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OFERTE SERVICIU

PRESTåRI SERVICII
Repara]ii televizoare, monitoare, laptop. Tel. 0723.699.838,
www.servicetelevizoare.ro

Particular, execut zugr`veli, faian]`, instala]ii sanitare.
0729.783.373 – 0765.409.324.

VÂNZåRI DIVERSE

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

CITA}II
Se citeaz` Buzil` Dorel [i Bejan Alexandru la Judec`toria
Boto[ani, în data de 15.04.2014, în dosarul nr.
17647/193/2012.

{uteu Simona Marioara, cu ultimul domiciliu cunoscut în
{oimu[ nr.75, comuna Some[ Odorhei, S`laj, este citat` în
Dosar nr.1276/1752/2013, Judec`toria Jibou, termen
23.04.2014, în proces cu {uteu Adrian Ioan, divor].

Numita Chiper (fost` Fren])  Veronica, cu ultimul domiciliu
cunoscut în comuna Puie[ti, sat L`le[ti, jude]ul Vaslui, este
citat` la Tribunalul Gala]i, la data de 23.04.2014 sala 3, ora
8, 45, \n Dosarul civil nr. 6098/121/2013, \n proces cu Direc]ia
General` de Asisten]` Social` [i Protec]ia Copilului Gala]i.

Soma]ie. Prin cererea înregistrat` pe rolul Judec`toriei Întor-
sura Buz`ului sub nr. 3/248 din data de 07.01.2014, pos-
esoarea Moise Adriana, având domiciliul în mun. Bra[ov,
str. Apollo nr. 5B, sc. C, ap. 30, jude]ul Bra[ov, a invocat
dobândirea pin uzucapiune a dreptului de proprietate
asupra imobilului situat în com. Dobârl`u, sat Lunca
M`rcu[, jude]ul Covasna, în suprafa]` total` de 3663 m.p.,
înscris în C.F. nr. 24878 Dobârl`u (nr. vechi 786 M`rcu[) nr.
top. 1003, pe numele proprietarilor tabulari Kom[a Elek,
Com[a N. Alexe, R`]ulea Maria, Farka[ Valeria, R`]ulea Ioan
[i R`]ulea {tefan, având ca vecin`t`]i la nord dig, la est dig,
la sud nr. top. 1004 [i la vest drum. To]i cei interesa]i sunt
soma]i s` formuleze opozi]ie cu precizarea c`, în caz contrar,
se va trece la judecarea cererii în termen de 6 luni de la
emiterea celei din urm` publica]ii.

Numita Vieru Ioana Elena, cu domiciliul \n mun. Gala]i, str.
G-ral Alexandru Cernat nr.11, bl. D1B, ap.6, jud. Gala]i este
citat` la Tribunalul Gala]i la data de 23.04.2014, \n dosarul
civil nr. 5067/121/2013, sala 3, ora 8:30 \n proces cu
D.G.A.S.P.C. Gala]i.

Numitul Pauliuc Ionel este chemat la Judec`toria Ia[i, în
data de 24.04.2014, ora 12, camera Sala 2, C 10, în calitate
de pârât, Dosar nr. 32653/245/2012, în proces cu Pauliuc
Elena Cristina pentru divor] cu minor, executarea au-
torit`]ii p`rinte[ti, stabilire domiciliu minor, pensie de
între]inere.

P~r~tul Talos Gratian domiciliat \n loc. Satu Nou de Sus nr
298 jud Maramure[ este chemat \n calitate de p~r~t \n in-
stant]a la Judec`toria Baia Mare \n data de 07.04.2014 ora
8,30 sala 35 \n proces cu Roatis Alina ac]iune \n constatare

Se citeaz` Ungureanu Elena cu ultimul domiciliu cunos-
cut Varbilau, sat Varbilau nr. 60, Jud. Prahova, la
Judec`toria V`lenii de Munte, \n dosarul 447/331/2014,
pentru data de 22.04.2014, \n proces cu Sc EOS KSI Roma-
nia SRL, pentru validare poprire.

Direc]ia General` de Asisten]` Social` [i Protec]ia Copilu-
lui Vâlcea cheam` în judecat` pe numita Boghiu Loredana
Adina cu re[edin]a în mun. Rm. Vâlcea, B-dul Pandurilor,
bloc A8/2, scara A, ap. 23, jud. Vâlcea în calitate de inti-
mat` in dosarul civil nr. 611/90/2014, cu termen de jude-
cat` la data de 25.04.2014, aflat pe rol la Tribunalul Vâlcea.

