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OFERTE SERVICIU
Bog’Art angajeaz` macaragii pentru deservire
macarale turn. 0745.119.431.

Agen]ie casting/ Bucure[ti caut` baie]i/ b`rba]i,
figura]ie într-un film (iun/sept). Plata, 50 ron/zi
(minim 30 zile/pers). Se asigur` mâncare. Detalii
la 0756.086.952/ 0731.579.665. Înscrierea gra-
tuit`.

Societatea D.Trans Ro SRL cu sediul în T`lmaciu,
angajeaz` [ofer profesionist pt camion de trans-
port marf` interna]ional. Cerin]e: Atestat de
transport marf`, permis categoria C+E, liceu teo-
retic [i vechime în domeniu min 7 ani. Limba en-
glez`, olandez` [i turc` la nivel mediu. E-mail:
d.transro@yahoo.com. Tel.0269.550.181.

Prim`ria comunei Corl`]el jude]ul Mehedin]i, or-
ganizeaz  ̀concurs pentru ocuparea func]iilor pub-
lice de execu]ie vacante de: -inspector, clasa I, grad
profesional principal, în compartimentul protec]ia
mediului [i –referent clasa a III-a grad profesional
asistent în compartimentul registrul agricol. Con-
cursul se va organiza la sediul prim`riei astfel: -
proba scris` în data de 2 iulie 2014, orele 10.00 [i
–interviul în data de 2 iulie 2014, orele 13.00.
Dosarele pentru înscriere, întocmite conform H.G.
nr.611/2008, se depun la sediul prim`riei pân` pe
data de 19 iunie 2014. Rela]ii, bibliografie [i condi]ii
de participare- la sediul prim`riei [i la telefon
0252.708.990.

Anun] concurs. Prim`ria comunei Baia, jude]ul
Suceava, cu sediul \n sat Baia nr. 9, anun]` or-
ganizarea consursului pentru ocuparea postu-
lui aferent func]iei publice de execu]ie vacante
de REFERENT CLASA III GRAD PROFESIONAL SU-
PERIOR (Compartiment financiar contabil, pat-
rimoniu, impozite [i taxe locale). Concursul se
va desf`[ura la sediul prim`riei \n ziua de 30
iunie 2014, ora 10:00 proba scris` [i 2 iulie
2014, ora 14:00- interviul. Condi]ii generale:
Candida]ii trebuie s` \ndeplineasc` condi]iile
prev`zute de art. 54 din Legea nr. 188/1999
(r2), cu modific`rile [i complet`rile ulterioare.
Condi]ii de ocupare: - studii medii absolvite cu
diploma de bacalaureat sau echivalenta; -
vechime \n specialitatea studiilor necesare ex-
ercit`rii func]iei publice – minim 9 ani. Actele
necesare pentru \nscrierea la concurs: Dosarele
de \nscriere la concurs vor cuprinde, \n mod
obligatoriu, documentele prev`zute la art. 49
alin (1) din Hot`r~rea Guvernului nr. 611/208
pentru aprobarea normelor privind organi-
zarea [i dezvolatrea carierei func]ionarilor pub-
lici, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare, [i
anume: - formularul de \nscriere prev`zut \n
anexa nr. 3 la HGR nr. 611/2008, cu modific`rile
[i complet`rile ulterioare; - copia actului de
identitate; - copia diplomei de bacalaureat sau
echivalenta; - copia carnetului de munc` sau,
dup` caz, o adeverin]a care s` ateste vechimea
\n munc` [i, dup` caz, \n specialitatea studiilor
necesare ocup`rii func]iei publice; - cazierul ju-
diciar; - adeverin]a care s` ateste starea de
s`n`tate corespunz`toare, eliberat` cu cel
mult 6 luni anterior derul`rii concursului de
c`tre medical de familie al candidatului s`u de
c`tre unit`]ile sanitare abilitate; - declara]ia pe
propria r`spundere sau adeverin]a care s` at-
este c` nu a desf`[urat activit`]i de poli]ie
politic`; - curriculum vitae. Dosarele de
\nscriere la concurs se pot depune la sediul
prim`riei – secretarul comunei, \n termen de
20 de zile de la data public`rii prezentului
anun]. Rela]ii suplimentare se pot ob]ine la
sediul prim`riei sau la numele de telefon 0230-
572.504.

