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OFERTE SERVICIU

SC Allimep Est SRL, cu sediul în Bucure[ti,
Bdul Basarabiei, nr.256, sector 3, angajeaz`
l`c`tu[i mecanici [i sudori specializa]i în
sudura de tip MIG-MAG [i TIG. Cerin]` priori-
tar`: cuno[tin]e foarte bune de desen tehnic
[i experien]` în montajul structurilor metal-
ice. Rela]ii la telefon: 0771.774.080.

PRESTåRI SERVICII
Acoperi[uri tigl` metalic` [i zincat`, jghe-
aburi, burlane, mici repara]ii. Tel. 0721.385.961.
0748.619.420.

VÂNZåRI DIVERSE
O carte bun` de Sfintele Pa[ti. Tel.
0761.674.276; 0733.940.772.

CITA}II
Erimia Angela, cu domiciliul cunoscut în Ia[i,
str. Tabacului nr.63, bl. W1, ap.2, parter, având
calitatea de intimat este chemat` în judecat`
la Tribunalul Ia[i, sec]ia civil`, sala 4, complet
civil r 10, în ziua de 23.04.2014, ora 9.00 în pro-
ces cu Inspectoratul {colar Jude]ean Ia[i în
calitate de reclamant în Dosar nr.
9004/245/2010 –recurs ac]iune în regres
rejudecare.

Se citeaz` la sediul Birou Individual Notarial
Ene Frosina din România, municipiul Tulcea,
str. P`cii nr.7, bl.P21, sc.C, ap.28, jud. Tulcea, la
data 15.04.2014, ora 12.00 eventualii mo[ten-
itori ai defunctului Mocanu Ionel, decedat la
05.10.2012 cu ultimul domiciliu în mun. Tul-
cea, Str. Anton Pann nr.2 B, jude]ul Tulcea, în
vederea dezbaterii succesiunii

Se citeaz` la Judec`toria R`d`u]i, \n data de
12.05.2014, ora 08:30. SC Super Rubber SRl, \n
dosar 5338/285/2013, \n proces cu Oyal
Polteks SRL, pentru obliga]ia de a face”, cu
sediul social cunoscut \n Sat Slobozia Sucevei,
Comuna Gr`nice[ti, nr. 2A, jud. Suceava, cu
urm`toarele date de identificare: CUI RO
30409377, J33/534/2012.

Se citeaz` la Judec`toria C~mpina la data de
17.04.2014, ora 09:00, numitul Bordei Ionel
Marian, cu ultimul domiciliu  cunoscut \n
Torino Via Valter Fontan 19 Bussoleno, Italia
\n calitate de intimat p~r~t \n dosar nr
28/204/2014 \n proces cu Bordei Ana [i Bor-
dei Luciana pentru contesta]ie la executare.

Se citeaz` Ion Diana Elena, cu domiciliul în
com. Dârm`ne[ti, sat Dârm`ne[ti, nr. 102, jud.
Arge[, în Dosarul nr. 3778/205/2012*, la
Judec`toria Câmpulung, pentru data de
25.04.2014, ora 8,30.

Cre]u Constantin, cu ultimul domiciliu \n
Vaslui, Str. V. Alecsandri nr. 11, [i cu buletinul
de identitate nr 045066 lit B, eliberat de
Poli]ia Vaslui la 1.08.1963, sau mo[tenitorii
acestuia, sunt cita]i \n calitate de p~r~]i \n
dosarul nr. 5868/333/2012 al Judec`toriei
Vaslui, cu termen la 15.04.2014, \n contradicto-
riu cu Budeanu Maria, cu acela[i domiciliu,
pentru uzucapine.

Direc]ia General` de Asisten]` Social` [i Pro-
tec]ia Copilului cheam` în judecat` pe nu-
mita Baicu Fevronia, domiciliat` în com.
Voine[ti, sat Lunca, str. Râul Alb, nr. 41, jud.
Dâmbovi]a, în data de 18.04.2014, având ca
obiect înlocuirea m`surii de plasament de la
Serviciul Casa Pinocchio B`beni din cadrul
D.G.A.S.P.C. Vâlcea, cu m`sura de plasament
la A.M.P., numita Sfârloag` Maria.

Drîmb` Marian, este citat în calitate de pârât
în dosarul nr. 2413/198/2013 al Judec`toriei
Brezoi, pentru termenul din data de 16 aprilie
2014 în proces de divor] cu reclamanta
Drîmb` Elena Denisa. 

Se citeaz` pârâtul Vasiliu Dumitru Dan la
Judec`toria Boto[ani, dosar nr. 15.255/ 193/
2012, termen 16.04.2014. 

Numitul: Rosu Doru – cu domiciliul \n mu-
nicipiul Roman, jud. Neam], cu CI neschim-
bat` seria  NT nr. 121812, eliberat` de poli]ia
Roman, jud. Neam], este chemat la sediul Tri-
bunalului Ia[i –Sec]ia II Civil`-Faliment str.
Nicolai Gane nr. 20A \n data de 27.05.2014 ora
9,00 \n calitate de p~r~t, \n proces cu CIPI
Hotea M.L –\n calitate de reclamant \n Dosar

nr. 3642/99/2013/ a1, av~nd ca obiect -
atragerea r`spunderii personale conform art.
138 din Legea 85/2006. Lichidator CIPI Hotea
M.Lily.