SC Turnis Brand SRL, cu sediul \n Ia[i, str. Pantelimon
Halipa nr. 15, bl. G2, sc. B, parter (spa]iu comercial) [i
punct de lucru \n Ia[i, bld. Prim`verii nr. 9, bl. P4, sc. A,
parter, ap.1, jud. Ia[i, reprezentat` prin d-na Pavel Masari
Oana Virginia \n calitate de administrator (domiciliat`
\n Ia[i, str. Cuza Vod` nr. 4-6, et. 5, ap. 16, jud. Ia[i),
(ap`r`tor desemnat \n calitate de curator special este
doamna Avocat Damian Madalina) este citat` în calitate
de pârât`, în dosarul nr. 22263/245/2013, având ca obiect
preten]ii, în data de 25.04.2014, ora 12:00, la Judec`toria
Ia[i, cu sediul în str. Gr. Ureche nr. 3, bl. Gh. [on]u, Ia[i,
Sec]ia Civil`, Camera Sala 1c, complet c13, reclamant`
fiind SC Salubris SA, cu sediul în Ia[i, {os. Na]ional`, nr.
43, jud. Ia[i .

Mares Gheorghe, cu domiciliul \n Ia[i, str. Arh. Ioan
Berindei nr. 68, jud. Ia[i, este citat \n calitate de p~r~t, \n
dosarul nr. 4821/245/2014, av~nd ca obiect preten]ii, \n
data de 23.04.2014, ora 12:00, la Judec`toria Ia[i, cu sediul
\n str. Gr. Ureche nr. 3, bl. Gh. {on]u, Ia[i, Sec]ia Civil`, Cam-
era Sala 3P, Complet c04, reclamanta fiind SC Salubris SA,
cu sediul \n Ia[i, {os. Na]ional` nr. 43, jud. Ia[i.

Ivanov Eliza-Alina, cu domiciliul \n sat Paun, nr. 1275, com.
Barnova, jud. Ia[i, este citat` \n calitate de p~r~t`, \n
dosarul nr. 40019/245/2013, av~nd ca obiect preten]ii, \n
data de 26.05.2014, ora 08:30, la Judec`toria Ia[i, cu sediul
\n str. Gr. Ureche nr. 3, bl. Gh. {on]u, Ia[i, Sec]ia Civil`, cam-
era Sala 1C, Complet c 21f, reclamanta fiind SC Salubris SA,
cu sediul \n Ia[i, {os. Na]ional` nr. 43, jud. Ia[i.

P~r~ta Ursachi Andreea Mihaela este citat` la Judec`toria
Ia[i, Sec]ia civil`, str. Gr. Ureche nr. 3, bl. Gh. {on]u, \n data
de 16.05 2014, ora 8.30, completul 2, \n dosarul nr.
17989/245/2013, \n proces cu Ursachi Mihai [i Ursachi
Elena, pentru stabilire domiciliu minori [i exercitare au-
toritate p`rinteasc`.

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` la sediul Judec`toriei Ia[i - Sec]ia civil`, comple-
tul de judecat` nr. C28, S2C în ziua de 5 mai 2014, ora 8:30,
în calitate de pârât`, în proces cu Maftei Alexandra Irina
(fost` Cheptine), în calitate de reclamant`, pentru sta-
bilire paternitate constatare calitate unic mo[tenitor, Ds.
nr. 21579/245/2013.

DIVERSE
Administrator judiciar Pala[ Alina notific` deschiderea pro-
cedurii insolven]ei \mpotriva SC Agrozootehnica Vl`deni
SRL din Ploie[ti, Prahova, J29/898/2008, la Tribunalul Pra-
hova – dosar 1938/105/2014, termen \nregistrare crean]e 12
mai 2014.

Lichidator judiciar Pala[ Alina notific` deschiderea proce-
durii insolven]ei \mpotriva SC  Lavilex Construct Impex SRL
din M`neciu, Prahova, J29/1392/2012, la Tribunalul Prahova
– dosar 1843/105/2014, termen \nregistrare crean]e 22
aprilie 2014.

Lichidator judiciar Pala[ Alina notific` deschiderea proce-
durii insolven]ei \mpotriva SC Sharon L SRL din Ploiesti, Pra-
hova, J29/1606/1993, la Tribunalul Prahova – dosar
2196/105/2014, termen \nregistrare crean]e 30 aprilie 2014.