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

VÂNZåRI AUTO
Vând VW Polo 2007, 3.850Euro negociabil, EURO 4,
117.000 km, 70CP. 0748.888.081.

VÂNZåRI IMOBILE
Vând cas ,̀ Scor]eni, Prahova, P+M, teren 1000 mp,
0722702704

CITA}II
DRAGOMIR DUMITRU {I DRAGOMIR MARIA DIN
COM. INDEPENDEN}A, JUD. GALA}I, RECLAMAN}I
ÎN DOSAR 502/233/2014 A JUDECåTORIEI GALA}I
CHEAMå ÎN JUDECATå EFROSE RODICA CåTåLINA
CU ULTIMUL DOMICILIU CUNOSCUT ÎN TECUCI {I
OITUZ NR.7 PT. REVENDICARE {I GRANITUIRE PT.
DATA DE 10 IULIE 2014 LA JUDECåTORIA GALA}I
SALA 6 TIMPUL 1.

Numitul Belu Ion Cornel,domiciliat în mun. Buz`u,
bld.1Decembrie 1918, bl.5 C, et.4, ap.17, jud. Buz`u.
este citat în calitate in  de pârât în dosarul nr.
2151/282/2013, al Judecatoriei Pogoanele, în data
de 26.06.2014, orele 9.00, în contradictoriu cu
Badea Costel, având ca obiect -hot`râre care s`
]in` loc de act autentic.

Vesa Gheorghe [i Vaju Iulia, cu ultimul domiciliu
cunoscut \n Cartier Unirea nr. 193, jude]ul Bistri]a
N`s`ud, sunt chema]i la Judec`toria Bistri]a, sal 2,
\n ziua de 12.06.2014, ora 09:00, \n calitate de
p~r~]i, \n proces cu Meging Valeria-Danela, recla-
mant`, \n dos C nr. 467/190/2010.

Se citeaz` pârâta C`bu]` Daniela în proces cu
reclamantul Cozariuc Drago[ prin mandatar An-
driuc Vasile, pentru ziua de 25 iunie 2014, orele
8.30, cauza “fond funciar” la Judec`toria Dorohoi,
dosar 7/222/2013.

PFA Vîrsta Mihai, cu sediul în Maramure[,
T`m`[e[ti, nr.32, este chemat la Judec`toria Cluj-
Napoca, în 06.06.2014 ora-8, camera-107, în proces
cu SC Top Market Comimpex SRL.

Se aduce la cuno[tin]` celor interesa]i c` peten]ii
Mandici Aurel [i Mandici Elena, domiciliati în
Z`rne[ti str. Pleasa nr. 12, jud. Bra[ov, a introdus la
Judec`toria Z`rne[ti ac]iune care formeaz` obiec-
tul dosarului civil nr. 440/338/2014, prin care so-
licit` s` se constate c` a dobândit c` efect al
prescripi]iei achizitive dreptul de proprietate prin

uzucapiune asupra imobilului înscris în CF 110202
Z`rne[ti (CF vechi 2034-Z`rne[ti), nr. top. 7752/2
(imobil în suprafa]` total` de 3000 mp), situat în
Z`rne[ti, Pleasa, jud. Bra[ov; cu indeplinirea
condi]iilor prev`zute de dispozi]iile art. 1051 Cod
Procedur` Civil`. Persoanele interesate pot face
opozi]ie la Judec`toria Z`rne[ti, cu precizarea c ,̀ în
caz contrar, în termen de 6 luni de la emiterea celei
din urm` publica]ii se va trece la judecarea cererii.
Soma]ia face parte integrant` din încheierea pro-
nun]at` de Judec`toria Z`rne[ti la data de
14.05.2014.

