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OFERTE SERVICIU
Bog’Art angajeaz` macaragii pentru deservire

macarale turn. 0745.119.431.

Firm` paz` angaj`m agent în banc`, Bucure[ti, cen-
tral, 800 RON NET. 0785.668.888

VÂNZåRI DIVERSE

O carte pentru rom~nii de pretutindeni. Tel.
0733.940.772. 0761.674.276.

CITA}II
Se citeaz` numita Badea Irina M`d`lina, cu domicil-
iul în mun. Ro[iori de Vede, jud. Teleorman, Str. C-
tin Dobrogeanu Gherea, nr. 20B, pârât` în dosarul
nr.10166/3/2014, având ca obiect deschiderea proce-
durii adop]iei interne a copilului Badea Florina
Denisa, în data de 16.06.2014, ora-08.30, la Tri-
bunalul Bucure[ti, Sec]ia a-Va Civil`, cam 101, MF
Fond 2, Bd. Unirii nr.37, sector 3, în proces cu Direc]ia
General` de Asisten]` Social` [i Protec]ia Copilului
Sector 5.

Reclaman]ii: Pantilimon Floare, Pantilimon Gheo-
rghe Lucian [i Pantilimon Ioan solicit` chemarea în
judecat` a pârâ]ilor: Sprdlik Matilda, Luca Izabela,
Ziegler Maria (Terezia), pentru solu]ionarea dosaru-
lui nr.718/278/2013 la Judec`toria Petro[ani având
ca obiect uzucapiune, pentru data de 12.06.2014,
ora 9:00.

Paduraru Camelia, cu domiciliul \n Ia[i, str.Elena
Doamna nr. 35, jud. Ia[i, este citat` \n calitate de
p~r~ta, \n dosarul nr. 37598/245/2013, av~nd ca
obiect preten]ii, \n data de 10.06.2014, ora 08:30, la
Judec`toria Ia[i, cu sediul \n str. Gr. Ureche nr. 3, bl.
Gh. Son]u, Ia[i, Sec]ia Civil`, Camera Sala 2c, Com-
plet c30, reclamanta fiind SC Salubris SA, cu sediul
\n Ia[i, {os. Na]ional` nr. 43, jud. Ia[i.

}\ra M`rioara este p~r~t` \n dos 6955/190/2012 al
Judec`toriei Bistri]a, obiect succesiune [i partaj
teren de 17.066 mp \nscris \n CF 25411 Bistri]a
B~rgaului, termen 19.09.2014. 

Neam] Dorina, Sucilea Nastasia, C`ldare Sabina,

Moldovan Ioan, D\ngan Ioana, Moldovan Viorel [i
Nu]escu Veronica sunt p~r~]i \n Dos. 7176/190/2013
al Judec`toriei Bistri]a, obiect succesiune teren de
1271 mp \nscris \n CF 486 Susenii B~rgaului, termen
16.06.2014.

Se citeaz` Pavel Ion Bebe, cu ultimul domiciliu
cunoscut în comuna Vaideeni, jude]ul Vâlcea, la
Judec`toria Horezu, în data de 23.06.2014, în dosar
nr 239/241/2014, având ca obiect majorare pensie
de între]inere minor, în contradictoriu cu Stuparu
Eli Olivia.

Constantin Maria cu ultimul domiciliul cunoscut \n
Ploie[ti, Str. Br~ndu[elor nr. 37, Prahova este
chemat` la Judec`toria Ploie[ti cu sediul \n Ploie[ti,
Str. V`leni nr. 44, Prahova pentru data de 16 iunie
2014, orele 08:30, \n dosarul nr. 40977/281/2012 \n
proces cu Nimu Nicolae [i Nimu Daniela.

Judec`toria V`lenii de Munte. Jude]ul Prahova.
Dosar nr 543/331/2014. 13.05.2014. |n temeiul
\ncheierii din data de 12.05.2014, potrivit art. 1051
C.proc.civ, ca urmare a cererii \nregistrate pe rolul
instant]ei sub nr 543/331/2014, prin care se invoc`
de c`tre reclamantul Gaftoi Gheorghe domiciliat \n
com. Izvoarele, sat Izvoarele nr. 463, jude]ul Pra-
hova, dob~ndirea Dreptului de proprietate ca ur-
mare a uzucapiunii asupra imobilului teren \n
suprafa]` de 993 mp, situat \n com. Izvoarele, sat
Homoraciu, jud. Prahova, T.27, P.A14, av~nd
urm`toarele vecin`t`]i: latura sud – vecin drumul,
latura nord – CN CFR, latura vest – Ciocea Gheorghe
[i latura este – Simion Ion, se emite prezenta
soma]ie: pentru to]i cei interesa]i s` fac` opozi]ie \n
termen de 6 luni de la emiterea celei din urma pub-
lic`rii. |n lipsa opozi]iei formulate \n termen proce-
dural, se va trece la judecarea cererii.

