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CERERI SERVICIU
Doamn`, doresc contract munc` eviden]e
birou, calculator, arhivar, laborant,
0729.174.189.

OFERTE SERVICIU
Persoan` fizic` angajez guvernant`/bon`,
ofer salariu atractiv, cazare [i mas`, Bra[ov,
tel: 0734.184.288. Condi]ii: limba englez`
/ebraic` avansat, experien]` în domeniu 3
ani, calificare.

Firm` german` de contruc]ii caut` zidari
pentru [antiere în Germania. Cei interesa]i
vor scrie pe adresa: office@costea-bau.de
adaugând un CV [i copie CI. Cuno[tin]e de
limba german` reprezint` un avantaj, dar
nu o necesitate. Oferim salarii atractive [i
contract legal.

SC Arcforce Solutions SRL, Craiova, caut`
personal disponibil, cunosc`tor al limbii
franceze pentru deta[are în Fran]a (Corsica)
pentru urm`toarele posturi: osp`tar,
buc`tar, barman, cameriste, ajutor buc`tar.
Pentru informa]ii suplimentare v` rug`m s`
ne contacta]i la num`rul de telefon:
0251.544.000; 0748.157.596; adres` e-mail:
amarcu@arcforce.ro

PRESTåRI SERVICII
Acoperi[uri tabl` metalic`, tabl` zincat`,
burlane, accesorii repara]ii, dulgheri, vipsi-
tori 0722.17.00.04.

DISPARI}II
La data de 12.03.2014, pe rolul Judec`toriei
Slobozia, jude]ul Ialomi]a, a fost înregistrat
dosarul num`rul 1400/312/2014, având ca
obiect declararea judec`toreasc` a mor]ii
privind persoana disp`ruta Gheorghe Ion,
fiul lui Dumitru [i Maria, n`scut la data de 2
martie 1942, cnp 1420302212959, cu ultimul
domiciliu în Slobozia, strada Ana Ip`tescu,
num`rul 44 cu invita]ia ca orice persoan` s`
comunice instan]ei datele pe care le
cunoa[te în leg`tur` cu cel disp`rut, astfel
cum prevede art. 944 alineatul 2 teza final`,
din noul cod de procedur` civil`.

CITA}II
Nasaudean George, lui Vasile [i so]ia
n`scut` Ionasc Floarea, cu domiciliu ne-
cunoscut, sunt cita]i la Judec`toria N`s`ud,
sala 1, Str. Vasile Na[cu nr. 49, cod po[tal
425200, \n ziua de 05.06.2014, ora 08:30, \n
calitate de p~r~]i, dosarul civil nr.
3582/R/265/2013, \n proces cu reclamantul
Romocea Nicolae-Mircea, uzucapiune, valid-
itate antecontract de v~nzare-cump`rare. 

Numitul Dasc`lu Viorel cu ultimul domiciliu
cunoscut \n satul Birzesti, com. {tefan cel
Mare, jud. Vaslui, este citat la Judec`toria
Vaslui, str. Inginer Badea Romeo, nr.13,
Vaslui, \n dosarul civil 7276/333/2013 cu
obiect partaj bunuri comune, \n contradic-
toriu cu Ungureanu Crengu]a Ancu]a pen-
tru data de 12.06.2014 ora 8.30

Numita Niculita Maria, cu domiciliul legal
\n sat Cozia, com. Costuleni, jud. Ia[i, \n fapt
locuie[te \n mun. Gala]i, str. Garofi]ei, nr.11,
jud. Gala]i este citat` la Tribunalul Gala]i la
data de 20.06.2014, \n dosarul civil nr.
6491/121/2013, sala 3, ora 8,30 \n proces cu
DGASPC Gala]i.

P~r~tul Zaina Ionel, din Constan]a, Aleea
Stânjeneilor nr. 3, bloc C1, sc. A, etaj 3, apt.14
este chemat la Judec`toria Ia[i str. Grigore
Ureche nr. 3, bl. Gh. Sontu, sec]ia civil`, Com-
plet 3, ora 8.30, \n ziua de 2 iunie 2014, \n
dosarul nr. 21564/245/2013, pentru preten]ii,
cu reclamanta Asocia]ia de Proprietari str.
Decebal bl. PT13 Ia[i. 

Se citeaz` pârâta Stan Elena cu ultimul
domiciliu cunoscut în Fierbin]i Târg, Str.
Silozului, jud.Ialomi]a în Dosarul nr.
3361/330/2013 de pe rolul Judec`toriei Urz-
iceni, Str .Al.I. Cuza, nr.9 pentru termenul din
29.05.2014, ora 08.30 C2 obiect preten]ii
reclamant Mihaila Dorel.