Se citeaz` Coconu Nicu[or [i Zalum (Coconu)
Ani[oara la Judec`toria Ro[iori de Vede, str.
M`r`[e[ti, nr. 52 în dosarul civil nr. 845/292/2009,
la data de 12 iunie 2014 în dosar partaj succesoral,
reclamant` fiind ]iparu Mariana.

Subsemna]ii Luca Adrian Andrei [i Luca Ileana Rod-
ica, reclaman]i în dosarul civil nr. 8903/182/2011 al
Judec`toriei Baia Mare cit`m prin publicitate pe
pârâ]ii Luka Gabor, Luka Laszlo [i Luca Miklos, cu
ultimul domicilu cunoscut în comuna {i[e[ti sat
D`ne[ti nr. 56 jud. Maramure[ pentru termenul
din 19.06.2014, sala 35, ora 08.30. 

Roua Petre Viorel este chemat la Judec`toria
Giurgiu în calitate de pârât, în dosarul
744/236/2012, cu termen de judecat` la data de
04.06.2014, având ca obiect divor].

Pârâta Pasita Elena Georgiana este chemat` la
Judec`toria Giurgiu, în dosarul 2923/236/2014, cu
termen de judecat` la data de 03.06.2014, având
ca obiect divor].

DIVERSE
Activ Insolv SPRL Rm. V~lcea, str. Ferdinand nr. 34,
administrator judiciar, notific` deschiderea proce-
durii insolven]ei împotriva debitoarei SC cridalex
construct SRL, CIF 25300216, num`r ORC
J38/190/2009 cu sediul Rm Valcea, str. Mihai Emi-
nescu, nr.24,jud. Vâlcea, prin sentin]a
2859/12.05.2014 pronun]at` in dosarul nr.
1676/90/2014 de Tribunalul Vâlcea. Termene:
30.06.2014 termenul pentru înregistrarea
crean]elor; 14.07.2014 termenul de intocmire, afis-
are si comunicare a tabelului preliminar de crean]e;
28.07.2014 termenul pentru  afisarea tabelului de-
finitiv de crean]e. Prima adunare a creditorilor va
avea loc in data de 21.07.2014 ora 14,00 la sediul
lichidatorului judiciar si convoac` creditorii. Infor-
matii suplimentare la tel. 0350414880, 0727653523,
0744835386.

Activ Insolv SPRL Rm. V~lcea, str. Ferdinand nr. 34,
administrator judiciar al Omnis SRL, notific` de-
schiderea procedurii generale a insolven]ei îm-
potriva debitoarei Omnis SRL, CIF 1465888, num`r
ORC: J38/778/1992cu sediul social în Rm V~lcea, b-
dul. Tineretului, nr. 5, jud. Vâlcea, prin sentin]a nr.
2843 din 07.05.2014 pronun]at` \n dosarul nr.
1675/90/2014 de Tribunalul Vâlcea. Termene:
23.06.2014 termenul pentru înregistrarea cererilor
de admitere a crean]elor; 14.07.2014 termenul de
verificare a crean]elor, de \ntocmire, afi[are [i co-
municare a tabelului preliminar de crean]e;
30.07.2014 termenul pentru afi[area tabelului de-
finitiv de crean]e. Se notific` faptul c` prima
adunare a creditorilor va avea loc \n data de
21.07.2014 ora 15,00 la sediul lichidatorului judiciar
[i convoac` creditorii. Informa]ii suplimentare la
tel. 0350414880, 0727653523, 0744835386.

Administratorul judiciar Dinu, Urse [i Asocia]ii SPRL
notific` creditorii cu privire la deschiderea proce-
durii generale de insolven]  ̀prev`zut  ̀de Legea nr.
85/2006 împotriva debitoarei SC Duo Outlet SRL
cu sediul în Ploie[ti, Str. Rapsodiei nr. 6, cam. 2, bl.
142, sc. B, ap. 21, jude]ul Prahova, J29/366/2010, CUI

