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OFERTE SERVICIU
Bog’Art angajeaz` macaragii pentru de-
servire macarale turn. 0745.119.431.

Agen]ia Na]ional` pentru Ocuparea For]ei de
Munc` cu sediul în Bucure[ti, Str. Avalan[ei,
nr. 20-22, sector 4, scoate la concurs, în zilele
de 23.06.2014 (proba scris`) [i 25.06.2014 (in-
terviul), la sediul agen]iei urm`torul post va-
cant: Inspector clasa I, grad profesional
superior – Compartimentul Formare Profe-
sional`. Condi]iile specifice pentru ocuparea
func]iei publice de execu]ie men]ionat` sunt:
Preg`tire de specialitate – studii universitare
de licen]` absolvite cu diplom`, respectiv
studii superioare de lung` durat` absolvite
cu diplom` de licen]` sau echivalent`;
Vechime în specialitate: minimum 9 ani;
Cuno[tin]e de operare PC: Word , Excel, Inter-
net – nivel mediu; Ini]iativ` [i creativitate, ca-
pacitate de adaptare la munc` în echip`,
efort intelectual, seriozitate. Programul con-
cursului: 23.06.2014 – orele 09:00 - proba
scris`; 25.06.2014 – orele 12:00 – interviul. În-
scrierile la concurs se fac, în termen de max-
imum 20 zile de la publicarea anun]ului \n
Monitorul Oficial.

Agen]ia Municipal` pentru Ocuparea For]ei
de Munc` Bucure[ti cu sediul în Bucure[ti, str.
Sp`taru Preda, Nr. 12, sector 5, scoate la con-
curs, în zilele de 25.06.2014 (proba scris`) [i
27.06.2014 (interviul), la sediul agen]iei
urm`torul post vacant: Consilier juridic clasa
I, grad profesional debutant – Compartimen-
tul Juridic [i Rela]ii cu Publicul. Condi]iile
specifice pentru ocuparea func]iei publice de
execu]ie men]ionat` sunt: Preg`tire de spe-
cialitate – studii universitare de licen]` ab-
solvite cu diplom`, respectiv studii
superioare de lung` durat` absolvite cu
diplom` de licen]` sau echivalent` în dome-
niul [tiin]elor juridice; Cuno[tin]e de operare
PC: Word, Excel, Internet – nivel mediu;
Ini]iativ` [i creativitate, capacitate de
adaptare la munc` în echip`, efort intelec-
tual, seriozitate. Programul concursului:
25.06.2014 – orele 09:00 - proba scris`;
27.06.2014 – orele 12:00 – interviul. Înscrier-
ile la concurs se fac, în termen de maximum
20 zile de la publicarea anun]ului \n Moni-
torul Oficial.

Prim`ria Municipiului Bucure[ti organizeaz`
concurs pentru ocuparea urm`toarelor pos-
turi vacante din cadrul Direc]iei Asisten]`
Tehnic` [i Juridic`: Serviciul Asisten]` Juridic`
[i Tehnic` Legislativ` -consilier, grad profe-
sional asistent- 1 post; Serviciul Organizare
[edin]e C.G.M.B. -consilier, grad profesional
principal- 1 post. Proba scris` a concursului se
va desf`[ura în data de 25.06.2014, ora 11,00
la sediul Prim`riei Municipiului Bucure[ti.
Dosarele de înscriere la concurs se pot
depune în termen de 20 zile de la data pu-
blic`rii prezentului anun] în Monitorul Ofi-
cial, partea a III-a, la Direc]ia Managementul
Resurselor Umane, etajul 5, camera 1.
Cerin]ele specifice privind ocuparea postului
se vor afi[a la sediul Prim`riei Municipiului
Bucure[ti, pe site-ul P.M.B. (www.pmb.ro). In-
forma]ii suplimentare se pot ob]ine la
num`rul de telefon 3055500 interior 1501 [i
1506.

Direc]ia Regional` de Statistic` a Municipiu-
lui Bucure[ti organizeaz` concurs pentru ocu-
parea func]iei publice de execu]ie temporar
vacante de inspector principal. Desf`[urarea
concursului va avea loc la sediul Direc]iei Re-
gionale de Statistic` a Municipiului Bucure[ti,
în data de 03.06.2014 orele 9,00, proba scris`.
Dosarele de înscriere se vor depune în ter-
men de 8 zile de la data public`rii în Moni-
torul Oficial, la sediul Direc]iei Regionale de
Statistic` a Municipiului Bucure[ti. Dosarul
de înscriere la examen trebuie s` con]in` în
mod obligatoriu documentele prev`zute în
H.G. nr.611/2008. Condi]iile de participare la
concurs [i bibliografia se afi[eaz` la sediul [i
pe site-ul D.R.S.M.B. www.bucuresti.insse.ro.
Rela]ii suplimentare se pot ob]ine la sediul
Direc]iei Regionale de Statistic` a Municipiu-
lui Bucure[ti [i la num`rul de telefon
0213.13.20.81.