Numitul Dumitru Marius Aurelian, cu ultimul
domiciliu cunoscut în Pite[ti, jud. Arge[, str.
Exerci]iu nr. 83, bl. P8, sc. A, ap. 14, posesor CI
seria AS nr. 467532, CNP 1711003035013, este
citat la instan]a Judec`toriei Pite[ti, în data
de 04.04.2014, ora 8,30, în Dosarul nr.
14408/280/2011, în proces civil cu G`lbenu[`
Vasile Gabriel.

Numitul Tudor Cristea cu ultimul domiciliu în
Bucure[ti, sector 1, Str. Horia M`celariu, nr.16,
bl.A3, sc.4, ap.56, este chemat la Judec`toria
Sector 5 cu sediul în Bucure[ti, Str. Splaiul In-
dependen]ei, nr.5, sector 4, cam.P01, C5 civil,
în ziua de 22.04.2014, ora-9.00, în calitate de
pârât, în proces cu Capot` Grigore [i Capot`
Maria reclaman]i, pentru Fond hot`râre care
s` ]in` loc de act autentic, dosar
109/302/2013.

DIVERSE
Revalactiv SPRL  notifica deschiderea proce-
durii simplificate  de insolventa in dosarul nr.
851/105/2014, Tribunal  Prahova prin încheierii
din data de 27.02.2014 privind SC Iacobescu &
Gutu SNC, cu temenele: depunerea de-
claratiei de creanta 07.04.2014, intocmirea
tabelului preliminar al creantelor 17.04.2014,
intocmirea tabelului definitiv 05.05.2014,
prima Adunare a Creditorilor va avea loc la
sediul lichidatorului judiciar din Ploie[ti, str.
Ion Maiorescu, bl. 33S1, et. 5, cab. 5e, pe data
22.04.2014.

Revalactiv SPRL notific` deschiderea proce-
durii simplificate  de insolventa in dosarul nr.
1619/105/2014, Tribunal  Prahova prin
încheierii din data de 14.03.2014 privind SC
Mysino Serv SRL, cu temenele: depunerea de-
claratiei de creanta 28.04.2014, intocmirea
tabelului preliminar al creantelor 08.05.2014,
intocmirea tabelului definitiv 23.05.2014,
prima Adunare a Creditorilor va avea loc la
sediul lichidatorului judiciar din Ploie[ti, str.
Ion Maiorescu, bl. 33S1, et. 5, cab. 5e, pe data
13.05.2014.

Revalactiv SPRL notific` deschiderea proce-
durii simplificate  de insolventa in dosarul nr.
2141/105/2014, Tribunal  Prahova prin
încheierii din data de 14.03.2014 privind SC Zid
Gili Construct SRL, cu temenele: depunerea
declaratiei de creanta 28.04.2014, intocmirea
tabelului preliminar al creantelor 07.05.2014,
intocmirea tabelului definitiv 21.05.2014,
prima Adunare a Creditorilor va avea loc la
sediul lichidatorului judiciar din Ploie[ti, str.
Ion Maiorescu, bl. 33S1, et. 5, cab. 5e, pe data
12.05.2014.

Revalactiv SPRL notific` deschiderea proce-
durii simplificate  de insolven]` \n dosarul nr.
9432/105/2014, Tribunal  Prahova prin
încheierii din data de 28.02.2014 privind SC
Dakosta SRL, cu temenele: depunerea de-
claratiei de creanta 14.04.2014, intocmirea
tabelului preliminar al creantelor 21.04.2014,
intocmirea tabelului definitiv 28.05.2014,
prima Adunare a Creditorilor va avea loc la
sediul lichidatorului judiciar din Ploie[ti, str.
Ion Maiorescu, bl. 33S1, et. 5, cab. 5e, pe data
25.04.2014.

Revalactiv SPRL notific` deschiderea proce-
durii simplificate  de insolventa in dosarul nr.
7863/105/2014, Tribunal  Prahova prin
încheierii din data de 29.01.2014 privind SC
Ilhan Alex Trans SRL, cu temenele: depunerea
declaratiei de creanta 14.03.2014, intocmirea
tabelului preliminar al creantelor 24.03.2014,
intocmirea tabelului definitiv 08.04.2014,
prima Adunare a Creditorilor va avea loc la
sediul lichidatorului judiciar din Ploie[ti, str.
Ion Maiorescu, bl. 33S1, et. 5, cab. 5e, pe data
03.04.2014.

Revalactiv SPRL  notifica deschiderea proce-
durii simplificate  de insolventa in dosarul nr.
8909/105/2013, Tribunal  Prahova prin
încheierii din data de 13.02.2014 privind SC
Union SRL, cu temenele: depunerea de-
claratiei de creanta 01.04.2014, intocmirea
tabelului preliminar al creantelor 11.04.2014,
intocmirea tabelului definitiv 28.04.2014,
prima Adunare a Creditorilor va avea loc la
sediul lichidatorului judiciar din Ploie[ti, str.
Ion Maiorescu, bl. 33S1, et. 5, cab. 5e, pe data
16.04.2014.

Revalactiv SPRL notifica deschiderea proce-
durii simplificate  de insolventa in dosarul nr.
7867/105/2013, Tribunal Prahova prin
încheierii din data de 05.03.2014 privind SC
Alex Comserv SRL, cu temenele: depunerea
declaratiei de creanta 20.04.2014, intocmirea
tabelului preliminar al creantelor 30.04.2014,
intocmirea tabelului definitiv 14.05.2014,
prima Adunare a Creditorilor va avea loc la
sediul lichidatorului judiciar din Ploie[ti, str.
Ion Maiorescu, bl. 33S1, et. 5, cab. 5e, pe data
04.05.2014.