26650074, în dosarul 2591/105/2014 aflat pe rolul
Tribunalului Prahova, Sec]ia a II-a Civil`, de Con-
tencios Administrativ [i Fiscal. Termenul limit  ̀pen-
tru înregistrarea declara]iilor de crean]` este
05.06.2014, pentru întocmirea Tabelului Preliminar
24.06.2014, termenul de depunere a contesta]iilor
5 zile de la publicarea tabelului preliminar în Bulet-
inul Procedurilor de Insolven]`, termenul pentru
depunerea Tabelului Definitiv 08.07.2014. Prima
adunare a creditorilor va avea loc pe 30.06.2014,
ora 10:00, la sediul ales al administratorului judi-
ciar din Ploie[ti, Str. Elena Doamna nr.44A, jude]ul
Prahova. Urm`torul termen de judecat  ̀a fost fixat
pentru data de 19.09.2014. Pentru rela]ii supli-
mentare: 021.318.74.25.

Tribunalul Arge[, dosar civil nr.347/109/2014,
Sentin]a civil` nr. 48/MF/19.02.2014: Admite cer-
erea formulat` de Direc]ia General` de Asisten]`
Social` [i Protec]ia Copilului Arge[ cu sediul în
Pite[ti, str. Calea Dr̀ g`[ani, nr.8, jud. Arge[ în con-
tradictoriu cu intima]ii Z`tâng` Silvia, domiciliat`
în comuna R`te[ti, sat R`te[ti, nr.10, jud. Arge[ [i în
Bucure[ti, sector 3, str. Mizil nr.5, bl.4, p, 4 [i Centrul
de Evaluare [i Primire \n Regim de Urgent` Pite[ti,
cu sediul în Pite[ti, B-dul I.C Br`tianu nr.62A, jud.
Arge[. Dispune înlocuirea m`surii de plasament în
regim de urgen]  ̀cu m`sura plasamentului într-un
centru din subordinea DGASPC Arge[ pentru mi-
norul R`doi Lauren]iu – Marinel, n`scut la data de
01.09.1997, în ora[ul Coste[ti, fiul lui R`doi Valeric`
(decedat la data de 26.02.2011) [i T̀ tang  ̀Silvia. Sus-
pend  ̀exerci]iul drepturilor [i obliga]iilor p`rinte[ti.
Pe durata m`surii de plasament, drepturile [i oblig-
atiile p`rinte[ti fa]` de copil conform art.62 din
Legea nr. 272/2004 vor fi exercitate de c`tre direc-
torul DGASPC Arge[. Cu apel în termen de 10 zile
de la comunicare la Curtea de Apel Pite[ti, care se
depune la Tribunalul Arge[. Pronun]at` în [edin]a
public`, azi, 19.02.2014. 

Tribunalul Arge[, Dosar civil nr.347/109/2014,
Încheiere – îndreptare eroare material`: «Admite
cererea formulat` de petenta Direc]ia General` de
Asisten]` Social` [i Protec]ia Copilului Arge[, cu
sediul în Pite[ti, str. Calea Dr̀ g`[ani, nr.8, jud. Arge[.
Dispune îndreptarea erorii materiale strecurat` în
sentin]a civil  ̀în sensul c  ̀numele mamei minoru-
lui este corect «Z`tâng` Silvia» în loc de «T̀ tang`
Silvia» cum eronat s-a trecut. Cu apel în termen de
10 zile de la comunicare la Curtea de Apel Pite[ti
care se depune la Tribunalul Arge[. Pronun]at` în
[edin]a public` de la 09 Aprilie 2014.

Private Liquidation Group IPURL numit lichidator
judiciar în dosarul 2537/111/2014 aflat pe rolul Tri-
bunalului Bihor, privind pe debitoarea SC Ducu
Decor SRL CUI 21895880 J05/1496/2007 îi anun]`
pe to]i creditorii societ`]ii sus men]ionate c  ̀s-a de-
schis procedura prev`zut` de Legea nr. 85/2006 [i,
în consecin]`: 1. termenul limit` pentru înregis-
trarea cererii de admitere a crean]ei dumneav-
oastr̀  asupra averii debitoarei SC Ducu Decor SRL
este data de 10.07.2014; 2. termenul limit` de veri-
ficare a crean]elor, întocmire, afi[are [i comunicare
a tabelului preliminar al crean]elor va fi data de
21.07.2014; 3. termenul pentru solu]ionare even-
tualelor contesta]ii va fi data de 28.07.2014 [i ter-
menul pentru afi[area tabelului definitiv al
crean]elor va fi data 05.08.2014; 4. prima [edin]`
a adun`rii creditorilor va avea loc în data de
28.07.2014, ora 14.00, la adresa Private Liquidation

Group IPURL, Oradea, str. Avram Iancu nr. 2 ap.11,
jude]ul Bihor.