Judec`toria Craiova, a pronun]at \n Dosarul
18301/215/2012, sentin]a civil` nr. 13992/10.10.2012
cu urm`torul dispozitiv: “Admite cererea formulat`
de reclamanta SC Infinity SRL, cu sediul \n Ploie[ti,
str. T~rgovi[tei, nr. 11, et. 2, jud. Prahova, \n contra-
dictoriu cu p~r~]ii: Pavelescu Marius, cu domiciliul
\n Craiova, str. Virgil Madgearu, nr. 7, bl. J 18, et. 4,
ap. 18, jude]ul Dolj [i Pavelescu Genia, cu acela[i
domiciliu. Oblig` p~r~]ii la plata \n solidar a sumei
de 314,45 lei, reprezent~nd contravaloare produse
[i a sumei de 999,95 lei penalit`]i de \nt~rziere,
sume ce va fi actualizate \n raport cu rata infla]iei de
la data r`m~nerii definitive a hot`r~rii, \ncep~nd cu
data pronun]`rii hot`r~rii – 18.09.2012 [i p~n` la
plata efectiv` a debitului. Oblig` p~r~]ii la plata
cheltuielilor de judecata \n cuantum de 116,15 lei.
Cu drept de recurs \n termen de 15 zile de la comu-
nicare. Pronun]at` \n [edin]a public`, azi ,
10.10.2012.

DIVERSE
Subscrisa Evrika Insolvency IPURL reprezentat` prin
asociat coordonator Aurel Liscan, notific` prin
prezenta, numirea \n calitate de administrator ju-
diciar al SC Miba Telecom 2002 SRL pe Evrika Insol-
vency IPURL, desemnat prin \ncheierea de [edin]a
20.05.2014, pronun]at` de Tribunalul Ilfov, Sec]ia a
VII-a Civil`, \n Dosar nr. 3865/93/2013, prin care s-a

dispus \ndreptarea erorii materiale, din sentin]a
civil` nr. 1603 din data de 06.05.2014, fiind astfel
\nlocuit` men]iunea eronat` Agen]ia de Reorgani-
zare Judiciara IPURL cu men]iunea corect` Evrika
Insolvency IPURL.

Asocia]ia de proprietari persoane fizice Raicu Ion,
Meche Liliana, {erb`nescu Nicolae, anun]` elabo-
rarea primei versiuni a Amenajamentului silvic al
fondului forestier proprietate privat` apar]inând
persoanelor fizice Raicu Ion, Meche Liliana,
[erb`nescu Nicolae, [i declan[area etapei de în-
cadrare pentru ob]inerea avizului de mediu. Con-
sultarea primei versiuni a planului se poate realiza
la sediul titularilor din Târgu Jiu, str. Victoriei, bl. 17,
etaj 3, ap. 3, zilnic între orele 16 – 20, sau la sediul
APM Vâlcea, Rm. Vâlcea, str. Remus Bellu nr. 6, jud.
Vâlcea, zilnic între orele 9 – 12. Comentariile [i sug-
estiile se vor transmite în scris la sediul APM Vâl-
cea, loc. Rm. Vâlcea, str. Remus Bellu nr. 6, în termen
de 15 zile calendaristice de la data anun]ului.

Revalactiv SPRL notific` deschiderea procedurii sim-
plificate de insolven]` \n dosarul nr. 8036/105/2013,
Tribunal Prahova prin încheierii din data de
16.04.2014 privind SC Car Service Alex SRL, cu
temenele: depunerea declara]iei de crean]`
02.06.2014, \ntocmirea tabelului preliminar al
crean]elor 12.06.2014, \ntocmirea tabelului defini-
tiv 27.06.2014, prima Adunare a Creditorilor va avea
loc \n data de 17.06.2014, orele 12.00 la sediul lichida-
torului judiciar din Ploie[ti, str. Ion Maiorescu, bl.
33S1, et. 7, cab. 7B, pe data  12.05.2014.