Revalactiv SPRL notific` deschiderea proce-
durii simplificate  de insolventa \n dosarul nr.
9109/105/2013, Tribunal  Prahova prin
încheierii din data de 25.02.2013 privind SC
Bavy Com SRL, cu temenele: depunerea de-
claratiei de creanta 11.04.2014, intocmirea
tabelului preliminar al creantelor 18.04.2014,
intocmirea tabelului definitiv 25.04.2014,
prima Adunare a Creditorilor va avea loc la
sediul lichidatorului judiciar din Ploie[ti, str.
Ion Maiorescu, bl. 33S1, et. 5, cab. 5e, pe data
23.04.2014.

Revalactiv SPRL notifica deschiderea proce-
durii simplificate  de insolventa in dosarul nr.
853/105/2014, Tribunal Prahova prin încheierii
din data de 27.02.2014 privind SC Folan Prod
SRL, cu temenele: depunerea declaratiei de
creanta 07.04.2014, \ntocmirea tabelului pre-
liminar al creantelor 17.04.2014, \ntocmirea
tabelului definitiv 05.05.2014, prima Adunare
a Creditorilor va avea loc la sediul lichidatoru-
lui judiciar din Ploie[ti, str. Ion Maiorescu, bl.
33S1, et. 5, cab. 5e, pe data  22.04.2014.

Revalactiv SPRL notific` deschiderea proce-
durii simplificate  de insolventa \n dosarul nr.
851/105/2014, Tribunal  Prahova prin încheierii
din data de 27.02.2014 privind SC Iacobescu &
Gutu SNC, cu temenele: depunerea de-
claratiei de creanta 07.04.2014, intocmirea

tabelului preliminar al creantelor 17.04.2014,
intocmirea tabelului definitiv 05.05.2014,
prima Adunare a Creditorilor va avea loc la
sediul lichidatorului judiciar din Ploie[ti, str.
Ion Maiorescu, bl. 33S1, et. 5, cab. 5e, pe data
22.04.2014.

Revalactiv SPRL notific` deschiderea proce-
durii simplificate  de insolven]` \n dosarul nr.
2141/105/2014, Tribunal Prahova prin
încheierii din data de 14.03.2014 privind SC Zid
Gili Construct SRL, cu temenele: depunerea
declara]iei de crean]` 28.04.2014, \ntocmirea
tabelului preliminar al crean]elor 07.05.2014,
\ntocmirea tabelului definitiv 21.05.2014,
prima Adunare a Creditorilor va avea loc la
sediul lichidatorului judiciar din Ploie[ti, str.
Ion Maiorescu, bl. 33S1, et. 5, cab. 5e, pe data
12.05.2014.

Revalactiv SPRL, lichidator judiciar în dosarul
nr. 5315/105/2013 al Tribunalului Prahova no-
tific` deschiderea procedurii generale a fali-
mentului conform hotararii nr. 329 din
18.03.2014 a SC Upl Consulting SRL cu sediul în
Ploie[ti, Sos. Ploiesti-Targoviste, Km 8, Zona
Est, Trup II, et.1, ap. Camera 3, judetul Prahova,
avand stabilite  urmatoarele termene: pentru
depunerea cererilor privind crean]ele n`scute
în cursul procedurii: 29.04.2014, pentru veri-
ficarea crean]elor n`scute în cursul proce-
durii, întocmirea, afi[area [i comunicarea
tabelului suplimentar al crean]elor este
09.05.2014, depunerea contesta]iilor la
crean]ele n`scute în cursul procedurii:
17.06.2014, solu]ionarea contesta]iilor la
crean]ele n`scute în cursul procedurii si pen-
tru întocmirea tabelului definitiv consolidat
al crean]elor este 27.06.2014  

Revalactiv SPRL notifica deschiderea proce-
durii simplificate a insolventei in dosarul nr.
9438/105/2013 al Tribunalului Prahova prin
incheierea din 28.02.2014 privind pe SC
Samario Impex SRL, cu termenele: depunere
creante 15.04.2014, intocmire tabel preliminar
25.04.2014, intocmire tabel definitiv
12.05.2014 si Prima Adunare a Creditorilor
30.04.2014, orele 13.30 la sediul lichidatorului
judiciar in Ploiesti, str. Ion Maiorescu, bl. 33S1,
et. 5, cab 5E, judetul Prahova.

Revalactiv SPRL notific` deschiderea proce-
durii simplificate a insolven]ei \n dosarul nr.
9423/105/2013 al Tribunalului Prahova prin
\ncheierea din 23.01.2014 privind pe SC Amfili
Impex  SRL, cu termenele: depunere crean]e
10.03.2014, \ntocmire tabel preliminar
19.03.2014, \ntocmire tabel definitiv
02.04.2014 [i Prima Adunare a Creditorilor
24.03.2014, orele 11.45 la sediul lichidatorului
judiciar \n Ploiesti, str. Ion Maiorescu, bl. 33S1,
et. 5, cab 5E, judetul Prahova.

Revalactiv SPRL \n calitate de administrator
judiciar \n dosarul nr. 5695/105/2009 aflat pe
rolul Tribunalului Prahova privind pe SC Aniko
Trans SRL notific` urm`toarele: prin
\ncheierea din data de 14.05.2012, judec`torul-
sindic a confirmat planul de reorganizare pro-
pus de debitoare, cu privire la reorganizarea
activit`]ii debitorului.  

Revalactiv SPRL \n calitate de administrator
judiciar \n dosarul nr. 5695/105/2009 aflat pe
rolul Tribunalului Prahova privind pe SC Aniko
Trans SRL notific` urm`toarele: prin
\ncheierea din data de 14.05.2012, judec`torul-
sindic a confirmat planul de reorganizare pro-
pus de debitoare, cu privire la reorganizarea
activit`]ii debitorului.  