VÂNZåRI DIVERSE
SC Cemtrade SA Oradea (fosta Alumina)
vinde 1000 - 1200 tone de fier vechi

nepreg`tit rezultat \n urma cas`rii [i deza-
fect`rii unor mijloace fixe neutilizate din
2007. Condi]ie de v~nzare: avans 100% achi-
tat \nainte de livrarea m`rfii. |n situa]ia \n
care sunte]i interesa]i, v` rug`m s` trans-
mite]i ofertele dvs. pe fax la nr. 0359/401.942
si e-mail: OlegVZ@enplus.ru p~n` la data de
28.05.2014. Informa]ii [i detalii la
tel.0730/071.172.

CITA}II
Pârâ]ii Botea Ionu], Botea Cristian, Botea Mar-
ioara sunt cita]i în dosarul nr. 1538/329/2013
la Judec`toria Turnu M`gurele, la data de
02.06.2014, ora 08.30 reclamanta fiind
Neamu Marina.

Alexandrescu {tefan Roza este citat` la Tri-
bunalul Bucure[ti, sec]ia a-V-a Civil`, ora-
08.30, C Apel 4, în data de 17.09.2014, sala 106,
în dosar nr. 30287/299/2011, apel uzucapiune. 

Lichidatorul judiciar Proximalex Consulting
IPURL, Str.Daciei, nr.3, Ploie[ti, notific` credi-
torii Istapanif Maya SRL, J29/1265/2010,
CUI:27527518, de deschiderea procedurii fali-
mentului, dosar 7921/105/2013 Tribunalul Pra-
hova, în vederea depunerii declara]iilor de
crean]`.

Lichidatorul judiciar Proximalex Consulting
IPURL notific` creditorii Aronex Invest SRL,
J29/1005/2011, CUI:28645830, societate în fal-
iment, dosar 8917/105/2013 Tribunalul Pra-
hova, urm`toarele termene: depunere
crean]`: 12.05.2014; tabel preliminar:
15.05.2014.2014; tabel definitiv: 06.06.2014,
adunarea creditorilor: 22.05.2014, ora 9.00 la
sediul lichidatorului, Str.Daciei, nr.3, Ploie[ti.

Lichidatorul judiciar Proximalex Consulting
IPURL notific` creditorii Mardin Com SRL,
J29/1951/1995, CUI:7976849, societate în fali-
ment, dosar 1811/105/2013 Tribunalul Pra-
hova, urm`toarele termene: depunere
crean]`: 25.05.2014; tabel suplimentar:
13.06.2014; depunere contesta]ii la tabel:
02.07.2014.

SC Proar Serv societate în lichidare, cu sediul
social in Tome[ti, jud.Ia[i înregistrat` la Reg-
istrul Comer]ului sub nr. J22/1328/2007, CUI
21659315, prin administrator statutar este
chemata la Tribunalul Ia[i, din Iasi str. Nicolae
Gane nr. 20A, jud. Ia[i, în data de 10.06.2014,
ora 9.00 în calitate de pârât pentru Fond –
Procedura Insolventei conform Legii
nr.85/2006, în dosarul nr. 478/99/2014
(47/2014).

Numita Horvath Angela cu ultimul domiciliu
cunoscut în sat [old`ne[ti, com. Blânde[ti,
jude]ul Boto[ani, este chemat` în instan]` la
Judec`toria Boto[ani în data de 11.06.2014,
ora 08.00 la Judec`toria Boto[ani în calitate
de pârât în dosarul nr. 13527/193/2013 aând ca
obiect “divor]”. 

Daniliuc Dumitru Grigore citeaz` pe Daniliuc
Dana- Daniela la Judec`toria Boto[ani pârât`
în proces de divor], termen la 11 iunie 2014,
dosar nr. 15387/193/2013. 

S`bouanu Cristian este citat în calitate de
pârât în dosar nr. 4116/866/2013 al Judec`to-
riei Pa[cani, având ca obiect partaj succeso-
ral, reclamant S`b`uanu Andrei, termen
05.06.2014.

Pârâta Maftei Elena, c`s`torit` Andrei este
citat` în dosar nr. 1970/297/2013 al Judec`to-
riei S`veni, jud. Boto[ani, având ca obiect con-
statare nulitate absolut` par]ial` a T.P. 152637/
2004, reclamant Maftei Petru, termen
20.06.2014.

Numita Catrinescu M`d`lina Florentina
domiciliat` în Municipiul Ploie[ti, str.
Gr`niceri, nr. 10, Jud. Prahova, cu re[edin]a în
Comuna Tom[ani, sat Loloiasca, Prahova este
citat` la data de 06.06.2014, orele 08.30, la
Judec`toria Ploie[ti, str. V`leni, C2, T1,
mezanin, în dosar nr. 16483/281/2013 având
ca obiect încredin]are minor, reclamant Ene
Nicolae. 