Revalactiv SPRL notifica deschiderea procedurii sim-
plificate de insolven]` \n dosarul nr. 4021/105/2013,
Tribunal Prahova prin încheierii din data de
16.04.2014 privind SC Sivem SRL, cu temenele:
depunerea declara]iei de crean]` 02.06.2014,
\ntocmirea tabelului preliminar al crean]elor
23.06.2014, \ntocmirea tabelului definitiv
09.07.2014, prima Adunare a Creditorilor va avea loc
la sediul lichidatorului judiciar din Ploie[ti, str. Ion
Maiorescu, bl. 33S1, et. 7, cab. 7B.

Revalactiv SPRL notific` deschiderea procedurii sim-
plificate de insolven]` \n dosarul nr. 4021/105/2013,
Tribunal Prahova prin încheierii din data de
16.04.2014 privind SC Sivem SRL, cu temenele:
depunerea declara]iei de crean]` 02.06.2014,
\ntocmirea tabelului preliminar al crean]elor
23.06.2014, \ntocmirea tabelului definitiv
09.07.2014, prima Adunare a Creditorilor va avea loc
la sediul lichidatorului judiciar din Ploie[ti, str. Ion
Maiorescu, bl. 33S1, et. 7, cab. 7B.

Revalactiv SPRL  notific` deschiderea procedurii
generale de insolven]` \n dosarul nr. 1178/105/2014,
Tribunal Prahova conform sentin]ei nr. 498 din
16.04.2014 privind SC Panlian Construct SRL, cu
temenele: depunerea declara]iei de crean]`
02.06.2014, întocmirea tabelului preliminar al
crean]elor 23.06.2014, întocmirea tabelului defini-
tiv 09.07.2014, prima Adunare a Creditorilor va avea
loc in data  27.06.2014 orele 12.30 la sediul adminis-
tratorului judiciar din Ploie[ti, str. Ion Maiorescu, bl.
33S1, et. 7, cab. 7B.

NOTIFICåRI
Dosar nr. 2714/121/2014. Tribunal Gala]i. Salina 2000
SPRL Gala]i, desemnat` lichidator, notific` de-
schiderea procedurii faliemntului SC Norisicap SRL
Gala]i (CUI 28205111, J17/339/2011). Termenul limit`
pentru depunerea declara]ilor de crean]` este
17.06.2014, termenul pentru \ntocmirea tabelului
preliminar al crean]elor 27.06.2014 [i termen pen-
tru definitivarea tabelului crean]elor 11.07.2014,
prima adunare a creditorilor convocat` de
judec`torul sindic va avea loc la sediul debitoarei
data de 02.07.2014. Termenul pentru continuarea
procedurii de insolven]` a fost stabilit la data de
02.09.2014, la Tribunalul Gala]i, sala 11, ora 08:30.
Rela]ii suplimentare la telefon 0236-467.243.

SOMA}II
Soma]ie. Emis` în temeiul încheierii civile din 29
aprilie 2014. Având în vedere cererea formulat` de
reclaman]ii Borodi Gheorghe, CNP 1764123636 [i
Borodi Maria, CNP 2890913241005, domicilia]i în
Bude[ti nr. 451, jude]ul Maramure[, având ca obiect
constatarea dobândirii dreptului de proprietate
prin uzucapiune asupra imobilului reprezentând
teren fâna] în suprafa]` de 16217 mp, situat în
Bude[ti, CF 50389 nou, 2681 vechi, Bude[ti, nr. Top
2761, someaz` persoanele interesate care pot
dovedi un drept sau un interes legitim s` formuleze
opozi]ie în termen de [ase luni de la publicarea
prezentei soma]ii. În cazul în care, în termen de [ase
luni de la emiterea publica]iei prezentei soma]ii, nu
s-a formulat opozi]ie, instan]a va proceda la jude-
carea cererii formulate de reclaman]i. (Dosar nr.
1185/307/2014 din 12.05.2014).

Soma]ie. Emis` în termenul încheierii civile din 16
aprilie 2014. Având în vedere cererea formulat` de
recalamn]ii Franyi Andrei Paul, CNP 1530629241647,
cu domiciliul în comuna Rona de Sus, nr. 98, sat
Co[tiui, jud. Maramure[, [i Franyi Lucia, CNP
2550210241640, cu domiciliul în comuna Rona de
Sus, nr. 98, sat Co[tiui, jud. Maramure[, având ca
obiect constatarea dobândirii dreptului de propri-
etate prin uzucapiune asupra terenului situat în co-
muna Rona de Sus, Maramure[, în suprafa]` de
2096 mp, cuprins în CF 50160 provenit din CF 123
Rona de Sus, nr. Top 148. Persoanele interesate care
pot dovedi un drept sau un interes legitim au drep-
tul de a formula opozi]ie în termen de [ase luni de
la publicarea prezentei soma]ii. În cazul în care, în
termen de [ase luni de la emiterea publica]iei
prezentei soma]ii nu s-a formulat opozi]ie, instan]a
va proceda la judecarea cererii formulate de recla-
man]i. (Dosar nr. 829/307/2014).