În temeiul art. 61 alin.(1) din Legea 85/2006
comunic`m deschiderea procedurii de fali-
ment a debitorului SC Carry SRL, CIF:
15884797, J25/459/2003, dosar nr.
7276/101/2013-Tribunalul Mehedinti. Termen
pentru depunerea cererilor de crean]e
nascute \n cursul procedurii 28.04.2014; Ter-
menul limit` pentru verificarea crean]elor, în-
tocmirea [i afi[area tabelului suplimentar al
crean]elor este de 05.05.2014, Termen limit`
pentru depunerea eventualelor contesta]ii
este 15.05.2014; Termen pentru întocmire [i
afi[are tabelului definitiv consolidat al
crean]elor 19.05.2014. Lichidator judiciar, Con-
sultant Insolven]` SPRL

Subscrisa Evrika Insolvency IPURL reprezen-
tat` prin asociat coordonator Liscan Aurel, \n
calitate de lichidator judiciar al SC Medeea
Construct SRL desemnat prin sentin]a civil`
din data de 25.03.2013, pronunta]` de Tri-
bunalul Ilfov, Sec]ia Civil` \n Dosar nr.
1935/93/2013, notific` deschiderea falimentu-
lui prin procedura simplificat` prev`zut` de
Legea nr. 85/2006 împotriva SC Medeea Con-
struct SRL, cu sediul \n Loc. Pope[ti Leordeni,
Ora[ Pope[ti Leordeni, Str. Dispensarului, Nr.
6, Ap. CAM. 5, Judet Ilfov, CUI 25667957, nr. de
ordine \n registrul comer]ului
J23/2944/2009,.  Persoanele fizice [i juridice
care \nregistreaz` un drept de crean]`
\mpotriva SC Medeea Construct SRL vor for-
mula declara]ie de crean]` care va fi \nregis-
trat` la grefa Tribunalului Ilfov - sec]ia civil`,
cu referire la dosarul nr. 1935/93/2013, \n
urm`toarele condi]ii: a) termenul limit` pen-
tru \nregistrarea cererii de admitere a
crean]elor \n tabelul crean]elor 08.05.2014; b)
termenul limit` pentru verificarea crean]elor,
\ntocmirea, afi[area [i comunicarea tabelului
preliminar al crean]elor 19.05.2014; c) ter-
menul limit` pentru definitivarea tabelului
crean]elor la 03.06.2014; d) data primei
[edin]e a adun`rii generale a creditorilor
23.05.2014, ora 15.00; e) adunarea general` a
asocia]ilor SC Medeea Construct SRL la data
de 11.04.2014, ora 15.00 la sediul lichidatorului
judiciar din Bucure[ti, b-dul Unirii nr.78, bl.J2,
sc.2, et.3, ap.39, sector 3, cu unic punct \n or-
dinea de zi „Desemnarea administratorului
special”.

Subscrisa Evrika Insolvency IPURL reprezen-
tat` prin asociat coordonator Liscan Aurel, \n
calitate de lichidator judiciar al SC Eco Group
SRL desemnat prin hot`r~rea din data de
27.02.2014, pronun]at` de Tribunalul
Bucure[ti, Sec]ia a VII-a Civil` \n Dosar nr.
10331/3/2013, notific` deschiderea falimentu-
lui prin procedura simplificat` prev`zut` de
Legea nr. 85/2006 împotriva SC Eco Group
SRL, cu sediul \n Bucure[ti Sectorul 3, Calea
Vitan, Nr. 199, Bloc 52, Scara 1, Etaj 9, Ap. 26 ,
CUI 13039789, nr. de ordine \n registrul
comer]ului J40/4854/2000. Persoanele fizice
[i juridice care \nregistreaz` un drept de

crean]` n`scut dup` data deschiderii proce-
durii insolven]ei \mpotriva SC Eco Group SRL
vor formula declara]ie de crean]` care va fi
\nregistrat` la grefa Tribunalului Bucure[ti -
sec]ia a VII-a civil`, cu referire la dosarul nr.
10331/3/2013, \n urm`toarele condi]ii: a) ter-
menul limit` pentru \nregistrarea cererii de
admitere a crean]elor \n tabelul suplimentar
al crean]elor 12.04.2014; b) termenul limit`
pentru verificarea crean]elor, \ntocmirea,
afi[area [i comunicarea tabelului suplimen-
tar al crean]elor 02.05.2014; c) termenul pen-
tru depunerea contesta]iilor la tabelul
suplimentar 16.05.2014; d) termen pentru
\ntocmirea [i afisarea tabelului definitiv con-
solidat 26.05.2014.

SOMA}II
Romania. Judecatoria Bistrita. Sectia civila
dosar nr. 4358/190/2013. In baza incheierii
data in sedinta camerei de consiliu din data
de 31.03.2014, se emite somatie de uzucapi-
une. Avand in vedere ca reclamantii Pavalean
Macedon, cu domiciliul in Tiha B\rgaului nr.
13, jud. Bistrita – Nasaud si P`v`leanu, domi-
ciliul procesual ales in Tiha B\rg`ului nr. 13,
jud. Bistrita-Nasaud, invoca dobandirea drep-
tului de proprietate, prin uzucapiune, asupra
imobilului teren in suprafata de cca. 1000 mp,
situate in com. Tiha B\rg`ului pe teritoriul sat-
ului Muresenii B\rg`ului, intre vecinii: Sucilea
Ileana, Tanca Dochia, Gavan Vasile si Ulita Ga-
vanestilor, in suprafata de circa 1000 mp, din
imobilul \nscris probabil in cartea funciara nr.
249 Muresenii B\rgaului nr. top 196/1/2/3 pe
numele Statului Roman si in administrarea
fostului Consiliu Popular al comunei Tiha
B\rgaului. |n temeiul art. 1051 alin 2 lit e din
Noul Cod de procedura civila. Sunt somatic
toti cei intesati sa faca opozitie, cu precizarea
ca, in caz contrar, in termen de 6 luni de la
emiterea celei din urma publicatii se va trece
la judecarea cererii de uzucapiune. Presedinte
Jirghiuta Anamaria, Grefier Mairean Laura.