Activ Insolv SPRL Rm. Valcea, str. Ferdinand nr. 34, adminis-
trator judiciar, notific` deschiderea procedurii insolven]ei
împotriva debitoarei SC Thalassa Munteanu SNC, CIF
3829268, num`r ORC J38/307/1993 cu sediul in Rm Valcea,
str. Republicii, nr. 10, jud. Vâlcea, prin sentin]a
2168/26.03.2014 pronun]at` in dosarul nr. 5892/90/2013 de
Tribunalul Vâlcea. Termene: 09.05.2014 termenul pentru în-
registrarea crean]elor; 20.05.2014 termenul de intocmire,
afisare si comunicare a tabelului preliminar de crean]e;
04.06.2014 termenul pentru  afisarea tabelului definitiv de
crean]e. Prima adunare a creditorilor va avea loc in data de
23.05.2014 ora 14,00 la sediul lichidatorului judiciar si con-
voac` creditorii. Informatii suplimentare la tel. 0350414880,
0727653523, 0744835386.

SNTGN Transgaz SA Media[, anun]` publicul interesat
asupra depunerii solicit`rii de emitere a acordului de mediu
pentru proiectul: Repara]ie conducat` de transport gaze
naturale DN 6 inch – record alimentare cu gaze naturale
SRM Titu. Informa]iile privind proiectul pot fi consultate la
sediul Agen]iei pentu Protec]ia Mediului D~mbovi]a din
T~rgovi[te, Calea Ialomi]ei nr 1, jude]ul D~mbovi]a, \n zilele
de luni – joi \ntre orele 09:00- 15:00 [i vineri \ntre 09:00-
13:00. Observa]iile publicului se primesc zilnic la sediul
APM D~mbovi]a.

Se notific` deschiderea procedurii simplificate a insolven]ei
fa]` de SC Calipso Fronescu SRL Ploiesti, CIF RO1350942,
J29/403/1991, dosar 8776/105/2013 Tribunalul Prahova. Ter-
menul pentru depunerea cererii de admitere a crean]ei este
25.04.2014. termenul pentru \ntocmirea tabelului prelimi-
nar al crean]elor este 05.05.2014. Termenul pentru
\ntocmirea tabelului definitiv [i solu]ionarea contesta]iilor
\mpotriva tabelului preliminar este 20.05.2014. Data primei
[edin]e a adun`rii generale a creditorilor este 08.05.2014.

Administrator judiciar Andrei Ioan IPURL cu sediul \n
Ploie[ti, Str. Gh. Doja, nr. 30, et.10, ap.31, Jud. Prahova, no-
tific` deschiderea procedurii generale de insolven]` a SC
Helin Group SRL, dosar nr. 1948/105/2013, Tribunalul Pra-
hova. Termen depunere crean]e: 09.05.2014, Termen tabel
preliminar: 29.05.2014, Termen tabel definitiv: 13.06.2014,
Adunarea creditorii: 14.05.2014.

Activ Insolv SPRL Rm. Valcea, str. Ferdinand nr. 34, adminis-
trator judiciar, notific` deschiderea procedurii insolven]ei
împotriva debitoarei SC Gigica SRL, CIF 17126241,  num`r
ORC J38/52/2005 cu sediul in Salatrucel,sat Salatrucel,jud.
Vâlcea, prin sentin]a 2166/26.03.2014 pronun]at` in dosarul
nr. 949/90/2014 de Tribunalul Vâlcea. Termene: 09.05.2014
termenul pentru înregistrarea crean]elor; 20.05.2014 ter-
menul de intocmire, afisare si comunicare a tabelului pre-
liminar de crean]e; 04.06.2014 termenul pentru  afisarea
tabelului definitiv de crean]e. Prima adunare a creditorilor
va avea loc in data de 23.05.2014 ora 14,00 la sediul lichida-
torului judiciar si convoac` creditorii. Informatii supli-
mentare la tel. 0350414880, 0727653523, 0744835386.