Axinia Mihaela, cu ultimul domiciliu în Ia[i,
str. Aurel Vlaicu, nr. 60, bl. J, sc. A, et. 4, ap. 19,
jud. Ia[i, este chemat` personal la interoga-
toriu la sediul Judec`toriei Ia[i - Sec]ia
civil`, completul de judecat` nr. C28, S2C în
ziua de 2 iunie 2014, ora 8:30, în calitate de
pârât`, în proces cu Maftei Alexandra Irina
(fost` Cheptine), în calitate de reclamant`,
pentru stabilire paternitate constatare cal-
itate unic mo[tenitor, Ds. nr. 21579/245/2013.

Se citeaz` Jurj Cosmin Gheorghe, domiciliat
în comuna Beriu, sat Sibi[el, jude]ul Hune-
doara, pârât în dosarul 2144/241/2013, la
Judec`toria Horezu – pensie între]inere, ter-
men 08.05.2014.

Se citeaz` Jurj Elena Leontina, cu ultim
domiciliu cunoscut în localitatea Gro[eni,
nr.314, comuna Archi[, jude] Arad, în calitate
de pârât în dosar nr.68/246/2014 la
Judec`toria Ineu, pentru data de
29.mai.2014, în proces majorare pensie
între]inere minor.

Numitul Cre]u Constantin, cu ultimul
domiciliu \n Vaslui, ”Cre]u Constantin, cu
ultimul domiciliu \n Vaslui, str. V. Alecsandri,
nr. 11, [i cu buletinul de identitate nr.
045066 lit B, eliberat de Militia 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 ter-
men la 13.05.2014, \n contradictor cu
Budeanu Maria, cu acela[i domiciliu, pen-
tru uzucapiune

Pândaru Elena Carmen – domiciliat` în
ora[ul B`beni, Str. Calea lui Traian, nr. 276,
Jud. Vâlcea cheam` pe numitul Pândaru

Mih`i]` cu domiciliul în comuna C`preni,
sat Br`te[ti, jud. Gorj la Judec`toria Rm. Vâl-
cea pentru solu]ionarea Dosarului nr.
10860/288/2013 la data de 06.06.2014, ora
09:00, având ca obiect divor].

Se citeaz` numita Vieriu Cristina Elena –în
calitate de pârât`, în proces cu Vieriu Crist-
ian –în calitate de reclamant, la Judec`toria
Ia[i- Sec]ia Civil` (cu sediul în municipiul Ia[i,
str. Gr. Ureche nr.3, bl. Gh. {on]u), sala 2C,
complet C02m, în data de 30.05.2014, ora
8.30, în dosarul nr. 5833/245/2014, având ca
obiect divor] f`r` minori.

Se citeaz` numitul Smairan MUTE’B –în cal-
itate de pârât, în proces cu Smairan Gen-
oveva Mariana –în calitate de reclamant`,
la Judec`toria Ia[i- Sec]ia Civil` (cu sediul în
municipiul Ia[i, str. Gr. Ureche nr.3, bl. Gh.
{on]u), sala 2C, complet C02m, în data de
13.06.2014, ora 8.30, în dosarul nr.
39792/245/2013, având ca obiect divor] f`r`
minori.

NOTIFICåRI
SGB Insolvency Consult SPRL, administrator
judiciar al SC Pegamont SA, notific` de-
schiderea procedurii generale a insolven]ei
\mpotriva debitorului SC Pegamont SA, cu
sediul \n B`icoi, jud. Prahova, CUI RO
8405689, Nr ORC. J29/650/1996, \n dosarul
de insolven]` nr. 9140/105/2013, al Tri-
bunalului Prahova. Termene: depunerea
crean]elor: 07.05.2014; adunarea creditorilor
la sediul debitorului 12.05.2014; tabel pre-
liminar 16.05.2014; tabel definitiv
30.05.2014.

Revalactiv SPRL notific` deschiderea proce-
durii generale a insolven]ei în dosarul nr.
2595/105/2014 al Tribunalului Prahova prin
sentin]ei nr. 461/10.04.2014, privind pe SC
Dimilprod Distribution  SRL, cu termenele:
depunere crean]e 26.05.2014, întocmire
tabel preliminar 05.06.2014, întocmire tabel
definitiv 20.06.2014 [i Prima Adunare a
Creditorilor 10.06.2014, la sediul administra-
torului judiciar în Ploie[ti, str. Ion Maiorescu,
bl. 33S1, et. 5, cab 5E,  jude]ul Prahova.

Revalactiv SPRL notific` deschiderea proce-
durii generale a insolven]ei în dosarul nr.
3014/105/2014 al Tribunalului Prahova prin
încheierea din 10.04.2014, privind pe SC La
Pain Bar Restaurant SRL, cu termenele:
depunere crean]e 28.05.2014, întocmire
tabel preliminar 18.06.2014, întocmire tabel
definitiv 03.07.2014 [i Prima Adunare a Cred-
itorilor 23.06.2014,  va avea loc la sediul ad-
ministratorului judiciar în Ploie[ti, str. Ion
Maiorescu, bl. 33S1, et. 5, cab 5E, jude]ul Pra-
hova.