NOTIFICåRI
Tempo Insolv SPRL anun]a deschiderea proce-
durii simplificate de insolven]` privind pe SC
Ecudav Serv SRL, cu sediul în Campna, str.
Ciocârliei, nr.4, jud. Prahova  J29/1312/2004,
CUI 16543526, dosar nr. 9725/105/2013 la Tri-
bunalul Prahova. Termenul limit` pentru în-
registrarea cererii de admitere a crean]elor
25.03.2014, termenul  tabel preliminar
04.04.2014, termen tabel definitiv 21.04.2014,
adunarea creditorilor va avea loc la 10.04.2014
ora 12 la sediul lichidatorului judiciar. 

Tempo Insolv SPRL anun]a deschiderea proce-
durii simplificate de insolven]` privind pe SC
Ceziri Act Prest SRL, cu sediul în Ploie[ti, B-dul
Republicii, nr. 112, bl. 14C, parter, jude]ul Pra-
hova, J29/744/2012, CUI 30193523, dosar nr.
9795/105/2013 la Tribunalul Prahova. Ter-
menul limit` pentru înregistrarea cererii de
admitere a crean]elor 21.04.2014, termenul
tabel preliminar 30.04.2014, termen tabel de-
finitiv 14.05.2014, adunarea creditorilor va
avea loc la 05.05.2014 ora 12 la sediul lichida-
torului judiciar. 

Tempo Insolv SPRL anun]a deschiderea proce-
durii simplificate  de insolventa privind pe SC
Kronos Instal SRL, cu sediul în Ploie[ti,
str.Fr`sinet, nr.1, bl.8C, sc.B, et.4, ap.29, jude]ul
Prahova, J29/291/2010, CUI 26592810, dosar
nr. 9345/105/2013 la Tribunalul Prahova. Ter-
menul limit` pentru înregistrarea cererii de
admitere a crean]elor 11.04.2014, termenul
tabel preliminar 18/04/2014, termen tabel de-
finitiv 25.04.2014, adunarea creditorilor va
avea loc la 23.04.2014 ora 12 la sediul lichida-
torului judiciar.

Tempo Insolv SPRL anun]a deschiderea proce-
durii simplificate de insolven]` privind pe SC
Imomaris SRL, cu sediul în Ploie[ti, str. Malu
Ro[u, nr.120, camera 1, bl.11C, sc. B, et. 3, ap.33,
jude]ul Prahova, J29/311/2003, CUI 15237715
dosar nr. 9346/105/2013 la Tribunalul Prahova.
Termenul limit` pentru înregistrarea cererii
de admitere a crean]elor 11.04.2014, termenul
tabel preliminar 18.04.2014, termen tabel de-
finitiv 25.04.2014, adunarea creditorilor va
avea loc la 23.04.2014 ora 13 la sediul lichida-
torului judiciar.

Tempo Insolv SPRL anun]a deschiderea proce-
durii simplificate de insolven]` privind pe SC
Porta Elcon SRL, cu sediul în Comuna Puchenii
Mari, sat Miroslavesti, nr. 239, jude]ul Pra-
hova, J29/1537/2010, CUI 23884216, dosar nr.
1994/105/2014 la Tribunalul Prahova. Ter-
menul limit` pentru înregistrarea cererii de
admitere a crean]elor 12.05.2014, termenul
tabel preliminar 22.05.2014, termen tabel de-
finitiv 06.06.2014, adunarea creditorilor va
avea loc la 27.05.2014 ora 12 la sediul lichida-
torului judiciar

Tempo Insolv SPRL anun]a deschiderea proce-
durii generale de insolven]` privind pe SC
Grup Cosmidia SRL, cu sediul în Ploie[ti, Aleea
Iezerului, nr.5-7, bl.134-135, parter, jud. Prahova,
J29/965/2007, RO 21576279, dosar nr.
7838/105/2013 la Tribunalul Prahova. Ter-
menul limit` pentru înregistrarea cererii de
admitere a crean]elor 08/05/2014, termenul
tabel preliminar 18.05.2014, termen tabel de-
finitiv 31.05.2014, adunarea creditorilor va
avea loc la 13.05.2014 ora 12 la sediul lichida-
torului judiciar

ADUNåRI GENERALE
Ob[tea de Mo[neni “Marginea lui Dobrin” cu
sediul în comuna Peri[ani, sat Spinu, con-
voac` menbrii ac]ionari pentru data de 6
aprilie 2014, orele 14.00, în Adunarea Gen-
eral`, având ca ordine de zi urm`toarele: -
dare de seam` a Consiliului de Administra]ie
pe perioada aprilie 2013 -aprilie 2014; -rapor-
tul Comisiei de Cenzori; -acordarea de divi-
dente membrilor actionari; -discutii; Rela]ii
suplimentare la Pre[edintele Ob[tii, Nicu Ion
Mihai. Telefon 0250/757.029, dup` orele 18.00.