Private Liquidation Group IPURL numit lichidator judiciar
în dosarul 1286/111/2014 aflat pe rolul Tribunalului Bihor,
privind pe debitoarea SC Lenat SRL CUI 19145940
J05/2201/2006 îi anun]` pe to]i creditorii societ`]ii sus
men]ionate c` s-a deschis procedura prev`zut` de Legea
nr. 85/2006 [i, în consecin]`: 1. termenul limit` pentru în-
registrarea cererii de admitere a crean]ei dumneavoastr`
asupra averii debitoarei SC Lenat SRL este data de
05.05.2014; 2. termenul limit` de verificare a crean]elor, în-
tocmire, afi[are [i comunicare a tabelului preliminar al
crean]elor va fi data de 27.05.2014; 3. termenul pentru
solu]ionare eventualelor contesta]ii va fi data de 02.06.2014
[i termenul pentru afi[area tabelului definitiv al crean]elor
va fi data 11.06.2014; 4. prima [edin]` a adun`rii creditorilor
va avea loc în data de 02.06.2014, ora 14.00, la adresa Private
Liquidation Group IPURL, Oradea, str. Avram Iancu nr. 2 ap.11,
jude]ul Bihor.

Private Liquidation Group IPURL numit lichidator judiciar
în dosarul 1239/111/2014 aflat pe rolul Tribunalului Bihor,
privind pe debitoarea SC Top Everest SRL CUI 29193155
J05/1752/2011 îi anun]` pe to]i creditorii societ`]ii sus
men]ionate c` s-a deschis procedura prev`zut` de Legea
nr. 85/2006 [i, în consecin]`: 1. termenul limit` pentru în-
registrarea cererii de admitere a crean]ei dumneavoastr`
asupra averii debitoarei SC Top Everest SRL este data de
28.04.2014; 2. termenul limit` de verificare a crean]elor, în-
tocmire, afi[are [i comunicare a tabelului preliminar al
crean]elor va fi data de 15.05.2014; 3. termenul pentru
solu]ionare eventualelor contesta]ii va fi data de 20.05.2014
[i termenul pentru afi[area tabelului definitiv al crean]elor
va fi data 11.06.2014; 4. prima [edin]` a adun`rii creditorilor
va avea loc în data de 20.05.2014, ora 14.00, la adresa Pri-
vate Liquidation Group IPURL, Oradea, str. Avram Iancu nr.
2 ap.11, jude]ul Bihor.

ADUNåRI GENERALE
Convocator. Pre[edintele Ob[tii Brad Clocotici, Vatra Sat, cu
sediul în Brad Clocotici, comuna Racovi]a, jude]ul Vâlcea,
convoac` Adunarea General` cu ac]ionarii ob[tii cu
urm`toarea ordine de zi: 1. Darea de seam` a Consiliului Di-
rector pe anul 2014; 2. Raportul Comisiei de Cenzori pe anul
2014; 3. Aprobarea bugetului de venituri [i cheltuieli pentru
anul 2014 [i desc`rcarea de gestiune pe anul 2013; 4. Schim-
barea sediului ob[tii Brad Clocotici; 5. Mo[nenii care au
f`cut drepul de revendicare la prim`rie, s` vin` cu actul care
justific` c` sunt mo[neni mo[tenitori legali în ob[te; 6. Di-
verse. Adunarea General` a ob[tii se va ]ine în data de
20.04.2014, la orele 13.00 în satul Brad Clocotici, în casa lui
Cornea Vasile, din comuna Racovi]a, jude]ul Vâlcea. Dac`
nu se întrune[te 50+1 din num`rul ac]ionarilor ob[tii
Adunarea General` se va ]ine în duminica urm`toare în
acela[i loc, la aceea[i or` [i cu aceea[i ordine de zi. Pre[ed-
inte ob[te, T`nase Ion