Revalactiv SPRL notific` deschiderea proce-
durii simplificate de insolven]` în dosarul
nr. 2819/105/2014, Tribunal Prahova prin
încheierii din data de 04.04.2014 privind SC
Alitextil Conf SRL, cu temenele: depunerea
declara]iei de crean]a 12.05.2014, întocmirea
tabelului preliminar al crean]elor
02.06.2014, întocmirea tabelului definitiv
17.06.2014, prima Adunare a Creditorilor va
avea loc  în data de 09.06.201, la sediul
lichidatorului judiciar din Ploie[ti, str. Ion
Maiorescu, bl. 33S1, et. 5, cab. 5E, jud. Pra-
hova.

Revalactiv SPRL notific` deschiderea proce-
durii simplificate de insolven]` în dosarul
nr. 974/105/2014, Tribunal Prahova prin
încheierii din data de 13.03.2014 privind SC
Alirom Prod SRL, cu temenele: depunerea
declara]iei de crean]a 25.04.2014, în-
tocmirea tabelului preliminar al crean]elor
05.05.2014, întocmirea tabelului definitiv
20.05.2014, prima Adunare a Creditorilor va
avea loc  în data de 08.05.2014, la sediul
lichidatorului judiciar din Ploie[ti, str. Ion
Maiorescu, bl. 33S1, et. 5, cab. 5E, jud. Pra-
hova.

Revalactiv SPRL notific` deschiderea proce-
durii simplificate de insolven]` în dosarul
nr. 2675/105/2014, Tribunal Prahova prin
încheierii din data de 28.03.2014 privind SC
Neviconstruct SRL, cu temenele: depunerea
declara]iei de crean]a 12.05.2014, întocmirea
tabelului preliminar al crean]elor
22.05.2014, întocmirea tabelului definitiv
06.06.2014, prima Adunare a Creditorilor va
avea loc  în data de 27.05.2014, va avea loc la
sediul lichidatorului judiciar din Ploie[ti, str.
Ion Maiorescu, bl. 33S1, et. 5, cab. 5E, jud. Pra-
hova.

Revalactiv SPRL notific` deschiderea pro-
cedurii simplificate de insolven]` în
dosarul nr. 2238/105/2014, Tribunal Pra-
hova prin încheierii din data de 26.03.2014
privind SC Arpirams SRL, cu temenele:
depunerea declara]iei de crean]a
12.05.2014, întocmirea tabelului preliminar
al crean]elor 22.05.2014, întocmirea
tabelului definitiv 06.06.2014, prima
Adunare a Creditorilor va avea loc  în data
de 27.05.2014, la sediul lichidatorului judi-
ciar din Ploie[ti, str. Ion Maiorescu, bl. 33S1,
et. 5, cab. 5E, jud. Prahova.

Revalactiv SPRL notific` deschiderea proce-
durii simplificate de insolven]` în dosarul
nr. 9479/105/2013, Tribunal Prahova con-
form sentin]ei nr. 357 din data de 26.03.2014
privind SC Edy Com Interna]ional SRL, cu
temenele: depunerea declara]iei de crean]a
12.05.2014, întocmirea tabelului preliminar
al crean]elor 22.05.2014, întocmirea tabelu-
lui definitiv 06.06.2014, prima Adunare a
Creditorilor va avea loc în data de 27.05.2014,
la sediul lichidatorului judiciar din Ploie[ti,
str. Ion Maiorescu, bl. 33S1, et. 5, cab. 5E, jud.
Prahova.

Revalactiv SPRL notific` deschiderea proce-
durii simplificate de insolven]` în dosarul
nr. 8679/105/2013, Tribunal Prahova con-
form încheierii din data de 16.04.2014

privind SC Cosmedon Impex SRL, cu
temenele: depunerea declara]iei de crean]a
02.06.2014, întocmirea tabelului preliminar
al crean]elor 12.06.2014, întocmirea tabelu-
lui definitiv 27.06.2014, prima Adunare a
Creditorilor va avea loc în data de 17.06.2014,
la sediul lichidatorului judiciar din Ploie[ti,
str. Ion Maiorescu, bl. 33S1, et. 5, cab. 5E, jud.
Prahova.

Revalactiv SPRL notific` deschiderea proce-
durii simplificate de insolven]` în dosarul
nr. 8908/105/2013, Tribunal Prahova con-
form încheierii din data de 16.04.2014
privind SC Tiresias Impex SRL, cu temenele:
depunerea declara]iei de crean]a
02.06.2014, întocmirea tabelului preliminar
al crean]elor 12.06.2014, întocmirea tabelu-
lui definitiv 27.06.2014, prima Adunare a
Creditorilor va avea loc în data de 17.06.2014,
la sediul lichidatorului judiciar din Ploie[ti,
str. Ion Maiorescu, bl. 33S1, et. 5, cab. 5E, jud.
Prahova.