Convocator: Administratorul unic al SC Rom-
Quartz SA, convoac` Adunarea general` ordi-
nar` a ac]ionarilor în ziua de 07.05.2014 ora
10, la sediul din str. Erou Iancu Nicolae, 126A,
et.5, Voluntari, Ilfov, pentru ac]ionarii înregis-
tra]i în Registrul ac]ionarilor la sfâr[itul zilei

de 31.03.2014. Ordinea de zi: 1. Rapoartele de
gestiune ale administratorului unic [i
comisiei de cenzori pentru 2013; 2. Aprobarea
situa]iilor financiare pentru 2013 [i
desc`rcarea de gestiune a administratorului
unic; 3. Aprobarea bugetului de venituri [i
cheltuieli pentru 2014; 4. Alegerea sau prelun-
girea mandatelor administratorului unic [i
cenzorilor; 5. Diverse.

Dac` la prima convocare nu se întrunesc
condi]iile statutare, adunarea se va ]ine în
acela[i loc [i la aceea[i or` în ziua de
08.05.2014. Materialele informative se pot
consulta la adresa de mai sus. Reprezentarea
ac]ionarilor se poate face [i prin procur` spe-
cial` autentificat`. Administrator unic,
Grozescu Ioan.

Convocare: Consiliul de Administra]ie al so-
ciet`]ii Princer SA cu sediul în Bucure[ti B-dul
Na]iunile Unite nr.4, bl.107A, etaj 5- Corp B5 [i
etaj 6- Corp C6 sector 5, înregistrat` la O.R.C.B.
sub nr. J40/9336/1991, CUI RO1565291, con-
voac` Adunarea General` Ordinar` a
Ac]ionarilor la data de 7 mai 2014, ora 12.00
la sediul din B-dul Na]iunile Unite nr.4,
bl.107A, etaj 6- Corp C6 sector 5, Bucure[ti,
pentru to]i ac]ionarii înregistra]i în Registrul
Ac]ionarilor la data de referin]` 30.04.2014.
În cazul neîndeplinirii cvorumului legal,
Adunarea General` Ordinar` va fi reprogra-
mat` la a doua convocare pentru data de 8
mai 2014, în acela[i loc, la acee[i or` [i cu
aceea[i ordine de zi. Ordinea de zi este
urm`toarea: 1. Analiza [i aprobarea Raportu-
lui Consiliului de Administra]ie pe anul 2013.
2. Analiza [i aprobarea Raportului Comisiei de
Cenzori pe anul 2013. 3. Analiza [i aprobarea
Bilan]ului Contabil al societ`]ii la 31.12.2013;
analiza [i aprobarea Contului de Profit [i
Pierdere pe anul 2013; aprobarea surselor de
acoperire a pierderii înregistrate la data de
31.12.2013. 4. Aprobarea constituirii de surse
proprii de finan]are din dividende neridicate
prescrise. 5. Desc`rcarea de gestiune a admin-
istratorilor pentru exerci]iul financiar al anu-
lui 2013. 6. Analiza [i aprobarea Bugetului de
Venituri [i Cheltuieli [i a programului de ac-
tivitate pe anul 2014. 8. Diverse. Accesul în
sala de [edin]` se face pe baza actului de
identitate [i a certificatului de ac]ionar, sau
pe baza procurii speciale de reprezentare. In-
forma]ii suplimentare se pot ob]ine la tele-
fon 021/3.14.62.07.

Convocator: Administratorul Unic al SC Elec-
tro Energetica SA, în conformitate cu preved-
erile Legii 31/1990 privind societ`]ile
comerciale republicat`, cu modific`rile [i
complet`rile ulterioare [i în baza art. 15 din
Actul Constitutiv al societ`]ii, convoac`
Adunarea General` Ordinar` a Ac]ionarilor
Electro Energetica S.A. în data de 14.05.2014,
ora 17, la punctul de lucru al societ`]ii din Bu-
cure[ti, Sector 3, str. Negru Vod`, nr.2, bloc C4,
scara 3, etaj 7, ap.90, cu urm`toarea ordine de
zi: 1. Prezentarea [i aprobarea Bilan]ului, a
Contului de profit [i pierdere, a Raportului
comisiei de cenzori [i a Raportului de
gestiune al Administratorului unic privind ac-
tivitatea S.C. Electro  Energetica SA la data de
31.12.2013; 2. Desc`rcarea Administratorului
unic de gestiunea anului 2013;  3. Aprobarea
modalit`]ii de acoperire a pierderii rezultate
în exerci]iul financiar încheiat la 31.12.2013;  4.
Prezentarea [i aprobarea Bugetului de veni-
turi [i cheltuieli pe anul 2014 precum [i a
situa]iei financiare pe trimestrul I 2014;  5. Di-
verse. Data de referin]` pentru ac]ionarii în-
drept`]i]i s` fie în[tiin]a]i s` voteze în cadrul
Adun`rii Generale este 7 mai 2014, ora 17. În
caz de neîntrunire a cvorumului necesar, AGA
se va reprograma în ziua de 16.05.2014, ora 17,
la aceea[i adres`.

LICITA}II
SC Balkotex SRL, prin lichidator judiciar,
anun]` vânzarea prin licita]ie public` a
bunurilor mobile aflate \n patrimoniul deb-
itoarei, pre]urile de pornire al lictita]iilor fiind
reduse cu 50% fa]` de cele stabilite \n
rapoartele de evaluare. Licita]iile vor avea loc
pe data de: 07.04.2014, 08.04.2014,
09.04.2014, 10.04.2014, 15.04.2014, 24.04.2014,
25.04.2014, 28.04.2014, 29.04.2014 si
30.04.2014 orele 12.30 în Ploie[ti, str. Ion
Maiorescu bl. 33S1, et. 5, cab. 5E, jud Prahova.
Rela]ii suplimentare 0344104525.