DIVERSE
Lichidatorul judiciar Dinu, Urse [i Asocia]ii
SPRL notific` creditorii cu privire la de-
schiderea procedurii simplificate a falimen-
tului prev`zuta de Legea nr. 85/2006
împotriva debitoarei SC Antidot Pharma SRL
cu sediul în Bucure[ti, str. Vatra Luminoas`

nr.108, sector 2, J40/2091/2004, CUI
16140108, în dosarul 11799/3/2014 aflat pe
rolul Tribunalului Bucure[ti, Sec]ia a-VII-a
Civil`. Termenul limit` de depunere, de c`tre
creditori, a opozi]iilor la [entin]a de de-
schidere a procedurii – 15 zile de la notificare,
precum [i termenul de solu]ionare a
opozi]iilor, care nu va dep`[ii 10 zile de la data
expir`rii termenului de depunere a acestora.
Termenul limit` pentru înregistrarea cererii
de admitere a crean]elor în vederea întocmirii
tabelului preliminar – 13.06.2014, termenul
de verificare a crean]elor, de întocmire,
afi[are [i comunicare a tabelului preliminar
de creante – 24.06.2014, termenul de în-
tocmire a tabelului definitiv – 10.07.2014 iar
data primei [edin]e a adun`rii creditorilor –
30.06.2014 ora 13.00 la sediul de corespon-
den]` al lichidatorului judiciar din Bucure[ti,
Str. Lucian Blaga nr.4, et.8, sector 3. Urm`torul
termen de judecat` a fost fixat pentru data
de 06.10.2014. Pentru rela]ii: 021.318.74.25.

Lichidatorul judiciar Dinu, Urse [i Asocia]ii
SPRL notific` creditorii cu privire la de-
schiderea procedurii simplificate de insol-
ven]` prev`zut` de Legea nr. 85/2006
împotriva debitoarei SC Yacval Auto SRL cu
sediul în sat Blejoi, comuna Blejoi nr.883,
jude]ul Prahova, J29/295/2010, CUI 26592828,
în dosarul 2950/105/2014 aflat pe rolul Tri-
bunalului Prahova, Sec]ia a-II-a Civil`, de Con-
tencios Administrativ [i Fiscal. Termenul
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` pen-
tru înregistrarea cererii de admitere a
crean]elor asupra averii debitorului este de
maxim 10 zile de la primirea notific`rii.
Urm`torul termen de judecat` a fost fixat
pentru data de 17.06.2014. Pentru rela]ii:
021.318.74.25.

Subscrisa Evrika Insolvency IPURL reprezen-
tat` prin asociat coordonator Liscan Aurel, \n
calitate de lichidator judiciar al SC Phoenix Rt
Consult SRL desemnat prin Sentin]a civil` din
data de 15.05.2014, pronun]at` de Tribunalul
Bucure[ti, Sec]ia a VII-a Civil`  \n Dosar nr.
40114/3/2013, notific` deschiderea falimen-
tului prin procedura simplificat` prev`zut`
de Legea nr.85/2006 împotriva SC Phoenix Rt
Consult SRL, cu sediul \n Bucure[ti, Sectorul
3, Str. cpt. Nicolae Lic`re], Nr. 1, Bloc B33, Scara
6, Etaj 2, Ap. 229, CUI 17438189, nr. de ordine \n
registrul comer]ului J40/6210/2005.  Per-
soanele fizice [i juridice care \nregistreaz` un
drept de crean]` \mpotriva SC Phoenix Rt
Consult SRL vor formula declara]ie de crean]`
care va fi \nregistrat` la grefa Tribunalului Bu-
cure[ti - sec]ia a VII-a civil`, cu referire la
dosarul nr. 40114/3/2013, \n urm`toarele
condi]ii: a) termenul limit` pentru \nregis-
trarea cererii de admitere a crean]elor \n
tabelul crean]elor 30.06.2014; b) termenul
limit` pentru verificarea crean]elor,
\ntocmirea, afi[area [i comunicarea tabelului
preliminar al crean]elor 15.07.2014; c) ter-
menul limit` pentru definitivarea tabelului
crean]elor la 24.07.2014; d) data primei
[edin]e a adun`rii generale a creditorilor
03.06.2014, ora 14.00; e) adunarea general` a
asociatilor SC Phoenix Rt Consult SRL la data
de 06.06.2014, ora 14.00 la sediul lichidatoru-
lui judiciar.

Rom~nia. Judec`toria Ia[i. Operator de date
cu caracter personal – cod 3171, sec]ia civil`.
Judec`toria Ia[i. Nr. dosar 18251/245/2013.
Data: 12.05.2014. soma]ie privind uzucapi-
unea Art. 1051 alin. 2 NCPC. Având în vedere
ac]iunea înregistrata pe rolul Judec`toriei Ia[i
sub num`rul de dosar 18251/245/2013, prin
care reclaman]ii Popa Lucia [i Popa Vasile,
ambii cu domiciliul in Ia[i, str. Cicoarei nr. 71.
judetul Iasi, solicit`, în baza art. 1049-1052
Cod procedur` civil`, s` se constate c` au
dobândit, prin efectul uzucapiunii de 30 de
ani, dreptul de proprietate asupra terenului
în suprafa]` de 750 mp, cu construc]ie, am-
plasat în intravilanul extins, conform P.U.G.,
municipiul Ia[i, str. Cicoarei nr. 71, tarlaua 54,
parcela 2242/6, judetul Ia[i, având ca veci-
nat`]i la nord: strada Cicoarei, la est: propri-
etatea Popa Niculina, la sud: teren Romsilva,
la vest: proprietatea Tautescu Gica, adres`m,
în baza încheierii din data de 12.05.2014, pro-
nun]at` în dosarul nr. 18251/245/2013, tuturor