Revalactiv SPRL notific` deschiderea proce-
durii simplificate de insolven]` în dosarul
nr. 8678/105/2013, Tribunal Prahova prin
încheierea din data de 16.04.2014 privind SC
Block Petrol Impex SRL, cu temenele:
depunerea declara]iei de crean]a
02.06.2014, întocmirea tabelului preliminar
al crean]elor 12.06.2014, întocmirea tabelu-
lui definitiv 27.06.2014, prima Adunare a
Creditorilor va avea loc în data de 17.06.2014,
va avea loc la sediul lichidatorului judiciar
din Ploie[ti, str. Ion Maiorescu, bl. 33S1, et. 5,
cab. 5E, jud. Prahova.

Revalactiv SPRL notific` deschiderea proce-
durii simplificate de insolven]` în dosarul
nr. 2773/105/2014, Tribunal Prahova prin
încheierea din data de 10.04.2014 privind SC
Ares Juju SRL, cu temenele: depunerea de-
clara]iei de crean]a 26.05.2014, întocmirea
tabelului preliminar al crean]elor
05.06.2014, întocmirea tabelului definitiv
20.06.2014, prima Adunare a Creditorilor va
avea loc în data de 10.06.2014, va avea loc la
sediul lichidatorului judiciar din Ploie[ti, str.
Ion Maiorescu, bl. 33S1, et. 5, cab. 5E, jud. Pra-
hova.

Revalactiv SPRL notific` deschiderea pro-
cedurii simplificate de insolven]` în
dosarul nr. 2819/105/2014, Tribunal Pra-
hova prin încheierii din data de 04.04.2014
privind SC Alitextil Conf SRL, cu temenele:
depunerea declara]iei de crean]a
12.05.2014, întocmirea tabelului preliminar
al crean]elor 02.06.2014, întocmirea
tabelului definitiv 17.06.2014, prima
Adunare a Creditorilor va avea loc  în data
de 09.06.201, la sediul lichidatorului judi-
ciar din Ploie[ti, str. Ion Maiorescu, bl. 33S1,
et. 5, cab. 5E, jud. Prahova.

DIVERSE
Judec`toria Ia[i. Dosar 5040/245/2013.
Sentin]a civil` nr. 4517/2014. Sedin]a public`
de la 26 martie 2014. Dispozitiv: Admite
excep]ia invocat` de reclaman]i privind nea-
ceptarea \n termen a succesiunii defunctu-
lui S`gneanu Petru de c`tre p~r~]ii:
S`gneanu Constantin cu domiciliul \n
Roman, str. Cuza Vod` bl.13, ap.8, jud.
Neam]; Buc`taru Rodica cu domiciliul \n
Roman, str. N. Titulescu nr. 14, ap.39, Bode-
scu (fost` S`gneanu) Anica cu domiciliul \n
comuna Sagna, jud. Neam], Scutariu (fost`
S`gneanu) Mihaela cu domiciliul \n Roman,
str. Sucidava nr.190, S`gneanu Constantin
Viorel cu domiciliul \n Bra[ov, str. Zizinului
nr.122, ap.11, S`gneanu L`cr`mioara Mihaela
cu domciliul \n Bra[ov, str. Vi[inului nr. 3B,
bloc P8, et.3, ap.22, Tiba Ana - Luiza (fost`
S`gneanu) cu domiciliul \n Bra[ov, str. Zizin-
ului nr.134, bloc.134, ap.2. Admite excep]ia
lispei de interes [i a lipsei calit`]ii procesuale
pasive a p~r~]ilor reclaman]i \n formularea
cererii reconven]ionale, invocat` de recla-
man]ii p~r~]i. Respinge cererea
reconven]ional` formulat` de p~r~]ii recla-
man]i S`gneanu Constantin – Viorel,
S`gneanu L`cr`mioara - Miahela [i Tiba Ana
Luiza \n contradictor cu reclaman]ii: Aioanei
Gheorghe cu domiciliul \n Ia[i, stradela
Canta nr.1, bl.547, sc.C, ap. 1, Pimen Iacob cu
domiciliul \n Piatra Neam], str. 6 Martie, bl.2,
ap.35, jud. Neam], }urcanu Viorel cu domi-
ciliul \n Ia[i, str. Vitejilor nr. 8, bl. SC 12, ap. 19,
Andrese Cristina cu acela[i domiciliu ca [i
}urcanu Viorel. Declar` deschis` succe-
siunea defunc]ilor S`gneanu Petru, decedat
la 26.01.1999 [i S`gneanu Paraschiva, dece-
dat` la 24.08.2012. Constat` c` masa succe-
soral` r`mas` la decesul defunctului
S`gneanu Petru este alc`tuit` din: -  cota de
1/2 din apartamentul situat \n Ia[i, str.
Ciurchi nr.115, sc.D, et.2, ap.1 (\n valoare de
40.000 lei) – respectiv \n valoare de 20.000
lei. - Cota de 1/2 din locul de veci [i monu-
mentul funerar situat \n cimitirul Eternitate
din munic. Ia[i, \n parcela 40/iR2; - cota de
1/2 din sumele de bani aflate \n depozit CEC
conform biletului CEC nr. 69501. Constat` c`
p~r~]ii sunt str`ini de succesiunea defunc-
tului [i c` \ntreaga mas` succesoral` a fost
culeas` de so]ia supravie]uitoare S`gneanu
Paraschiva. Constat` c` masa succesoral`
r`mas` la decesul defunctei S`gneanu
Paraschiva este format` din: - suprafa]a de
7700 mp teren situat \n localitatea Cerne[ti,
com. Todireni, jud. Boto[ani dob~ndit` de
defunct` prin actul de partaj voluntar aut-
entificat sub nr. 5399/1999 la BNP Reta
Ani]ei din Boto[ani [i \n baza titlului de pro-
prietate nr. 17642/1992; - Cota de 1/2 din
locul de veci [i monumentul funerar situat
\n cimitirul Eternitate din Ia[i, parcela RO/I
R2 loc. 17; - Cota de 1/2 din sumele de bani
aflate \n depozit CEC conform libretului CEC
nr. 69501; - Cota de 1/2 din apartamentul sit-
uat \n Ia[i, str. Ciurchi nr.115, sc.D, et.2, ap.1.
Constat` c` succesorii defunctei sunt:

Aioanei Gheorghe, \n calitate de nepot de
sor` - Aioanei Ruxandra decedat` la
16.03.2006; Pimen Iacob \n calitate de frate
al defunctului; Munjiu Vasile \n calitate de
nepot de sor` predecedat` - Munjiu Maria
decedat` la 16.07.2001, Andrese Cristina \n
calitate de nepot de sor` predecedat`, }ur-
canu Elena, fiecare cu cota de 1/4 din succe-
siune. Ia act de cererea de renun]are la
succesiune formulat` de reclamantul }ur-
canu Viorel. Atribuie reclaman]ilor \ntreaga
mas` succesoral`, apartament, teren, loc de
veci cu momentu funerar, sume de bani
aflate \n deposit CEC, \n cot` de 1/4 pentru
fiecare tulpin`. Respinge cererea
reclaman]ilor privind obligarea p~r~]ilor la
plata cheltuielilor de judecat`. Cu drept de
recurs \n 15 zile de la comunicare.
Pronun]at` \n [edin]` public`, azi, 26 mar-
tie 2014.

SOMA}IE
Rom~nia. Judec`toria F`get. Sediul F`get.
Strada 1 Decembrie 1918 nr. 3. Jude]ul Timi[.
Tel fax 0256-320.962. Dosar nr. 113/832/2014.
emis` la data de 24 martie 2014. Cod opera-
tor date 2970. Soma]ie: prin cererea \nregis-
trat` pe rolul Judec`toriei F`get sub nr.
113/832/2014, reclamanta Gheta Ana, CNP
2311212351061 cu domiciliul \n comuna
Bethausem, sat Cliciova nr. 159, jude]ul
Timi[ a solicitat s` se constatate c` a
dob~ndit prin uzucapiune prev`zut` de art.
28 [i 130 din Decretul Lege nr. 115/1938
pre]ul de proprietate asupra imobilului
\nscris \n CF nr. 401168 Bethausen nr. CF
vechi 91 (provenit` din conversia de pe
h~rtie a CF nr. 91), top 187- 188/a Cliciova,
imobilul situat \n comuna Bethausen, sat
Cliciova nr. 96, jude]ul Timi[, compus din
casa cu nr vechi 204 si teren \n suprafa]a de
1439 mp, s` se constate c`, casa din lemn cu
nr vechi 204, nu mai exist` [i s` se dispuna
radierea acesteia din cartea funciar` [i s` se
dispun` radierea din cartea funciar` a pro-
prietarei tabulare Tarnoveanu Iozefa [i a
dreptului de intre]inere notat \n favoarea lui
Gheta Lucian concomitent cu intabularea
dreptului de proprietate al sau cu privire la
suprafa]a de 1439 mp teren. Orice persoan`
interesat` poate face opozi]ie care va fi dis-
pus` la Judec`toria F`get, \n dosarul nr.
113/832/2014, cu precizarea c`, \n sens con-
trar, \n termen de 6 luni de la emiterea celei
din urma publica]ii se va trece la judecarea
cererii. Prezenta soma]ie a fost emis` la
Judec`toria F`get, prin \ncheiere dat` \n
dosarul nr. 113/832/2014 \n [edin]a camerei
de consiliu din data de 24 martie 2014.