SOMA}II
Pe Rolul Judec`toriei Alexandria, se afl` dosarul
738/740/2014 cu termen de judecat  ̀la 24.06.2014
având ca obiect exercitare autoritatea p`rinteasc`
pentru minorul Capr̀  Leonard Marius. Reclamant
Mecic Florin [i pârâta Capr̀  Alina Irinel.

LICITA}II
Private Liquidation Group IPURL numit lichidator în
dosarul nr. 9379/111/2012 aflat pe rolul Tribunalului
Bihor, privind pe debitoarea SC Olimpic Felix SRL,
J05/763/1999, CUI: RO12353162 scoate la vânzare
prin licita]ie public  ̀cas  ̀tip duplex [i teren aferent
pre] de pornire de 237,400 RON plus TVA. Licita]ia
va avea loc în data de 05.06.2014 ora 13:00 la sediul
lichidatorului din Oradea str. Avram Iancu nr.2 ap.11.
În caz de nereu[it` licita]ia se va relua în data de
12.06.2014 respectiv 19.06.2014 la aceea[i or` [i
adres .̀ Informa]ii suplimentare se pot ob]ine de la
lichidator: Tel:0359/463661 Fax:0359/463662.

Private Liquidation Group IPURL, numit` lichida-
tor în dosarul nr. 8134/111/2011 aflat pe rolul Tri-
bunalului Bihor, privind pe debitoarea SC Fruitland
SRL, J05/246/1992, CUI: RO85406 scoate la vân-
zare prin licita]ie public`: Autoutilitar̀  Isuzu 4 buc.
Licita]ia va avea loc în 03.06.2014 ora 13:00 la
sediul lichidatorului din Oradea str. Avram Iancu
nr.2 ap.11. În caz de nereu[it` licita]ia se reia în data
de 10.06.2014 la aceea[i or`. Caietul de sarcini se
poate ob]ine contra cost de la lichidator. Partici-
pan]ii vor depune documentele cerute prin regu-
lamentul de vânzare precum [i 10% garan]ie din
pre]ul de pornire a bunurilor pentru care
inten]ioneaz` s` liciteze la sediul lichidatorului ju-
diciar. Informa]ii tel: 0359463661 fax: 0359463662.

Private Liquidation Group IPURL, numit` lichida-
tor în dosarul nr. 8134/111/2011 aflat pe rolul Tri-
bunalului Bihor, privind pe debitoarea SC
Fruitland SRL, J05/246/1992, CUI: RO85406
scoate la vânzare prin licita]ie public`: hal` (sup.
co. de 794 mp), birouri (sup. co. de 142 mp),
cabin` (sup. co. de 4 mp),  teren aferent
(2500mp) situat în loc. Câmpulung Moldove-
nesc. Bunurile se vând ca un tot unitar, pre]ul de
pornire fiind 356.760,00 lei. hal` (sup. co. de 750
mp) [i teren aferent (4892 mp) situat în loc. Glim-
boca (jud. Caransebes). Bunurile se vând ca un
tot unitar, pre]ul de pornire fiind 242.730,00 lei.
grajd (sup. co. de 780 mp) [i teren aferent (4518
mp) situat în loc. S`nduleni (jud. Bac`u).
Bunurile se vând ca un tot unitar, pre]ul de
pornire fiind 132.300,00 lei. cas` de locuit (sup.
co. de 212 mp) f`r` teren aferent situat în loc.
Luga[u de Jos (jud. Bihor). Bunurile se vând ca
un tot unitar, pre]ul de pornire fiind 94.680,00
lei. Licita]ia va avea loc în 03.06.2014 ora 14:00
la sediul lichidatorului din Oradea str. Avram
Iancu nr.2 ap.11. În caz de nereu[it` licita]ia se reia
în data de 10.06.2014 la aceea[i or`. Caietul de
sarcini se poate ob]ine contra cost de la lichida-
tor. Participan]ii vor depune documentele cerute
prin regulamentul de vânzare precum [i 10%
garan]ie din pre]ul de pornire a bunurilor pen-
tru care inten]ioneaz` s` liciteze la sediul lichida-

