutilitara, mijloacele fixe, obiectele de
inventar [i stocul de marf` prima [edin]`
de licita]ie a fost fixat` în data de
04.04.2014, ora 12.00, iar dac` bunurile nu
se adjudec` la aceast` dat`, urm`toarele
[edin]e de licita]ii vor fi în data de
18.04.2014; 02.05.2014 ora 12.00. Toate

[edin]ele de licita]ii se vor desf`[ura la
sediul lichidatorului judiciar din Ploie[ti,
str. Elena Doamna nr.44 A, jud. Prahova.
Pentru rela]ii suplimentare suna]i la tele-
fon: 021.318.74.25, email
dinu.urse@gmail.com. Pentru rela]ii supli-
mentare cu un telefon în prealabil dl. Cris-
tian Ciocan, 0753.999.028. Anun]ul poate
fi vizualizat [i pe site: www.dinu-urse.ro

Debitorul SC Ungureanu Instalcom SRL so-
cietate în faliment, prin lichidator judiciar
Dinu, Urse [i Asocia]ii SPRL, scoate la vân-
zare: 1. Imobil, teren situat în Mun. Ploie[ti,
Str. Drumul Serii nr.22, Jude] Prahova,
având suprafa]a de 2.452mp [i cl`dire edi-
ficat` pe acesta în regim parter [i etaj,
având suprafa]a construit` de 169,18mp
din care suprafa]` util` de 135,51mp, înscris
în Cartea Funciar` nr. 6505, sub nr. cadas-
tral 6621. 2. Imobil, teren situat în Ploie[ti,
str. Drumul Serii, FN, tarlaua 12 parcela ara-
bil A166/13, jude]ul Prahova, având
suprafa]a de 2.452,74mp. Pretul de pornire
al licita]iei este de 49.422,75Euro exclusiv
TVA. 3.Imobil, teren situat în Ploie[ti, str.
Drumul Serii, FN, tarlaua 12 parcela arabil
A166/14, jude]ul Prahova, având suprafa]a
de 2.415,28mp, înscris în Cartea Funciar` nr.
6323 cu nr. cadastral 7923. Pre]ul de pornire
al licita]iei este de 52.411,80Euro exclusiv
TVA. Pre]ul caietului de sarcini pentru imo-
bilele aflate în proprietatea S.C. Ungureanu
Instalcom SRL este de 1000lei exclusiv TVA.
4. Alte mijloace fixe [i obiecte de inventar,
apar]inând S.C. Ungureanu Instalcom SRL
a c`ror valoare de pia]` este de
64.488,20lei exclusiv TVA. Pentru imobilul
aflat la punctul nr. 1 din list`, strategia de
valorificare este prin negociere direct` cu
men]iunea de prezentare a ofertelor celor
interesa]i. Pre]ul de pornire al licita]ie pen-
tru imobilul aflat la punctul nr. 2 din list`,
reprezint` 65% din valoarea de pia]` exclu-
siv TVA prezentat` în Raportul de evaluare.
Pre]ul de pornire al licita]iei pentru imo-
bilul aflat la punctul nr. 3 din list`,
reprezint` 70% din valoarea de pia]` exclu-
siv TVA. Pre]ul de pornire al licita]iei pentru
mijloacele fixe [i obiectele de inventar
reprezint` 70% din valoarea de pia]` exclu-
siv TVA prezentat` în raportul de evaluare
pentru fiecare bun în parte, iar listele cu
aceste bunuri pot fi ob]inute de la lichida-
torul judiciar cu un telefon în prealabil la
021.318.74.25. Participarea la licita]ie este
condi]ionat` de: consemnarea în contul nr.
RO79BFER140000008181RO01 deschis la
Banca Comercial` Feroviara -Sucursala Bu-
cure[ti, pân` cel târziu cu 2 zile înainte de
[edin]a de licita]ie ora 16.00, a garan]iei de
10% din pre]ul de pornire a licita]iei, -
achizi]ionarea pân` la aceea[i dat` a Cai-
etelor de sarcini [i a Regulamentelor de
licita]ie pentru propriet`]ile imobiliare,
pentru mijloacele fixe [i obiectele de in-
ventar, de la sediul lichidatorului judiciar.
Pentru propriet`]ile imobiliare, mijloacele
fixe [i obiectele de inventar prima [edin]`
de licita]ie a fost fixat` în data de
07.04.2014, ora 12.00, iar dac` bunurile nu
se adjudec` la aceast` dat`, urm`toarele
[edin]e de licita]ii vor fi în data de
28.04.2014; 12.05.2014; 26.05.2014;
16.06.2014; 30.06.2014 ora 12.00. Toate [e-
din]ele de licita]ii se vor desf`[ura la sediul
ales de c`tre  lichidatorului judiciar din
Ploie[ti, str. Elena Doamna nr.44 A, jud. Pra-
hova. Pentru rela]ii suplimentare suna]i la
telefon: 021.318.74.25, email dinu.ur-
se@gmail.com. Pentru rela]ii suplimentare
[i vizionare apela]i tel.: 0753.999.028, dl.
Cristian Ciocan. Anun]ul poate fi vizualizat
[i pe site: www.dinu-urse.ro

PIERDERI
Pierdut contract de vânzare cump`rare
cas` eliberat, pe numele Angheloiu
Chiri]` [i Angheloiu Elisabeta, domicilia]i
în Buz`u, str.Agriculturii, nr.6, jud.Buz`u.
Îl declar` nul.

Pierdut Contract Vânzare-Cump`rare
num`rul 74/2/1980 [i Proces Verbal elib-
erat în 25.10.1980 pe numele Paulman
Carmen-Silvia pe care le declar nule

Pierdut proces-verbal eliberat în 7.05.1982,
pe numele Trif Ioana [i Dorel. Îl declar nul. 

Pierdut proces-verbal predare-primire
locuin]`, pe numele Ilie Nicolae. Îl declar
nul. 

Pierdut adeverin]` achitare integral` afer-
ent` contract nr. 9763/21651/1992, pe nu-
mele Scutaru Ioan. O declar nul`.

Pierdut atestat conduc`tor auto vehicule
agabaritice cu seria mecanic`: 0276799,
eliberat de ARR Mehedin]i pe numele: As-
proniu Vasile. Se declar` nul.

Pierdut  atestat profesional transport
marf` [i persoane cu seria  0022481000,
eliberat la 15.05.2010  de ARR Vrancea, pe
numele  Popescu Iordache. Se declar` nul.

SC Enjoy Business Construct declar` nul`
[tampila rotund` f`r` litera “C”.

SC ATU Expert Construct SRL declar` nul`
[tampil` f`r` litera “C”.

DECLAR nul permis auto categoria B pe
numele Nituic` Adelin.

SC Chei Master SRL C.U.I.
12864060/04.04.2000, sediul social-
strada Cercet`torilor 2, bloc 24, scara 1,
ap.4, Bucure[ti, Sector 4, declar pierderea
certificatului de înregistrare seria B nr.
0217440.

Declar pierdut act de concesiune loc de
veci pe numele M`rg`rit Floarea în Cimi-
tirul Giule[ti- S`rindari.