celor interesa]i, prezenta soma]ie de
a formula opozitie la cererea recla-
mantului. În caz contrar, în termen de
6 luni de la publicarea [i afi[area
soma]iei de fa]`, se va trece la jude-
carea cererii. Prezenta soma]ie se va
afi[a la imobilul în litigiu, la sediul
Judec`toriei Ia[i, Sec]ia Civil`, la
sediul Biroului Teritorial de Cadastru
[i Publicitate Imobiliar` Ia[i [i la
sediul Primariei Municipiului Ia[i, [i
va fi publicat` în dou` ziare de larg`
r`spândire, dintre care cel pu]in unul
de circula]ie na]ional`. Pre[edinte,
Butnaru Elena Claudia (S.S) Grefier,
Postudoi Corina (S.S.)

Soma]ie emis` în temeiul Încheierii
din 25.04.2014, pronun]at` în Dosar
nr. 2285/202/2014 de c`tre
Judec`toria C`l`ra[i: Prin prezenta v`
inform`m c` reclaman]ii Costea Du-
mitra, domiciliat` în C`l`ra[i, str.
Dropia nr. 64, jud. C`l`ra[i, Costea
{tefan, domiciliat în C`l`ra[i, str.
Dropia nr. 64, jud. C`l`ra[i, [i Fran-
gulea Marioara, domiciliat` în Pite[ti,
str. G-ral Eremia Grigorescu nr. 12, jud.
Arge[, solicit` în dosarul nr.
2285/202/2014 al Judec`toriei
C`l`ra[i ca instan]a s` constate c`
ace[tia au dobândit prin uzucapiune

dreptul de proprietate asupra terenului în
suprafa]` de 131 mp, situat în mun. C`l`ra[i,
str. Dropiei nr. 64, jud. C`l`ra[i, cu
urm`toarele vecin`t`]i: N – Popa Octavia [i
Ilie Dumitru, V – Beja Dumitru, S – str. Dropiei
[i la E – Herghelegiu Aurica [i Laz`r Ionel.
Orice persoan` interesat` este somat` ca în
termen de 6 luni de la afi[area prezentei
soma]ii s` formuleze opozi]ie. În caz contrar,
se va proceda la judecarea cererii. 

ADUNåRI GENERALE
Convocare Adunare General` Ordinar` a
Ac]ionarilor SC Concept SA: Administratorul
unic al societ`]ii Concept SA, cu sediul în Bu-
cure[ti, B-dul Pache Protopopescu nr. 109, sec-
tor 2, înmatriculat` la Registrul Comer]ului
sub nr. J40/1090/1991, având CUI 1111, în con-
formitate cu art. 117 din Legea nr. 31/1990,
convoac` Adunarea General` Ordinar` a
Ac]ionarilor Concept SA pentru to]i ac]ionarii
înscri[i în Registrul Ac]ionarilor la sfâr[itul
zilei de 01.07.2014, la data de 03.07.2014 ora
11:00 prima convocare [i 04.07.2014 ora 11:00
a doua convocare, la adresa din Bucure[ti, str.
Constantin R`dulescu Motru nr. 14, bl. 27A, sc.
B, et. 1, ap. 53, sector 4, cu urm`toarea ordine
de zi: 1. Renun]area la mandatul de adminis-
trator unic a dnei. Ene Gabriela. 2. Numirea
unui nou administrator unic al societ`]ii. 3.
Diverse. Reprezentarea ac]ionarilor în cadrul
Adun`rii Generale Ordinare se va putea face
[i prin alte persoane decât ac]ionarii, cu
excep]ia administratorului, pe baz` de
procur` special` autentic`, conform legii.
Lista cuprinzând informa]iile cu privire la nu-
mele, localitatea de domiciliu [i calificarea
persoanelor propuse pentru func]ia de ad-
ministrator va fi la dispozi]ia ac]ionarilor,
putând fi consultat` [i completat` de ace[tia.
Informa]ii suplimentare la telefon
021/331.11.10. La adresa de convocare se pot
transmite [i propunerile privind introducerea
unor noi puncte pe ordinea de zi a adun`rii
generale, conform cadrului reglementat de
Legea nr. 31/1990 republicat`. Administrator
unic, Ene Gabriela.