Soma]ie - emis` în temeiul dispozi]iilor încheierii
15.05.2014, pronun]ate în dosarul nr. 5963/740/2013.
Prin prezenta se aduce la cuno[tin]a celor interesa]i
c` în baza dispozi]iilor art. 1050 - 1051 Noul Cod de
procedur` civil` reclamantul Dobre Dumitru, domi-
ciliat în Bucure[ti, sector 1, Calea Grivi]ei, nr. 234, bl.
1, sc. B, et. 3, ap. 47, jude]ul Teleorman, a formulat
ac]iunea care face obiectul dosarului nr.
5963/740/2013 prin care a solicitat ca instan]a s`
constate c` a dobândit prin uzucapiune dreptul de
proprietate pentru suprafa]a de 362 mp, situat` în
Alexandria, str. Dun`rii, nr. 239, jude]ul Teleorman,
cu vecin`t`]ile: N - Botorogeanu Caterina [i Botoro-
geanu Stelian, E- Botorogeanu  Anghel, S - str.
Dun`rii, V - Teodorescu Teodor. To]i cei interesa]i
sunt soma]i s` formuleze opozi]ie la cererea de uzu-
capiune a reclamantului Dobre Dumitru, cu pre-
cizarea c`, în caz contrar, se va trece la judecarea
cererii în termen de 6 luni de la emiterea celei din
urm` publica]ii. 

ADUNåRI GENERALE
Administratorul SC Betarm SRL Pite[ti, înmatricu-
lat` la Registrul Comer]ului Arge[ sub num`rul:
J03/93/1991, având Codul Unic de Înregistrare:
RO128841, cu sediul în Pite[ti, Str. Negru Vod`,
nr.30B, jud.Arge[, convoac` Adunarea General` Or-
dinar` a Asocia]ilor, cu urm`toarea ordine de zi:
1.Supunerea spre aprobare a bilan]ului pe anul 2013.
2. Aprobarea contului de profit [i pierderi pe anul
2013. 3. Aprobarea raportului de gestiune a admin-
istratorului. 4. Desc`rcarea de gestiune pentru anul
2013 a administratorului societ`]ii. 5. Diverse.
Adunarea va avea loc pe data de 05.06.2014, ora
16.00, la sediul societ`]ii. Administrator ing.Ceau[u
Petre Ovidiu. Dac` la prima adunare nu sunt în-
deplinite condi]iile de cvorum prev`zute de actul
constitutiv urm`toarea sedin]` va avea loc pe data
de 06.06.2014, cu aceia[i ordine de zi, la aceea[i or`
[i în acela[i loc. Administrator ing.Ceau[u Petre
Ovidiu.

Consiliul de Administra]ie al SC Saturn SA, cu sediul
în Bucure[ti, Sector 5, str. Ze]arilor nr. 29-31 înregis-
trat` la O.R.C.-T.B. sub nr. J/40/1091/1991, atribut fis-
cal RO 409081, în conformitate cu Legea nr.
31/1990R ale Legii nr. 297/2004, Regulamentelor
ASF/BVB [i dispozi]iile Actului Constitutiv, din data
de 14.03.1991 convoac` Adunarea General` Ordi-
nar` a Ac]ionarilor în data de 30.06.2014, ora 10.00
la sediul societ`]ii, cu urm`toarea ordine de zi: 1.
Desc`rcarea de gestiune a administratorilor so-
ciet`]ii pentru exerci]iul financiar al anului 2013. 2.
Aprobarea bugetului de venituri [i cheltuieli [i a
programului de activitate al societ`]ii pentru anul
2014. 3. Aprobarea programului de eficientizare a
activit`]ii societ`]ii, stabilirea indemniza]iilor
lunare [i a criteriilor de performan]` pentru anul
2014 pentru membrii C.A./ administratorii
societ`]ii. 4. Alegerea noului Consiliu de Adminis-
tra]ie al societ`]ii (lista cuprinzând informa]ii cu
privire la numele, localitatea de domiciliu [i califi-
carea profesional` ale persoanelor propuse pentru
func]ia de administrator respectiv membrii ai con-
siliului de administra]ie se afl` la dispozi]ia
ac]ionarilor, putând fi consultat` [i completat` de
ace[tia, la sediul societ`]ii pân` cel mai târziu la
data de 22.05.2014 orele 13.00) noilor administra-
tori în persoana numi]ilor: Teodoru Paul, Precup
Vasile Danut [i Neagu Romica. Aprobarea datei de
02.07.2014 ca dat` de înregistrare, respectiv de iden-
tificarea a ac]ionarilor asupra c`rora se r`sfrâng
efectele hot`rârii AGA în conf. cu art. 238 din Legea
297/2004. La adunare pot participa [i vota numai
ac]ionarii înregistra]i în Registrul Ac]ionarilor so-
ciet`]ii pân` la data de 29.05.2014, stabilit` ca dat`
de referin]`. Capitalul social al SC Saturn SA este for-
mat din 829.000 ac]iuni nominative, fiecare
ac]iune dând dreptul la un vot în cadrul Adun`rii
generale ordinare a ac]ionarilor. Ac]ionarii
reprezentând, individual sau împreun`, cel pu]in
5% din capitalul social, au dreptul: -de a introduce