Convocare: În conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990
republicat`, modificat` [i completat` prin L.441/2006 [i
prin OUG. 82/2007, Administratorul Unic al societ`]ii com-
erciale “Icpe Ecoenerg” SA cu sediul social în Bucure[ti, str.
Splaiul Unirii, nr.313, sector 3, având C.U.I. 355488 [i nr. de în-
registrare la O.R.C.- Bucure[ti J/40/20977/1992, face public
urm`torul anun]: Anun]: Se convoac` Adunarea General`
Ordinar` a Ac]ionarilor societ`]ii în data de Vineri 9 mai
2014, la orele 12,00 pentru to]i ac]ionarii înregistra]i în reg-
istrul ac]ionarilor la sfâr[itul zilei de 29 aprilie 2014, consid-
erat` ca dat` de referin]`, la sediul societ`]ii cu participarea
tuturor ac]ionarilor în nume propriu [i al acelora care vor
putea fi reprezenta]i, având urm`toarea ordine de zi: 1.
Aprobarea situa]iilor financiare pe anul 2013, prin
prezentarea Raportului Administratorului Unic. 2.
Prezentarea Raportului Auditorului financiar, privind
situa]iile financiare pe anul 2013 al societ`]ii. 3. Repartizarea
profitului net realizat în anul 2013. 4. Încetarea mandatului
[i desc`rcarea de gestiune a Administratorului Unic al so-
ciet`]ii. 5. Alegerea Administratorului Unic al societ`]ii. 6. -
Încetarea mandatului [i alegerea Auditorului financiar al
societ`]ii pe baz` de contract. 7. Aprobarea Bugetului de
venituri [i cheltuieli al societ`]ii pentru exerci]iul financiar
2014. 8. Desemnarea Administratorului Unic în scopul de a
semna toate actele juridice [i de a efectua demersurile
necesare pentru îndeplinirea condi]iilor de form` [i public-
itate prev`zute de lege a hot`rârilor Adun`rii Generale Or-
dinare a Ac]ionarilor. 9. Diverse. Potrivit prevederilor art.
125 din Legea nr.31/1990 republicat` [i modificat` privind
societ`]ile comerciale, ac]ionarii persoane fizice pot partic-
ipa [i vota în adunarea general` prin reprezentare, în baza
unei împuterniciri sau procur` special`. Acestea vor fi de-
puse în original cu 48 de ore înainte de [edin]` sub
sanc]iunea pierderii exerci]iului dreptului de vot. Procurile
vor fi re]inute de c`tre secretariatul de [edin]`, f`cându-se
men]iune despre aceasta în procesul- verbal al [edin]ei. În
cazul neîndeplinirii cvorumului, [edin]a se va ]ine în data de
Sâmbat`- 10 mai 2014 la ora 9,00 la sediul societ`]ii [i cu
aceea[i ordine de zi. Rela]ii suplimentare se pot ob]ine la
sediul societ`]ii sau la telefon Secretariat nr. 0213464930,
persoan` de contact  Iacobi Mihaela. Administrator Unic,
ing. Gheamalinga Mina Costin.   

Consiliul de Administra]ie al SC Icpet Turbo SA Bucure[ti -cu
sediul social în Bucure[ti, sector 4, {os. Berceni nr.104, C.U.I.
RO16951576, Nr. Ord. Reg. Com. J40/18782/17.11.2004 -con-

voac` Adunarea General` Ordinar` a Ac]ionarilor din SC
ICPET Turbo SA. Bucure[ti în data de 14 Mai 2014 -ora 14,30
-la sediul social din Bucure[ti, sector 4, [os. Berceni nr.104
(Centru de Cercetare ICPET Anex` Laboratoare, et.2). În cazul
neîntrunirii cvorului, Adunarea General` Ordinar` a
Ac]ionarilor din SC ICPET Turbo SA Bucure[ti, în a doua con-
vocare, va avea loc în data de 15 Mai 2014 -ora 14,30 -în
acela[i loc. Ordinea de zi pentru Adunarea General` Ordi-
nar` a Ac]ionarilor din SC ICPET Turbo SA Bucure[ti este
urm`toarea: 1. Prezentarea [i aprobarea Raportului Consil-
iului de Administra]ie pentru activitatea desf`[urat` în anul
2013; 2. Prezentarea [i aprobarea Raportului Comisiei de
Cenzori privind gestiunea societ`]ii pe anul 2013; 3.
Prezentarea [i aprobarea Bilan]ului Contabil [i a Contului
de Profit [i Pierderi pe anul 2013; 4. Prezentarea [i aprobarea
repartiz`rii profitului net pe anul 2013; 5. Prezentarea [i
aprobarea Bugetului de Venituri [i Cheltuieli pe anul 2014;
6. Prezentarea [i aprobarea Programului de Investi]ii [i
Surse de Finan]are pe anul 2014; 7. Desc`rcarea de gestiune
a administratorilor pentru activitatea pe anul 2013; 8. Di-
verse.