Primaria Municipiului C~mpina anunta orga-
nizarea urmatoarelor licitatii. – licitatie pub-
lica cu strigare pentru vanzarea terenului in
suprafata de 134 mp, situate in municipiul
C~mpina, Str. Calea Doftanei nr. 82, Tarla 83,
Parcela Cc 121, Nr. cadastral 25529, CF 25529 –
prêt de pornire: 27 euro/mp (plus TVA); Lici-
tatia va avea loc joi, 24.04.2014, ora 09:00, la
sediul Primariei Municipiului C~mpina, Bd.
Culturii nr.18. Informatii suplimentare la tele-
fon: 0244-336.134, oficiul transport, avize.

Prim`ria municipiului Vatra Dornei, cod fiscal
7467268, cu sediul \n Vatra Doreni, strada
Mihai Eminescu nr. 17, Organizeaz` licita]ie
pentru concesionarea suprafe]ei de 300 mp
teren, situat \n strada Unirii, fn, pentru o pe-
rioad` de 49 de ani. Destina]ia terenului va fi
construirea unei locuin]e. Informa]ii referi-
toare la obiectul concesiunii [i actele dovedi-
toare privind calit`]ile [i capacit`]ile cerute
ofertan]ilor sunt enumerate \n caietul de
sarcini [i instruc]iunile prvind organizarea [i
desf`[urarea procedurii de concesionare. Doc-
umenta]ia de atribuire a concesiunii [i rela]ii
suplimenatre se pot ob]ine de la Prim`ria mu-
nicipiului Vatra Dornei, serviciului venituri,
camera 1, telefon 0230-375.229 int. 105, fax
0230-375.170. Ofertan]ii vor depune actele
prev`zute \n documenta]ia de licita]ie la reg-
istratura prim`riei municipiului Vatra Dornei,
camera 4, p~n` la data de 23 aprilie 2014 ora
16:00. Deschiderea ofertelor are loc \n data
de 24 aprilie 2014, ora 10:00 la sediul
prim`riei Vatra Dornei.

Inspectoratul de Poli]ie Teleorman orga-
nizeaz` licita]ie public` cu strigare pentru
atribuirea contractului de închiriere a unor
spa]ii cu suprafa]a util` de 1,00 mp situate
dup` cum urmeaz`: - Sediul I.P.J. Teleorman,
str. I. Creang`, nr. 71- 73 - 2 aparate; - Poli]ia
mun. Alexandria, str. 1 Mai, nr. 107 - 1 aparat; -
Poli]ia Turnu M`gurele, str. 1 Decembrie, nr. 2
- 1 aparat; - Poli]ia mun. Ro[iorii de Vede, str.

Rena[terii, nr. 23 - 1 aparat; - Poli]ia ora[ Videle,
str. Republicii, nr. 4 - 1 aparat; - Poli]ia ora[
Zimnicea, str. Traian, nr. 4 - 1 aparat; - Serviciul
Rutier, str. Carpa]i, nr. 7 - 1 aparat; în scopul
desf`[ur`rii activit`]ii amplasare a unor
aparate pentru distribuit b`uturi calde. Per-
soanele interesate se vor prezenta la sediul
unit`]ii din str. Ion Creang`, nr. 71 - 73, mun.
Alexandria, jud. Teleorman, de unde, în pe-
rioada 03.04.2014 - 15.03.2014, orele 8,30 -
15,30, pot solicita în scris fi[a de date a
achizi]iei, care se poate ob]ine contra sumei
de 3 lei.

Subscrisa Evrika Insolvency IPURL, reprezen-
tat` prin asociat coordonator av. Liscan Aurel,
\n calitate de lichidator judiciar al SC Visilvic
Prod SRL desemnat prin Sentin]a Civil` nr.
10631 din data de 09.12.2013, pronun]at` \n
Dosar nr. 18779/3/2013 aflat pe rolul Tri-
bunalului Bucure[ti, Sec]ia a VII a Civil`,
anun]`a scoaterea la v~nzare a bunului imo-
bil aflat \n proprietatea SC Visilvic Prod SRL
const~nd \n apartament situat \n Bucure[ti,
Bd. Camil Ressu, nr.57A, bl. 2B, sc.1, et.3, ap.15,
sector 3 \n valoare total` de 43.200 euro ex-
clusiv TVA., identificate [i inventariate con-
form rapoartelor de reevaluare aprobate \n
prezenta cauz` [i a publica]iei de v~nzare in-
tocmit` cu aceast` ocazie. Prima v~nzare a
bunului imobil apar]in~nd societ`]ii falite se
va organiza \n data de 16.04.2014 ora 15,00
prin licita]ie public` cu strigare. Locul de
desf`[urare a licita]iilor va fi stabilit la sediul
lichidatorului judiciar din Bucure[ti, Bd.Unirii
nr.78, bl.J2, sc.2, et.3, ap.39, sector 3, unde se
vor depune documentele de \nscriere la
licita]ie men]ionate \n caietul de sarcini, cel
t~rziu p~n` \n preziua licita]iei, ora 12.00.
Date despre starea bunurilor, pre]ul acestora,
condi]iile de \nscriere la licita]ie precum [i
modul de organizare a acestora se pot ob]ine
din caietul de sarcini \ntocmit de lichidatorul
judiciar. Caietele de sarcini se pot achizi]iona
de la sediul lichidatorului judiciar din Bu-
cure[ti, 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.
Achizi]ionarea caietului de sarcini este oblig-
atorie pentru to]i participan]ii la licita]ie.
Rela]ii suplimentare se pot ob]ine la tel.
0724.23.79.79.