ADUNåRI GENERALE
În baza prevederilor art.15 din Actul Consti-
tutiv al SC Rudbin Rudeni SA precum [i în
baza adresei nr. 08/16.04.2014 primit` de la
ac]ionarul Dobrescu Florin Stefan, adminis-
tratorul unic al SC Rudbin Rudeni SA con-
voac` pentru data de 07.06.2014 ora 11.00,
la sediul societ`]ii din Str. Fortului nr.31,
ora[ul Chitila, sat Rudeni, Jud. Ilfov,
Adunarea General` Extraordinar` a
Ac]ionarilor SC Rudbin Rudeni SA, având
urm`toarea ordine de zi: 1. Aprobarea unei
investi]ii reprezentând o constructie met-
alic` tip hal` de cca 300-400 mp. 2. Apro-
barea unei investi]ii reprezentând o
constructie metalic` tip hal` în suprafa]a de
220mp. 3. Aprobarea închiderii firmei SC
Rubin SRL unde Rudbin Rudeni SA de]ine
100% din capitalul social. În cazul neîn-
deplinirii condi]iilor statutare [i legale cu
privire la A.G.E.A. la data de 07.06.2014 ora
11.00, o nou` Adunare General` Extraordi-
nar` a Ac]ionarilor se va întruni la data de
09.06.2014, la aceea[i or` [i în acela[i loc, cu
aceea[i ordine de zi, urmând a se face aplic-
abile prevederile statutare. 

LICITA}II
Private Liquidation Group IPURL numit
lichidator în dosarul nr. 7528/111/2012 aflat
pe rolul Tribunalului Bihor, privind pe deb-
itoarea SC Meriotru Com SRL,
J05/5271/1994, CUI: RO7625600 scoate la
vânzare prin licitatie public` urm`toarele
bunuri mobile: Dacia Drop Side 3.600 EUR,
Dacia Pick Up 1.600 EUR, Dacia Drop Side
1.600 EUR. Licita]ia va avea loc în 12.05.2014
ora 12:00 la sediul lichidatorului din Oradea
str. Avram Iancu nr.2 ap.11. Regulamentul de
vânzare se poate obtine de la lichidator. Par-
ticipan]ii vor depune 10% garan]ie din val-
oarea bunurilor licitate. Ofertele se pot
depune prin fax: 0359463662. În cazul în
care bunurile nu se vor vinde licita]ia se reia
s`pt`mânal, timp de înc` 3 s`pt`mâni la
aceea[i or` la acelea[i pre]uri de pornire.

Comuna Miroslava, jude]ul Ia[i, organizeaz`
licita]ie public` deschis`, în data de
28.05.2014 pentru: -concesionare teren în
suprafa]a de 149 mp situat în localitatea
Valea Adânc`, comuna Miroslava, jude]ul
Ia[i- orele 10.00; -concesionare teren în
suprafa]a de 104 mp situat în localitatea
Valea Adânc`, comuna Miroslava, jude]ul
Ia[i- orele 10.30; -concesionare teren în
suprafa]a de 8200 mp, T14, comuna
Miroslava, jude]ul Ia[i- orele 11.00. Caietul
de sarcini poate fi ob]inut de la Biroul
achizi]ii publice din cadrul Prim`riei com.
Miroslava, jude]ul Ia[i. Costul Caietului de
sarcini este de 50 lei. Data limit` pentru
depunerea ofertelor 27.05.2014, orele 14.00.

Anun] de participare. –reprogramare.
Achizi]ia de lucr`ri. 1. Denumire achizitor:
Societatea Na]ional` a S`rii S.A. Bucure[ti
–Sucursala Salina Tg. Ocna, str. Salinei nr.12,
jud. Bac`u, cod: 605600, telefon: 0234-
344.017, fax: 0234-344.022, e-mail:
salina@salina.ro . 2. Obiectul: încheierea

unui acord cadru pentru: Proiectarea [i exe-
cutarea a 2 foraje [i echiparea acestor sonde
pentru men]inerea capacit`]ii de produc]ie
la sarea solu]ie Gura Sl`nic, Tg. Ocna. 3. Pro-
cedura aplicat`: Licita]ie deschis`. 4. Docu-
menta]ia de atribuire [i copie dup`:
Regulamentul propriu privind organizarea
[i desf`[urarea procedurilor de achizi]ie de
produse, servicii [i lucr`ri aplicabil în cadrul
Societ`]ii Na]ionale a S`rii S.A. Bucure[ti, se
pot ob]ine de la Salina, str. Salinei, nr. 12, loc.
Tg. Ocna, jud. Bac`u. 5. Data pân` când se
pot solicita clarific`ri: 23.05.2014, ora 12.00.
6. Termen de r`spuns la solicit`ri:
26.05.2014, ora 14.00. 7. Locul [i data limit`
de depunere a ofertelor: conf. art. 1
–28.05.2014, ora 8.00. 8. Locul [i data de-
schiderii ofertelor: conf. art. 1 –28.05.2014,
ora 10.00. 9. Nu sunt admise: oferte alterna-
tive. 10. Se solicit`: Garan]ie de participare
în cuantum de: 95.000 lei. Dovada consti-
tuirii garan]iei de participare va fi: pe exte-
riorul plicului mare cu oferta. 11. Perioada de
valabilitate a ofertei: 90 de zile. 12. Criteriul
de atribuire: cea mai avantajoas` ofert` din
punct de vedere tehnico-economic.