LICITA}II
Ministerul Justi]iei, cu sediul în Bucure[ti,
str.Apolodor nr.17, sector 5, adres` internet
http://www.just.ro/ ofer` spre închiriere prin
licita]ie public` o suprafa]` de 75,50mp din
incinta sediului ministerului, pentru “ac-
tivit`]i de alimenta]ie public` [i/sau servicii
de preparare [i servire a mesei pentru
salaria]i”. Persoanele interesate pot ob]ine
gratuit Documenta]ia de atribuire accesând
adresa www.just.ro Sec]iunea Achizi]ii pub-
lice sau de la sediul Ministerului Justi]iei. Data
limit` pentru depunerea ofertei la Regis-
tratura General` a Ministerului Justi]iei:
12.06.2014 ora 11.00. Data deschiderii ofer-
telor: 12.06.2014 ora 11.30, la sediul Ministeru-
lui Justi]iei. Informa]ii suplimentare se pot
ob]ine la sediul institu]iei, Serviciul Achizi]ii
Publice, telefon/fax 0372041115/1114, email:
achizitiipublice@just.ro.

Inspectoratul pentru Situa]ii de Urgen]`
„Matei Basarab” al Jude]ului Olt cu sediul \n
Slatina, jude]ul Olt, strada Aleea Tipografului
nr. 7, organizeaz` licita]ie cu strigare pentru
atribuirea contractului de \nchiriere a trei
spa]ii dispuse la:- Sediul Detasamentului de
Pompieri Slatina, str. Aleea Tipografului, nr. 7
= 2 mp.; - Sediul Detasamentului de Pompieri
Caracal, str. Vornicu Ureche, nr. 1 = 2 mp.; -
Sediul Sta]iei de Pompieri Scornice[ti, str.
Pompierilor, nr. 1 = 2 mp., \n scopul utiliz`rii
acestor spa]ii pentru amplasarea de auto-
mate de cafea, ceai [i dulciuri. Persoanele in-
teresate se vor prezenta la sediul I.S.U. „Matei
Basarab” al Jude]ului Olt din Slatina, jude]ul
Olt, str. Aleea Tipografului nr. 7, serviciul logis-
tic, \n perioada 27.05. – 03.06.2014, \ntre orele
08.00 - 13.00, unde pot solicita \n scris fi[a de
date a achizi]iei care se ob]ine contra sumei
de 5 lei. Licita]ia se va desf`[ura la sediul In-
spectoratului pentru Situa]ii de Urgen]`
„Matei Basarab” al Jude]ului Olt din Slatina,
str. Aleea Tipografului nr. 7, \n data de
16.06.2014 orele 10.00. 

Activ Grup IPURL cu sediul în Arad, str. Tri-
bunul Buteanu, nr. 1, ap. 1, jud. Arad, lichidator
judiciar al SC Belum Invest SRL, identificat`
prin CUI 18970540, Nr. O.R.C. J02/538/2008,
debitor în dosarul nr 6926/108/2010* pe rol la
Tribunalul Arad, anun]` vânzarea la licita]ie
public`, conform prevederilor Legii 85/2006,
a unor m`rfuri [i materiale de construc]ii, de
diferite tipuri si dimensiuni, lista complet`
fiind disponibil` la sediul Activ Grup IPURL.
Licita]ia va avea loc în data de 29.05.2014, ora
13.00, la sediul Activ Grup IPURL Garan]ia
pentru înscrierea la licita]ie este de 10% din
valoarea de pornire a fiec`rui bun. Înscrierile
[i achitarea garan]iei de participare la licita]ie
se pot face pân` cu 1 or` înainte de începerea
licita]iei. La pre]ul de adjudecare se adaug`
TVA. Regulamentul de organizare a licita]iei
[i rela]ii suplimentare se pot ob]ine la sediul
Activ Grup IPURL, tel/fax. 0257.214821, mobil
0744.697814 sau email
activ_grup@yahoo.com.

Activ Grup IPURL cu sediul în Arad, str. Tri-
bunul Buteanu, nr. 1, ap. 1, jud. Arad, lichidator
judiciar al SC Happy Chicken H.D. SRL, cu
sediul social în Arad, str. Dr. Ioan Ratiu, nr. 30,
jud. Arad, CUI 16272729, Nr. ORC J2/515/2004,
societate în faliment, conform Sen]intei Civile
nr. 180/18.01.2012 pronun]at` de Tribunalul
Arad, sec]ia Civil`, în dosarul 2924/108/2011,
anun]` vânzarea la licita]ie public`, conform
prevederilor Legii 85/2006, a bunului imobil
situat în Arad, str. Dr. Ion Ra]iu, nr. 30, jud.
Arad, constând în: Teren în suprafa]` de 443
m.p., \nscris sub A1 \n CF 329183 Arad, nr.

cadastral 329183, cu supraedificate Cas`,
\nscris` sub A1.1 nr. cadastral 329183-C1, cu
pre]ul minim de începere a licita]iei de
80.000 Euro. Licita]ia va avea loc în data de
28.05.2014, ora 1500, la sediul Activ Grup
IPURL. Garan]ia pentru înscrierea la licita]ie
este de 10% din pre]ul de începere a licita]iei,
pentru fiecare bun în parte. Înscrierile [i
achitarea garan]iei de participare la licita]ie
se pot face pân` cu 1 or` înainte de începerea
licita]iei. În caz de neadjudecare, licita]ia se
reia în data de 04.06.2014, 11.06.2014, respec-
tiv în data de 18.06.2014, ora 15,00, cu acela[i
pre] de începere a licita]iei. Regulamentul de
organizare a licita]iei [i rela]ii suplimentare
se pot ob]ine la sediul Activ Grup IPURL,
tel/fax. 0257.214821, mobil 0744.697814 sau
email activ_grup@yahoo.com.