Intec SA Bucure[ti, {os. Olteni]ei, nr.105, sector 4,
J40/6664/1991, C.U.I. 369270, Convocare: În conformitate
cu prevederile articolului 117 din Legea societ`]ilor nr.
31/1990, republicat`, cu modific`rile [i complet`rile ulte-
rioare, [i având în vedere prevederile din Actul Constitutiv
al societ`]ii pe ac]iuni Intec SA cu sediul social în Bucure[ti,
[os. Olteni]ei, nr.105, sector 4, Pre[edintele Consiliului de
Administra]ie al Intec SA, convoac` în ziua de vineri,
16.05.2014 ora 15:00, la sediul societ`]ii din Bucure[ti, [os.
Olteni]ei, nr.105, sector 4, Adunarea General` Ordinar` a
Ac]ionarilor, pentru to]i ac]ionarii Intec SA înscri[i în reg-
istrul ac]ionarilor la sfâr[itul zilei de 30.04.2014 (data de
referin]`), cu urm`toarea Ordine de Zi: 1. Prezentarea, dez-
baterea [i aprobarea Situa]iilor Financiare anuale întocmite
pentru exerci]iul financiar al anului 2013; 2. Prezentarea [i
dezbaterea Raportului Auditorului Financiar al Societ`]ii
pentru exerci]iul financiar al anului 2013; 3. Prezentarea [i
dezbaterea Raportului Consiliului de Administra]ie al So-
ciet`]ii pentru exerci]iul financiar încheiat la 31 Decembrie
2013; 4. Aprobarea activit`]ii [i desc`rcarea de gestiune a
Consiliului de Administra]ie al Societ`]ii pentru activitatea
desf`[urat` în exerci]iul financiar al anului 2013; 5. Apro-
barea repartiz`rii pe destina]ii a profitului net realizat în
anul 2013; 6. Prezentarea, dezbaterea [i aprobarea Bugetu-
lui de venituri [i cheltuieli [i a Programului de activitate al
Societ`]ii pentru exerci]iul financiar al anului 2014; 7. Îm-
puternicirea Pre[edintelui Consiliului de Administra]ie al
Societ`]ii s` aduc` la îndeplinire hot`rârea A.G.O.A. [i s` în-
deplineasc` toate formalit`]ile necesare pentru efectuarea
înregistr`rilor privind hot`rârea A.G.O.A. în Registrul
Comer]ului [i publicarea acesteia în Monitorul Oficial al
României. *** Materialele vor putea fi consultate de c`tre
ac]ionari la sediul societ`]ii, conform legii. Votarea se poate
face [i prin coresponden]`, respectiv prin scrisoare reco-
mandat` cu confirmare de primire trimis` pe adresa So-
ciet`]ii care s` fie comunicat` acesteia pân` la data [i ora
stabilite prin convocarea Adun`rii Generale a Ac]ionarilor.
Ac]ionarii pot fi reprezenta]i cu ocazia Adun`rilor Generale
în baza unei împuterniciri speciale data reprezentan]ilor
acestora. Asemenea împuternicire va permite
reprezenta]ilor s` participe [i s` exercite dreptul de vot în
numele [i pentru Ac]ionarul pe care-l reprezint` în
Adunarea General`, în limitele [i cu condi]iile ce se vor
men]iona în împuternicire. Procurile speciale se vor
prezenta, în original, la sediul societ`]ii cu cel pu]in 48 de
ore înainte de data stabilit` pentru ]inerea adun`rii. Dac`
nu se vor îndeplini condi]iile necesare pentru validitatea
deliber`rilor Adun`rii Generale Ordinare a Ac]ionarilor la
prima convocare, se convoaca o a doua [edin]` a acesteia
în data de 19.05.2014, cu men]inerea locului, a orei, a ordinii
de zi [i a datei de referin]`. Pre[edintele Consiliul de Admin-
istra]ie, Druga Leontin–Nicolae.