Subscrisa Evrika Insolvency IPURL, reprezen-
tat` prin asociat coordonator av. Liscan
Aurel, in calitate de lichidator judiciar al SC
Consulting Partners Group SRL desemnat
prin Sentin]a Civil` nr. 1592 din data de
12.02.2014, pronun]at` \n Dosar nr.
18782/3/2013 aflat pe rolul Tribunalului Bu-
cure[ti, Sec]ia a VII a Civil`, anun]` scoaterea
la v~nzare a bunului imobil aflat \n propri-
etatea SC Consulting Partners Group SRL
const~nd \n apartament situat \n Bucure[ti,
strada Zizin, nr.11, bl. V40, sc.1, et.7, ap.23, sec-
tor 3 \n valoare total` de 68.310 euro exclu-
siv TVA. Prima v~nzare a bunului imobil
apar]in~nd societ`]ii falite se va organiza \n
data de 09.05.2014 ora 14,00 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 de-
spre 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 ju-
diciar din Bucure[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 obligatorie pentru to]i participan]ii la
licita]ie. Rela]ii suplimentare se pot ob]ine
la tel. 0724.23.79.79.

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, pronunta]` \n
Dosar nr. 18779/3/2013 aflat pe rolul Tri-
bunalului Bucure[ti, Sec]ia a VII a Civil`,
anun]` scoaterea la v~nzare a bunului imobil
aflat \n proprietatea SC Visilvic Prod SRL
const~nd \n apartament situat \n Bucuresti,
Bd. Camil Ressu, nr. 57A, bl. 2B, sc.1, et.3, ap.15,
sector 3 \n valoare total` de 38.880 euro ex-
clusiv TVA., identificate [i inventariate con-
form rapoartelor de reevaluare aprobate \n
prezenta cauza [i a publica]iei de v~nzare
\ntocmit` cu aceasta ocazie. Prima v~nzare a
bunului imobil apar]in~nd societ`]ii falite se
va organiza \n data de 12.05.2014 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 Lions Protection SRL, societate \n fali-
ment, prin lichidator, cu sediul \n Ploie[ti,
Str. Gh. Doja, nr. 30, et. 10, ap. 31, scoate la
v~nzare prin licita]ie, \n bloc, urm`toarele
bunuri: autoturism Skoda Fabia Avantaj, an
fabrica]ie 2006, nr. \nmatriculare PH-10-JVZ;
autoturism Skoda Fabia Avantaj, an
fabrica]ie 2006, nr. \nmatriculare PH-10-
JWB; autoutilitar` Ford Tranzit, nr. \nmatric-
ulare PH-20-PSV, an fabrica]ie 2007; obiecte
de inventar (tomfa – 11 buc., telefon Euroset
– 5 buc., geac` var` – 5 buc., bocanci – 38
buc., bocanci iarn` – 16 buc., geac` inscrip-
tionat` – 10 buc., pantaloni vara – 10 buc.,
imprimeu personalizate – 10 buc.), la pretul
total de 44.724,75 lei. Pre]ul nu con]ine TVA.
Licita]ia se va ]ine \n data de 12.05.2014, ora
11.00, la sediul lichidatorului, iar \n cazul \n
care bunurile nu vor fi adjudecate, licita]ia
se va ]ine \n data de 15.05.2014, 19.05.2014,
22.05.204, 26.05.2014, 29.05.2014,
02.06.2014, 05.06.2014, 09.06.2014,
12.06.2014, la aceea[i or` [i aceea[i adres`.
Dosarul de prezentare [i condi]iile de partic-
ipare se pot ob]ine numai de la sediul
lichidatorului. Telefon/fax: 0244-597.808;
mobil: 0723.357.858; www.andreiioan.ro.

Debitorul SC CCW Proiect SRL cu sediul în
Timi[oara, str. Enric Baader, nr. 13, jude]ul
Timi[, J35/2769/2005, CUI: 17900171, aflat`
în procedura de faliment, in bankruptcy, en