puncte pe ordinea de zi a adun`rii generale, cu
condi]ia ca fiecare punct s` fie înso]it de o justifi-
care sau un proiect de hot`râre propus spre
adoptare de c`tre Adunarea general`, pân` cel
târziu în termen de cel mult 15 zile de la data pub-
lic`rii convocatorului. -de a prezenta proiecte de
hot`râre pentru punctele incluse sau propuse spre
a fi incluse pe ordinea de zi a Adun`rii Generale Ex-
traordinare. Fiecare ac]ionar are dreptul s` adreseze
întreb`ri privind punctele de pe ordinea de zi a
Adun`rii Generale Extraordinare pân` în ziua de
29.06.2014 ora 13.00. Ac]ionarii men]iona]i în alin-
eatele precedente au obliga]ia s` trimit` materi-
alele sau întreb`rile în scris, în plicuri închise,
înso]ite de copii certificate ale actelor de identitate,
buletin/ carte de identitate- în cazul persoanelor
fizice- respectiv certificate de înregistrare în cazul
persoanelor juridice, precum [i copia actului care
dovede[te calitatea de reprezentant legal al aces-
tora, la sediul societ`]ii, cu men]iunea scris` clar, cu
majuscule: “PENTRU ADUNAREA GENERALå EX-
TRORDINARå A AC}IONARILOR din data de
30.06.2014 ora 10.00”. Documentele, materialele
informative [i proiectele de hot`râri ale adun`rii
generale referitoare la problemele incluse pe or-
dinea de zi se consult` sau pot fi procurate de la
sediul societ`]ii, începînd cu data public`rii convo-
catorului. Ac]ionarii înregistra]i la data de referin]`
pot participa [i vota la adunare direct sau pot fi
reprezenta]i [i prin alte persoane decât ac]ionarii,
cu excep]ia administratorilor, pe baz` de procur`
special`. Accesul ac]ionarilor îndrept`]i]i s` par-
ticipe la adunarea general` extraordinar` este per-
mis prin simpla prob` a identit`]ii acestora, f`cut`,
în cazul ac]ionarilor persoane fizice, cu actul de
identitate, iar în cazul ac]ionarilor persoane juridice
sau ac]ionarilor persoane fizice reprezentate, cu îm-
puternicirea/ procura dat` persoanei fizice care le
reprezint`. Formularele de procuri speciale se pot
ob]ine la sediul societ`]ii începând cu data de
29.05.2014 între orele 9,00-15,00. Un exemplar al
procurii speciale se va depune/ expedia la sediul so-
ciet`]ii cu 48 de ore înainte de desf`[urarea A.G.A.,
un exemplar urmând a fi pus la dispozi]ia reprezen-
tantului, pentru ca acesta s` î[i poat` dovedi
aceast` calitate. Ac]ionarii înregistra]i la data de
referin]` au posibilitatea de a vota prin corespon-
den]` înainte de adunarea general` extraordinar`,
prin utilizarea formularului de vot care poate fi
ob]inut, începînd cu data de 29.05.2014 de la sediul
social al societ`]ii. În cazul votului prin corespon-
den]`, formularul de vot, completat [i semnat,
înso]it de copia de pe actul de identitate (buletin/
carte de identitate în cazul persoanelor fizice, re-
spectiv certificate de înregistrare în cazul per-
soanelor juridice), pot fi transmise la sediul
societ`]ii, pân` la data de 28.06.2014 respectiv 48
ore înainte de adunare, ora 15.00, în plic închis, cu
men]iunea scris` clar cu majuscule: “PENTRU
ADUNAREA GENERALå EXTRAORDINARå A
AC}IONARILOR din data de 30.06.2.014”. Formula-
rele de vot care nu sunt primite pân` la data indi-
cat` mai sus nu pot fi luate în calcul pentru
determinarea cvorumului [i majorit`]ii în cadrul
adun`rii generale. Informa]ii suplimentare se pot
ob]ine de la sediul societ`]ii sau la num`rul de tele-
fon 0214500904 sau la fax 0214504178 între orele
9.00-13.30. În situa]ia neîndeplinirii condi]iilor de
validitate a desf`[ur`rii adun`rii, la prima convo-
care, adunarea general` este reconvocat` pentru
data de 02.07.2014, ora 10.00 cu men]inerea ordinii
de zi, a orei [i a locului de desf`[urare a lucr`rilor
acesteia.