SC Muntenia SA, societate aflat` \n faliment,
dosar nr. 2985/105/2007 Tribunal Prahova,
prin lichidator, anun]` vânzarea la licitatie
public`, conform regulamentului de partici-
pare la licita]ie aprobat de Adunarea Credito-
rilor din 10.08.2011 [i a Adun`rii Creditorilor
din 24.10.2013, dup` cum urmez`: instala]ie
decolmatat la pre]ul de 12.500 lei (f`r` TVA),
strung precizie la pre]ul de 1.250 lei (f`r` TVA),
Auto Sasiu la pre]ul de 9.350 lei (f`r` TVA),
Dacia Break la pre]ul de 500 lei (f`r` TVA) [i
Postul de Transfomare PT 9, la pre]ul de 17.500
lei (f`r` TVA). Pre]ul de pornire al licita]iei este
redus cu 50% din pre]ul stabilit \n rapoartele
de evaluare; zile de licita]ie: 07.04.2014,
08.04.2014, 09.04.2014, 10.04.2014,
15.04.2014, 24.04.2014, 25.04.2014, 28.04.2014,
29.04.2014 si 30.04.2014 orele 12.00. Rela]ii su-
plimentare la tel. 0344104525,  0244386618 si
0740226446.

SC Kafini Prod SRL, prin lichidator judiciar
anun]` vânzarea prin licita]ie public` a
bunurilor mobile aflate in patrimoniul deb-
itoarei, pre]ul de pornire al licitatiei este redus
cu 25% din pretul stabilit in raportul de eval-
uare. Licita]iile vor avea loc pe data de:
07.04.2014, 08.04.2014, 09.04.2014,
10.04.2014, 11.04.2014, 14.04.2014, 15.04.2014,
16.04.2014, 17.04.2014 si 18.04.2014 orele 13.00
în Ploie[ti, str. Ion Maiorescu bl. 33S1, et. 5,
cab. 5E, jud Prahova. Rela]ii suplimentare
0344104525.

SC Aconsa Construct Tranzimob SA, prin
lichidator judiciar anun]` vânzarea prin
licita]ie public` a bunurilor mobile aflate in
patrimoniul debitoarei, pre]ul de pornire al
licitiei este redus cu 25% din pretul stabilit \n
rapoartele de evaluare. Licita]iile vor avea loc
pe data de: 07.04.2014, 08.04.2014,
09.04.2014, 10.04.2014,11.04.2014, 14.04.2014,
15.04.2014, 16.04.2014, 17.04.2014 [i 23.04.2014
orele 12.00 în Ploie[ti, str. Ion Maiorescu bl.
33S1, et. 5, cab. 5E, jud Prahova. Rela]ii supli-
mentare 0344104525.

SC Sarena S.G. SRL prin lichidator, anun]`
v~nzarea la licita]ie public` bunului aflat \n
patrimoniul societ`]ii, pre]ul de pornire al
licita]iei este cel stabilit \n raportul de evalu-
are. Licita]iile vor avea loc pe data de:
03.04.2014, 04.04.2014, 08.04.2014,
09.04.2014, 10.04.2014, 15.04.2014, 16.04.2014,
24.04.2014, 25.04.2014 si 29.04.2014 orele
13.00 la sediul lichidatorului din Ploie[ti, str.
Ion Maiorescu, Bl.33S1 Cab.5 Et.5. Condi]iile de
participare [i rela]ii suplimentare la tel.
0344104525.

PIERDERI
Pierdut certificate agabaritice ADR cisterne [i
alte clase, certificat pentru conduc`tori auto
care efectueaz` transport rutier de m`rfuri,
mas` maxim` mai mare de 3.5 tone, pe nu-
mele Samoil` Florin Daniel. Le declar nule.

Pierdut contract plat` în rate, proces-verbal
predare-primire, pe numele Dr`gan Dumitru
[i Maria. Le declar nule.  

Pierdut adeverin]` achitare integral` locuin]`,
pe numele Nicolae Elena. O declar nul`. 

Pierdut adeverin]` achitare integral`, Bratu
Niculae [i Florina. O declar nul`.

Adeverin]` achitare apartament, pe numele
Bucinica Marin [i Bucinica Valerica. O declar
nul`.

Declar pierdut` legitima]ie senator, Marius
–Petre Nicoar`.

Declar pierdut Proces- verbal recep]ie la ter-
minarea lucr`rilor de construc]ie locuin]a P,
anexe gospod`re[ti, cu autoriza]ia de con-
struc]ie 28/15.07.2003, pe numele V`rzariu
Sabin [i Silvia, declar nul.

SC DUMAGAS TRANSPORT SA
cu sediul \n Craiova, jude]ul Dolj, 

lider pe pia]a de transport 
[i logistic` \n Romania [i Europa 
de est, datorit` expansiunii sale 

\n domeniu, selecteaz` \n 
vederea angaj`rii personal 

corespunz`tor pentru 
postul de conduc`tor auto 

categoria C+E:- pentru 
transport interna]ional 
de marf` (minim 1 an 

experien]` interna]ional`). 
Se ofer` condi]ii de lucru 

\ntr-o echip` omogen` 
de profesioni[ti [i 

salariu atractiv. 
Rela]ii [i program`ri la telefon:

0733100396; 0372512094  
sau la adresa de 

e-mail: transport@dumagas.ro.