Activ Grup IPURL cu sediul în Arad, str. Tri-
bunul Buteanu, nr. 1, ap. 1, jud. Arad, lichidator
judiciar al SC Veneto Imobiliare SRL, cu sediul
\n loc. Arad, str. Petru Rare[, nr. 30, et. P, ap. 6,
jud. Arad, CUI 20203115, Nr. ORC
J02/2463/2006, debitor în dosarul
9168/108/2012 pe rol la Tribunalul Arad -
Sec]ia Civil`, anun]` vânzarea la licita]ie pub-
lic`, conform prevederilor Legii 85/2006, a
imobilului proprietatea debitorului constând
în Apartament nr. 7, situat în Arad, str. Petru
Rare[ nr. 30, jud. Arad, înscris în CF 302759-C1-
U22. Licita]ia va avea loc în data de
29.05.2014, ora 1400, la sediul Activ Grup
I.P.U.R.L. Garan]ia pentru înscrierea la licita]ie
este de 10% din pre]ul de începere a licita]iei.
Înscrierile [i achitarea garan]iei de participare
la licita]ie se pot face pân` cu 1 or` înainte de
începerea licita]iei. Regulamentul de organi-
zare a licita]iei [i rela]ii suplimentare se pot
ob]ine la sediul Activ Grup IPURL, tel/fax.
0257.214821, mobil 0744.697814 sau email
activ_grup@yahoo.com.

SC Inasin SRL, prin lichidator judiciar C.I.I.
Pohrib Ionela, anun]` scoaterea la vânzare, a
activelor societ`]ii debitoare, dup` cum
urmeaz`: activul nr.1: spatiu comercial situat
in Mun.Iasi, B-dul Chimiei nr.35, bl.F2-1, sc.A,B,
jud. Iasi , cu aria construita de 187,28 mp. si
aria utila  de 173,23 mp., inscris in Cartea Fun-
ciar` sub nr.55170 a Mun.Iasi, cu nr. cadastral
1906/1,2/sp.com./4, 1906/4/1,
1904/1,2/p/sp.com./1/2 si Cartea Funciara
nr.23405 cu nr. cadastral 1906/1, cu pre]ul de
pornire  de  470.242,50 lei (fara TVA). Per-
soanele care pretind vreun drept asupra
bunurilor ce urmeaz` a fi scoase la vânzare
au obliga]ia, sub sanc]iunea dec`derii, s` fac`
dovada acestui fapt pân` la data de
22.05.2014, ora 15.00, la sediul lichidatorului
judiciar din Ia[i, str. Vasile Lupu nr. 43, jud. Ia[i.
Licita]ia va avea loc la sediul lichidatorului ju-
diciar din Ia[i, Str.  Vasile Lupu Nr. 43, Jud. Ia[i,
în data de 23 mai 2014, ora 15:.00, [i se va
desf`[ura în conformitate cu prevederile Legii
nr. 85/2006 privind procedura insolven]ei [i
ale regulamentului de vânzare aprobat de
adunarea creditorilor din data de 12.11.2013.
Adjudecarea se va face în conformitate cu
prevederile Regulamentului de organizare [i
desf`[urare a licita]iei. Regulament ce poate
fi consultat atat la dosarul cauzei cat si la
sediul lichidatorului. Adjudecatarul va fi ]inut
la plata pre]ului de adjudecare in termenul
stabilit prin Regulamentul de organizare [i
desf`surare a licita]iei. Ofertantii sunt
obligati sa depuna, pana la termenul de van-
zare, o garantie de participare la licitatie in
procent de 10% din pretul de incepere a lici-
tatiei. Garantia se va depune in numerar, prin
plata in contul indicat de lichidator. Pentru
participarea la licita]ie, poten]ialii
cump`r`tori trebuie s` se înscrie la sediul
lichidatorului judiciar din mun. Ia[i, str.  Vasile
Lupu nr. 43,  jud. Ia[i, pân` la data de
22.05.2014, ora 15.00. Rela]ii suplimentare se
pot ob]ine: C.I.I. Pohrib Ionela la telefoanele:
0232/240.890; 0742/109890, Fax
0232/240890.