LICITA}II
Erat` la publica]ia de vânzare din data de
08.05.2014: Debitorul SC Magnum Corp SRL -în fal-
iment, prin lichidator judiciar Dinu, Urse [i Asocia]ii
SPRL, conform aprob`rii Adun`rii Creditorilor din
data de 30.04.2014, scoate la vânzare prin metoda
negocierii directe cu un cump`r`tor cunoscut,
teren în suprafa]` de 5.876mp, situat în intravilanul
satului Snagov, comuna Snagov, Tarla 31, Parcela
164, 164/17, jude]ul Ilfov. Pre]ul de pornire este de
60.000euro (tranzac]ie scutit` de TVA). Pre]ul Cai-
etului de sarcini este de 1.500 lei, exclusiv TVA.
{edin]a de negociere direct` va avea loc în data de
10.06.2014, ora 15:00, nu în data de 09.06.2014,
ora 15:00 (a doua zi de Rusalii), cum a fost
men]ionat în publica]ia de vânzare.

SC Simona Prahova SRL prin lichidator, anun]`
v~nzarea la licita]ie public` bunului aflat \n patri-
moniul societ`]ii, pre]ul de pornire al licita]iei este
cel stabilit \n raportul de evaluare. Licita]iile vor
avea loc pe data de: 28.05.2014, 30.05.2014,
03.06.2014, 05.06.2014, 10.06.2014, 12.06.2014,
13.06.2014, 17.06.2014, 19.06.2014, [i 20.06.2014
orele 13.00 la sediul lichidatorului din Ploiesti, str.
Ion Maiorescu, Bl.33S1 Cab.5 Et.5. Condi]iile de par-
ticipare [i rela]ii suplimentare la tel. 0344104525.

SC Grifon Construct SRL, C.U.I. 9412404, prin lichida-
tor judiciar Expert Am SPRL, cu sediul în Gala]i, str.
Plantelor, nr.7,desemnat în Dosar nr. 625/113/2013 -
Tribunalul Br̀ ila, scoate la vânzare prin licita]ie pub-
lic`, cu strigare, în data de 02,05.06.2014,
09,12.06,2014, 16,19.06.2014, ora 14:00 - urm`toarele
bunuri imobile [i mobile la pre]ul redus cu 20% fa]`
de cel stabilit prin raportul de evaluare: teren în
suprafa]` de 214 mp, situat în Br`ila, pre] vânzare
102.107 lei, Fiat Doblo 18.173 lei. Ofertan]ii vor
depune pân` la ora licita]iei contravaloarea Caietu-
lui de sarcini [i garan]ia de 10% din pre]ul de eval-
uare în contul colector al SC Grifon Construct SRL,
CUI 9412404, deschis la Banca Transilvania, Br`ila
nr. RO26 BTRL RONC RT00 N302 6905. Prezentul
anun] constituie [i notificare c`tre creditori, deb-
itori [i orice alt` persoan` interesat` în cauz`.
Rapoartele de evaluare pot fi studiate la sediul
lichidatorului judiciar. Rela]ii suplimentare la tele-
fon 0236/470525; 0722/654481