torului judiciar. Informa]ii tel: 0359-463.661 fax:
0359-463.662.

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 Vâl-
cea,  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 caietu-
lui de sarcini; garan]ia de participare la licitatie –
10% din valoarea minima a chiriei anuale; certifi-
catul constatator emis de ORC, valabil la data de-
schiderii ofertelor; certificate constatatoare privind
îndeplinirea obliga]iilor exigibile de plata a im-
pozitelor si taxelor c t̀re stat inclusiv cele locale; cer-
tificat de atestare fiscal`; cazier fiscal emis MF;
cazier judiciar al administratorului; bilan]ul contabil
pentru ultimii 2 ani, vizat de administra]ia fiscal`;
fisa de informatii generale privind cifra de afaceri
pe ultimii 3 ani; declara]ie c  ̀nu se afl  ̀in litigiu cu
titularul dreptului de administrare. 4. Cuantumul [i
forma garan]iei de participare: 10% din valoarea
minim  ̀a chiriei anuale, constituit  ̀ prin ordin de
plat  ̀sau scrisoare de garan]ie bancar̀  în favoarea
Administra]iei Bazinale de Ap` Olt. 5. Descrierea
succint` a bunului ce urmeaz` a fi închiriat:
Închiriere suprafa]  ̀de teren în albia minor̀  a râu-
lui Olt  din Jud. Bra[ov, pentru înl`turarea materi-
alului aluvionar: Jude]ul Bra?ov. Lotul 1 – 3.600 mp
teren în albia minor̀  a râului Olt, situat în Loc. Podu
- Olt, Com. H`rman,  Jud.Bra[ov. 6. Data, locul [i ora
limitã de primire a ofertelor: 20.06.2014  pân  ̀la ora
10:00 la sediul Administra]iei Bazinale de Ap  ̀Olt,
Str. Remus Bellu nr. 6, Rm. Vâlcea, jud. Vâlcea. 7. Data
[i locul deschiderii acestora: 20.06.2014 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 Bazinale de Ap  ̀Olt,  Biroul Achizi]ii,
contravaloarea acestuia fiind de 1.246 lei/lot. 9. Du-
rata în care ofertan]ii rãmân angaja]i prin termenii
ofertelor lor: Perioada de valabilitate a ofertei va fi
de 90 de zile calendaristice de la data licita]iei de-
schise  organizat  ̀pentru atribuirea contractului de
închiriere.

PIERDERI
Pierdut atestat profesional transport marf`, elib-
erat de ARR Arge[, pe numele Costache Constan-
tin, domiciliat în Pite[ti, str. T. Vladimirescu, jud.
Arge[. Se declar̀  nul. 

Pierdut certificate constatatoare la SC Kogaionon
SRL J25/309/2005, CUI: 17609700. Declarate nule.

SC Alpha Com International SRL cu sediul \n Bu-
cure[ti, Str. I.C. Bratianu, nr. 6, bloc Coltea, sector 3,
cod identificare fiscal` RO 13044750, num`r reg-
istrul comer]ului J40/4908/2000 declar̀  pierdut`
stampil` rotund` cu datele de identificare ale
firmei. O declar nul`. 

Pierdut Dovad` plat` integral` Contract vânzare
nr.17397/1991, Icral Foi[or, Bornaci Daniel.O declar
nul`.

Pierdut atestat taxi pe numele Faur Laz`r cu seria
CPTx0103480.

Pierdut legitima]ie de serviciu pe numele Marafet
Alexandru. O declar nul`.
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Publicitate