SCPEJ Pavel [i Musat, cu sediul \n Ploie[ti, Str.
Toma Caragiu nr. 11, ap. 5, jud. Prahova prin ex-
ecutor judec`toresc Pavel Bebi, public` spre
cuno[tin]a general` ca la data de 12.06.2014
ora 12:00, se va vinde la sediul biroului, imo-
bilul situat \n comuna Izvoarele, str. Soresti,
jud. Prahova, \nscris \n CF nr. 20843 (nr. cf
vechi 2033) a localit`]ii Izvoarele [i nr. cad
20843 (teren [i 20843-C1 (locuin]` (nr cadas-
tral vechi 10746). Pre] de evaluare este de
224527 lei. To]i cei care pretend vreun drept
asupra imobilului s`-l anun]e pe executor
\naintea datei stabilite pentru v~nzare, \n
termenele [i sub sanc]iunile prev`zute de
lege. Cei care vor s` cumpere imobilul
urm`rit silit s` se prezinte la data, locul fixat
\n acest scop [i ora stabilit`, [i p~n` la acest
termen s` prezinte oferte de cump`rare [i s`
depun` o cau]iune rep. 10% din pre]ul de
pornire a licita]iei acesta fiind de 22.4527 lei.

Compania Na]ional` de C`i Ferate “CFR” SA
Sucursala Regional` De C`i Ferate Bra[ov– Di-
vizia Patrimoniu cu sediul în Bra[ov, str. Po-
litehnicii nr. 1, organizeaz` la sediul societ`]ii,
licita]ie public`, deschis`, cu strigare, în data
de 16.06.2014 de la ora 11.00 pentru închiri-
erea de loca]ii (spa]ii [i terenuri) disponibile
în vederea desf`[ur`rii de activit`]i comer-
ciale, prest`ri servicii, publicitate, depozite,
garaje, etc., situate pe raza sta]iilor c.f/hal-
telor c.f/zonelor c.f. aflate în subordinea Su-
cursalei Regionale CF Bra[ov. Pentru detalii
privind loca]ia (amplasarea), suprafa]a, des-
tina]ia (obiect de activitate), tariful minim de
pornire al licita]iei, taxele necesare a fi achi-
tate pentru participarea la licita]ie, v` pute]i
adresa la sediul Sucursalei Regionale CF
Bra[ov– Divizia Patrimoniu (telefon:
0268/429107, 0268/410108) sau pute]i accesa
site-ul www.cfr.ro –CFR SA - Licita]ii interne
–nivel regional -închirieri. Documenta]iile

necesare particip`rii la licita]ie (caiete de
sarcini [i anexe) se procur`, contra cost, de la
sediul Sucursalei Regionale de C`i Ferate
Bra[ov – Divizia Patrimoniu. Documentele
necesare admiterii particip`rii la licita]ie se
vor depune la sediul  Sucursalei Regionale de
C`i Ferate Bra[ov –Divizia Patrimoniu, pân`
la data de 11.06.2014.

Prim`ria Comunei Bogdana, jude]ul Teleor-
man, cu sediul în Comuna Bogdana, jude]ul
Teleorman, având CUI: 5044440, cu tel. fax:
0247.329.013, organizeaz` la data de
16.06.2014, ora 10.00 la sediul Prim`riei Bog-
dana, licita]ie public` deschis` pentru conce-
sionarea propriet`]ii imobiliare: Hele[teu
Urluiu II format din construc]ii hidrotehnice
(baraj, c`lug`r, deversoare) [i teren aferent de
15ha, amplasat în satul Urluiu, Comuna Bog-
dana, jud.Teleorman, apar]inând domeniului
public de interes local al Comunei Bogdana.
Nivelul minim al redeven]ei anuale este de:
10.308 lei/an. Durata concesiunii: 25 ani. Ofer-
tele se vor depune pân` la data de 16.06.2014,
ora 09.00,1a sediul Prim`riei Bogdana, în pli-
curi închise [i sigilate. Vor participa la licita]ie
doar ofertele declarate valabile de c`tre
comisia de evaluare.