Subscrisa Evrika Insolvency IPURL, reprezentat`
prin asociat coordonator av. Liscan Aurel, \n calitate
de lichidator judiciar al SC Integral Technic Trade CO
LTD SRL desemnat prin Sentin]a Comercial` nr.
6304 din data de 20.09.2011, pronun]at` \n Dosar
nr. 18357/3/2011 aflat pe rolul Tribunalului Bucure[ti,
Sec]ia a VII a Civil`, anun]` scoaterea la v~nzare a
urm`toarele bunuri imobile aflate \n proprietatea
SC Integral Technic Trade CO LTD SRL const~nd \n:
teren cu destina]ie forestier` \n suprafa]` de
1999,75 mp, situat \n Municipiul Bucure[ti, {os. Jan-
darmeriei, nr.20-30, Sector 1, lotul nr.3, \n valoare
total` de 169.530 lei exclusiv TVA [i imobil compus
din teren [i construc]ia edificat` pe acesta situat \n
Municipiul Bra[ov, str. Paducelului, nr.32, Jude]ul
Bra[ov \n valoare total` de 382.532 lei exclusiv TVA.,

identificate [i inventariate conform rapoartelor de
reevaluare aprobate in prezenta cauza si a publi-
catiei de vanzare intocmit` cu aceasta ocazie.Van-
zarea bunurilor imobile apartinand societatii falite
se va organiza in data de 04.06.2014 ora 15,00 prin
licitatie publica cu strigare. In cazul in care bunurile
nu se vor vinde la primul termen de licitatie, in-
cepand cu data de 11.06.2014 se vor organiza licitatii
saptamanale, in fiecare zi de miercuri, la aceeasi ora
si in aceleasi conditii. Locul de desfasurare a licitati-
ilor va fi stabilit la sediul lichidatorului judiciar din
Bucuresti, Bd.Unirii nr.78, bl.J2, sc.2, et.3, ap.39, sec-
tor 3, unde se vor depune documentele de inscriere
la licitatie mentionate in caietul de sarcini, cel tarziu
pana in preziua licitatiei, ora 12.00. Date despre
starea bunurilor, pretul acestora, conditiile de in-
scriere la licitatie precum si modul de organizare a
acestora se pot obtine din caietul de sarcini in-
tocmit de lichidatorul judiciar. Caietele de sarcini se
pot achizitiona de la sediul lichidatorului judiciar
din Bucuresti, Bd.Unirii nr.78, bl.J2, sc.2, et.3, ap.39,
sector 3. Costul unui caiet de sarcini este de 300 lei
pentru fiecare bun imobil. Achizitionarea caietului
de sarcini este obligatorie pentru toti participantii
la licitatie. Relatii suplimentare se pot obtine la tel.
0724.23.79.79.

Anun] de participare privind închirierea uni imobil
1. Denumirea: Tribunalul Bucure[ti Cod fiscal
4340633 Adresa: Bucure[ti B-dul Unirii, nr. 37, sec-
tor 3 Num`rul de telefon: 021.3187700, fax
021.3187719 e-mail gheorghita.dub@just.ro In-
forma]iile privind închirierea [i documenta]ia se
pot ob]ine: a) Site-ul Autorit`]ii Contractante:
http://tmb.ro/index.php/achizitii-publice b) Sediul
Autorit`]ii Contractante: electronic (cu stickul ofer-
tantului) 2. Categoria [i descrierea serviciilor care
urmeaz` s` fie prestate: 70310000-7 -Servicii de
închiriere sau de vânzare de imobile. Contract de
închiriere a unui imobil sau spa]ii într-un imobil -
cl`dire de birouri dotat` cu mobilier, utilit`]i si spa]ii
de parcare, cu destina]ie de sediu necesar
func]ion`rii în condi]ii corespunz`toare Sec]iilor
specializate a VI-a [i a VII-a ale Tribunalului
Bucure[ti. 3. Procedura de atribuire aplicat` -prece-
dur` intern`; 4. Locul prest`rii serviciilor -localitatea
Bucure[ti, zona definit` conform caietului de
sarcini. 5. Cantitatea serviciilor care trebuie prestate
-conform caietului de sarcini; 6. Durata contractului
-termenul de închiriere naxim este de 8 ani în-
cepând cu anul 2014 (5 ani minim, cu posibilitatea
prelungirii cu înc` 3 ani prin act adi]ional); 7. Costul
în vederea ob]inerii documenta]iei de atribuire -
GRATUIT de pe site-ul autorit`]ii contractante
http://tmb.ro/index.php/achizitii-publice unde este
publicat` întreaga documenta]ie de atribuire sau
de la sediul autorit`]ii contractante, B-dul Unirii, nr.
37, sector 3, Bucure[ti, camera 323 (pe stickul ofer-
tantului); 8. a) Termenul limit` de primire a ofer-
telor: -Data 17 IUNIE 2014, ora 12,00; b) Adresa la
care se transmit ofertele -B-dul Unirii, nr. 37, sector
3, Bucure[ti, Cabinetul Pre[edintelui; c) Limba în
care se redacteaz` oferta -LIMBA ROMÂN`. 9. Data,
ora [i locul deschiderii ofertelor: -Data 18 IUNIE
2014, ora 12,00 la sediul autorit`]ii contractante din
B-dul Unirii, nr. 37, sector 3, Bucure[ti, etaj 3, Sala
327-328; 10. Plata achizi]iei se va efectua lunar din
bugetul de stat, prin trezoreria afiliat` autorit`]ii
contractante, în contul deschis de beneficiar la Tre-
zoreria Statului din cadrul organului fiscal compe-
tent în administrarea acestuia. 11. Criterii de
calificare conform Instruc]iunilor pentru ofertan]i.
13. Criteriul de atribuire al contractului: Oferta cea
mai avantajoas`. La stabilirea punctajului se vor
avea în vedere urm`toarele criterii: -Valoare chirie
pe metru p`trat (f`r` TVA) 70 puncte/ pentru cel
mai mic pre] (pre]ul include costurile în conformi-
tate cu Caietul de sarcini); -Distan]a fa]` de sediul
actual al Tribunalului Bucure[ti 10 puncte/ pentru
cea mai mic` distan]`; -Num`rul mijloacelor de
transport în comun pe o distan]` de maxim 800
metri 10 puncte/ pentru cel mai mare num`r de mi-
jloace de transport; -C`i de acces c`tre etajele su-
perioare (nr. sc`ri plus lifturi) 10 puncte/ pentru cel
mai mare num`r de c`i de acces la etajele supe-
rioare. 14. Perioada de timp în care ofertantul tre-
buie s` î[i men]in` oferta valabil` -minim 90 zile.
15. Depunerea ofertelor: se va efectua conform In-
struc]iuni pentru ofertan]i. 16. La deschiderea ofer-
telor pot participa persoane împuternicite de
ofertan]i. Autoritatea Contractant`