faillite, dosar nr. 10265/30/2012-Tribunalul
Timis, prin lichidator judiciar societ`]ile pro-
fesionale de insolven]` asociate prin con-
tract Yna Consulting SPRL [i Consultant
Insolven]` SPRL, cu sediul ales în localitatea
Timisoara, str. Nicu Filipescu, nr.4, ap.14
jude]ul Timis, scoate la vânzare: Bunul imo-
bil aflat in garan]ia creditorului Piraeus Bank
SA cu rangul I* (teren teren cu bloc de 4
etaje [i o cl`dire în anex` în suprafa]` de
3525 m.p. situate în localitatea Dumbr`vi]a,
jude]ul Timi[; CF:401510 provenit din con-
versia de pe hârtie a CF nr. 2486, nr
topografic:279-280/a/2/1-2/4)*, la pretul de
pornire a licitatiei de 406.918,00 euro
(echivalentul in lei la cursul BNR din ziua
pl`]ii) Valoarea nu include TVA. Titlul execu-
toriu în baza c`ruia lichidatorul judiciar pro-
cedeaz` la vânzarea bunului imobil descris
anterior, o reprezinta sentinta nr. 144 din
data de 23.01.2014 de deschidere a proce-
durii de faliment pronun]at` de c`tre
judec`torul sindic in dosarul de insolven]`
nr.10265/30/2012. Licita]ia va avea loc în lo-
calitatea Timi[oara, str.Nicu Filipescu, nr.4,
ap.14, jude]ul Timi[ la data de  15.05.2014
orele 13:00. Participarea la licita]ie este
condi]ionat` de consemnarea, pân` la în-
ceperea licita]iei a unei cau]iuni de 10% din
pre]ul de pornire al licita]iei si achizitionarea
caietului de sarcini in valoare de 1000.00 lei.
Cont RO68PIRB2700715728001000 deschis
la Piraeus Bank SA Dr. Tr. Severin. Invit`m pe
toti cei care vor sa se prezinte la [edin]a de
licita]ie la termenul de vânzare, la locul fixat
în acest scop [i pâna la acel termen s`
depun` oferte de cump`rare. Somam pe
toti cei care pretind vreun drept asupra imo-
bilului sa anunte lichidatorul judiciar in-
ainte de data stabilita pentru vânzare în
termen, sub sanctiunea prevazut` de lege.
Rela]ii la telefon-fax 0744528869,
0742592183, 0745267676 sau 0256/220827,
email:office@consultant-insolventa.ro; ex-
pertyna@yahoo.com, site:  www.consult-
ant-insolventa.ro www.ynaconsulting.ro
sau la sedile lichidatorului judiciar din local-
itatea Dr. Tr. Severin, str. Z`br`u]ului, nr.7A,
jud. Mehedin]i, Dr. Tr. Severin str. Iuliu
Maniu nr.20, jud.Mehedinti si Mun.
Timisoara, str. Nicu Filipescu, nr.4, ap. 14
jude]ul Timis. Lichidator judiciar asociat,
Consultant Insolven]` SPRL, prin ec. Emil
Popescu Yna Consulting SPRL, prin ec.
Motoi Gogu.

PIERDERI
Declar`m pierdut` autoriza]ia auto utilizat`
- Turcia ter]` nr. 407357 apar]in~nd Cryon
Trans Speed SRL. Se declar` nul`.

Pierdut Certificat Atestat administrator imo-
bile pe numele B`l`[oiu Ancu]a, eliberat de
Prim`ria Craiova. Se declar` nul.

Streanga Smaranda Alexa -pierdut [tampil`
auditor financiar CAFR nr. 1696. O declar nul`

Pierdut adeverin]` achitare integral` rate
contract 8388/6/1991, pe numele V`duva
Elena. O declar nul`. 

Pierdut adeverin]` plat` integral`, pe nu-
mele Niculae Mariana. O declar nul`. 

Pierdut contract vânzare-cump`rare, proces
verbal predare-primire locuin]`, schi]a casei,
pe numele Gheorghe Vasilica [i Gheorghe
Dan. Le declar nule. 

Pierdut proces verbal apartament 27, Bu-
cure[ti, Aleea Valea Ro[ie, nr. 1, bl.A5, sc.B,
et.3, sector 6, pe numele Petcu Ioan [i Olivia
Viorica. Îl declar nul.

Pierdut card acces Palat CFR cu num`rul
60:44582 pe numele Filipescu Adriana emis
de S.N.T.P.C. (C.F.R. C`l`tori).

Pierdut intabulare nr. 142010 din octombrie
2007 [i extras de carte funciar` nr. 55556 din
octombrie 2007, ora[ M`gurele, pe numele
Ghica Niculae, domiciliat în Bucure[ti, strada
Docolina nr.3, sector 5. Le declar nule.

Subscrisa Prometheus Energomontaj SRL, cu
sediul în Bucure[ti, sectorul 1, Calea Floreasca
nr. 89, Corp A (Latura Calea Floreasca), etaj 4
(mansard`), ap. 10, biroul 3, având num`r de
înregistrare în registrul comer]ului
J40/3433/2013, Cod Unic de înregistrare
31371734, declar pierdute urm`toarele docu-
mente: certificatul de înregistrare cu seria B,
nr. 2714487, certificatul constatator pentru
sediul social emis în baza Legii 359/2004 [i
certificatul constatator pentru ter]i emis în
baza Legii 359/2004, le declar nule.

DECESE

Familia 
multume[te 
tuturor celor 
care i-au fost

al`turi \n greaua 
pierdere suferit` 

prin trecerea 
\n nefiin]` a celui

care a fost 
Prof. Univ. Dr. 

COSTICå BULAI,
fost judec`tor 

al Cur]ii 
Constitu]ionale