Prim`ria Cernavod` organizeaz` licita]ie pub-
lic` deschis` în  data de 12.06.2014, ora 09:00
pentru concesionarea terenurilor dup` cum
urmeaz`: Zona Sere (12.06.2014 ); 423 mp, din
Str. Luceafarului  nr. 1, lot 1; 418 mp, din Str.
Luceafarului nr. 3, lot2, 418 mp, din Str. Lucea-
farului nr. 5, lot 3, 418 mp, din Str. Luceafarului
nr. 7, lot 4; 419 mp, din Str. Luceafarului nr.9,
lot5; 408 mp, din Str. Luceafarului  nr. 11, lot
6; 429 mp, din Str. Luceafarului  nr. 2, lot 14;
427 mp, din Str. Luceafarului  nr. 4, lot 10; 424
mp, din Str. Luceafarului  nr. 6, lot 9; 424 mp,
din Str. Luceafarului  nr. 8, lot 8; 440 mp, din
Str. Luceafarului  nr. 10, lot7; 434 mp, din Str.
Terra nr. 2, lot 20; 429 mp, din Str. Terra nr. 4 lot
19; 432 mp, din Str. Aurorei nr. 1, lot 11; 422 mp,
din Str. Aurorei nr. 3, lot 12; 423 mp, din Str. Au-
rorei nr. 5, lot 13; 416 mp, din Str. Aurorei nr. 2,
lot 21; 419 mp, din Str. Aurorei nr. 4, lot 22; 410
mp, din Str. Soimului lot5,- Zona I.D. Chirescu;
380 mp, din Str. Soimului lot6,- Zona I.D.
Chirescu; Zona Sere (16.06.2014); 420 mp, din
Str. Mercur nr. 2, lot 31; 412 mp, din Str. Mercur
nr. 4, lot 32; 415 mp, din Str. Mercur nr. 6, lot 33;
418 mp, din Str. Mercur nr. 8, lot 34; 420 mp,
din Str. Mercur nr. 10, lot 35; 412 mp, din Str.
Mercur nr. 12, lot 36; 414 mp, din Str. Mercur
nr.14, lot 37; 412 mp, din Str. Jupiter nr. 1, lot 38;
412 mp, din Str. Jupiter nr. 3, lot 39; 415 mp, din
Str. Jupiter nr. 5, lot 40; 417 mp, din Str. Jupiter
nr. 7, lot 41; 420 mp, din Str. Jupiter nr. 9, lot
42; 412 mp, din Str. Jupiter nr. 11, lot 43; 414
mp, din Str. Jupiter nr. 13, lot 44; 428 mp, din
Str. Jupiter nr. 2, lot 46; 430 mp, din Str.Jupiter
nr. 4, lot 47; 437 mp, din Str. Jupiter nr. 6, lot
48; 412 mp, din Str. Jupiter nr. 8, lot 49; 415 mp,
din Str. Jupiter nr. 10, lot 50; 413 mp, din Str.
Jupiter nr. 12, lot 51; 416 mp, din Str. Jupiter nr.
14, lot 52; 416 mp, din Str.Jupiter nr. 16, lot 53;
437 mp, din Str. Jupiter nr. 18, lot 54; 412 mp,
din Str. Marte nr. 1, lot 55; 415 mp, din Str.
Marte nr. 3, lot 56; 413 mp, din Str. Marte nr. 5,
lot 57; 416 mp, din Str. Marte nr. 7, lot 58; 416
mp, din Str. Marte nr. 9, lot 59; 412 mp, din Str.
Marte nr. 11, lot 60, pentru construc]ie
locuin]` (HCL 306 / 2013 [i HCL 54 / 2013).
Concesionarea se face pe durata existentei
constructiei. Taxa minimal` de redeven]`
este 0,08 lei / mp /an. Documenta]ia de
licita]ie poate fi cump`rat` de la sediul conce-
dentului pân` la data de 05.06.2014. Per-
soanele interesate trebuie s` depun` ofertele
în conformitate cu cerin]ele caietului de
sarcini pân` la data de 11.06.2014, ora 15:00, la
Centrul de Informare pentru Cet`]eni. Pli-
curile cu oferte se vor deschide în data de
12.06.2014 si 16.06.2014 si ora 09:00, sala 10
din prim`rie. Rela]ii suplimentare la  Compar-
timentul Patrimoniu [i Cadastru sau telefon
0241 487 121, persoana de contact – Cioara
Mirela.

PIERDERI
Pierdut legitima]ie c`l`torie RATB pe numele
Boboc Maria Monica. O declar nul`.

SC Sorocam SRL cu sediul în Pope[ti-Leordeni,
{oseaua de Centur`, nr. 73, jud.Ilfov,
J23/515/2012, CUI: RO1597471, declar` pierdut
si nul CEC-ul seria BTRL1BB1100297 emis de
c`tre SC Conferic SRL.

Pierdut adeverin]` achitare integral` aparta-
ment, eliberat` pe numele Stoica Ion, Stoica
Maria. O declar nul`. 

Declar nul` paraf` medic rezident pe numele
Doctor Heyam Darda specialitate chirurgie
dento- alveolar`.

SC Pajura SA, cu sediul în Bucure[ti, Sector 1,
str. Jiului nr.8, J40/616/1991, C.U.I. 3022933 de-
clar` pierdut certificat constatator emis în
baza Lg. 359/2004 pentru punctul de lucru
din Bucure[ti, str. Alma[ nr.1, Sector 1, potrivit
declara]iei model 2 nr. 10585/14.03.2007. Se
declar` nul.

Declar pierderea legitima]iei de inspector an-
tifraud la D.G.A.F. insignei seria 0041 [i a or-
dinului de servici permanent eliberate de
c`tre A.N.A.F. pe numele Tanase Petrica.

Pierdut certificat constatator pentru sediu se-
cundar din Bucure[ti sectorul 5, Str.Sebastian,
nr.88, Lotul nr.15, bloc Corp A+B, etaj 1. Îl de-
clar nul.

Pierdut Autoriza]ie transport taxi, nr.48, emis
în data de 01.07.2009 de Prim`ria Sighi[oara,
pe numele Marinescu Ilie. Se declar` nul.

Pierdut carnet de munc` Niculae Vasile, fost
Dinu Vasile.

Publicitate