PIERDERI
Prinseceanu Gheorghe declar` pierdut aviz de ex-
pedi]ie marf` nr. AG VAZ NR.6894101-AG VAZ
NR.6894150. se declar` nul.

Pierdut atestat conduc`tor auto eliberat de ARR Vâl-
cea pe numele Dumbrav` Nicolae Ionu] Se declar`
nul.

Pierdut Adeverin]` achitare integral` nr.
125/19.11.2012, pe numele Badea Ionel. O declar nul`.

Pierdut contract vânzare-cump`rare [i duplicat pen-
tru ap.47, Calea Victoriei nr.52, Bucure[ti, pe numele
Epure Mihai Daniel. Le declar nule.

Pierdut adeverin]` achitare integral` contract
nr.22216/24.08.1992, încheiat cu SC Foi[or SA, pe nu-
mele Cimpoeru T`nase. O declar nul`.

Pierdut contract vânzare-cump`rare, pe numele
Constantinescu Gheorghe [i Ciuc` Dorina.

Kuwait Petroleum Romania SRL cu sediul \n Bu-
cure[ti, Str. Calea Floreasca nr. 169A, corp A, et. 4,
campus 06, birou 2020, sector 1, cod identificare fis-
cal` RO26782377, num`r registrul comer]ului
J40/3916/2010 declar` pierdut Atestatul de |nreg-
istrare Nr. RO93656DT0001/19.01.2012 pentru com-
ercializare en detail de produse energetice emis ca
urmare a cererii de inregistrare nr. 168/10.01.2012. 

SC Oa[ Com Impex SRL cu sediul în Negre[ti Oa[,
str. Victoriei nr.78, jude]ul Satu Mare,
J30/1196/2005, C.U.I.  RO 18088294 pierdut fac-
turier, seria SM– OCI, nr. 001601- 001650. Se declar`
nul.

Declar distruse: Certificat de înregistrare P.F.A. Cotet
C`t`lin, C.U.I. 26727992, F40/1853/31.03.2010, sediu
social: Sector 1, Dr. Iacob Felix nr.97, bl. 17A, sc.A, ap.6,
Bucure[ti [i Certificat constatator pentru sediu so-
cial. Le declar nule.

Asocia]ia Care, cu sediul în Bucure[ti, Bd. Iuliu
Maniu nr.15, bl. C, sc.1, ap.5, Sector 6, declar`
pierderea Certificatului de înregistrare nr.
75/02.08.2007, C.I.F. RO 22498845.

Declar pierdute [i nule procesele verbale de con-
statare a contraven]iei seria AY nr. 3303948 pân` la
3303950 inclusiv, emise de Ministerul
Administra]iei [i Internelor.

Publicitate