Recont SA Bucure[ti, Calea Floreasca, nr.242-246, camera
0.12, sector 1, J40/13747/2012; C.U.I. 4758408, Convocator:
În conformitate cu prevederile articolului 117 din Legea so-
ciet`]ilor nr. 31/1990, republicat`, cu modific`rile [i com-
plet`rile ulterioare, [i având în vedere prevederile din
Actul Constitutiv al societ`]ii pe ac]iuni Recont SA, soci-
etate pe ac]iuni de na]ionalitate român`, înregistrat` la
Oficiul Registrului Comer]ului sub nr. J40/13747/2012, Cod
Unic de înregistrare 4758408, cu sediul social în Bucure[ti,
Calea Floreasca, nr.242-246, camera 0.12, sector 1, (denu-
mit` în continuare „Recont” sau „Societatea”), Adminis-
tratorul unic al Societ`]ii convoac` Adunarea General`
Ordinar` a Ac]ionarilor Recont pentru ziua de vineri,
16.05.2014, ora 13:00 , la sediul societ`]ii din Bucure[ti,
Calea Floreasca, nr.242-246, sala de [edin]e, sector 1, pen-
tru to]i ac]ionarii înregistra]i în Registrul ac]ionarilor So-
ciet`]ii la sfâr[itul zilei de 30.04.2014, stabilit` ca dat` de
referin]`. Ordinea de zi a Adun`rii Generale Ordinare a
Ac]ionarilor este urm`toarea: 1. Prezentarea, dezbaterea
[i aprobarea Situa]iilor Financiare anuale întocmite pen-
tru exerci]iul financiar al anului 2013; 2. Prezentarea [i dez-
baterea Raportului Auditorului Financiar al Societ`]ii
pentru exerci]iul financiar al anului 2013; 3. Prezentarea
[i dezbaterea Raportului Administratorului unic al So-
ciet`]ii pentru exerci]iul financiar încheiat la 31 Decem-
brie 2013; 4. Aprobarea activit`]ii [i desc`rcarea de
gestiune a Administratorului Unic al Societ`]ii pentru ac-
tivitatea desf`[urat` în exerci]iul financiar al anului 2013;
5. Aprobarea repartiz`rii pe destina]ii a profitului net re-
alizat în anul 2013; 6. Prezentarea, dezbaterea [i aprobarea
Bugetului de venituri [i cheltuieli [i a Programului de ac-
tivitate al Societ`]ii pentru exerci]iul financiar al anului
2014; 7. Aprobarea prelungirii duratei mandatului admin-
istratorului unic cu 2 (doi) ani; 8. Fixarea remunera]iei
Administratorului unic al Societ`]ii pentru anul 2014; 9.
Aprobarea prelungirii duratei contractului cu firma de
audit financiar BG Conta SRL, pentru o perioad` de 1 an,
în vederea audit`rii situa]iilor financiare ale anului care se
încheie la 31.12.2014; 10. Împuternicirea Administratoru-
lui Unic al Societ`]ii s` aduc` la îndeplinire hot`rârea
A.G.O.A. [i s` îndeplineasc` toate formalit`]ile necesare
pentru efectuarea înregistr`rilor privind hot`rârea
A.G.O.A. în Registrul Comer]ului [i publicarea acesteia în
Monitorul Oficial al României. Materialele vor putea fi
consultate de c`tre ac]ionari la sediul societ`]ii, conform
legii. Ac]ionarii pot participa la adunarea general` a
ac]ionarilor, personal sau prin reprezentant (împuter-
nicit), în baza unei procuri speciale. Procurile speciale se
vor prezenta, în original, la sediul societ`]ii cu 48 de ore
înainte de adunare. Dac` nu se vor îndeplini condi]iile
necesare pentru validitatea deliber`rilor Adun`rii Gen-
erale Ordinare a Ac]ionarilor la prima convocare, se con-
voac` o a doua [edin]` a acesteia în data de 19.05.2014,
cu men]inerea locului, a orei, a ordinii de zi [i a datei de
referin]`. Administrator Unic, El Lakis Najib.

Subsemnatul Enache Florian, în calitate de Administrator
unic la SC Institutul de Testare Cercetare– Dezvoltare pen-
tru Mecanizarea Agriculturii Romatest SA Voluntari, cu
sediul în ora[ul Voluntari, {os. Bucure[ti- {tef`ne[ti nr.79,
jud. Ilfov, în conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990, re-
publicat`, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare [i ale
Actului Constitutiv al societ`]ii, Convoc Adunarea General`
Ordinar` a Ac]ionarilor de la SC Institutul de Testare Cerc-
etare– Dezvoltare pentru Mecanizarea Agriculturii Romat-
est SA Voluntari, care va avea loc la sediul social al societ`]ii
din ora[ul Voluntari, [os. Bucure[ti- [tef`ne[ti nr.79, jud.
Ilfov, în data de 13.05.2014, ora 13.00, pentru to]i ac]ionarii
societ`]ii înregistra]i în registrul independent al ac]ionar-
ilor ]inut de S.C. Depozitarul Central S.A. la data de referin]a
de 30.04.2014, cu urm`toarea ordine de zi: 1. Prezentarea,
dezbaterea [i aprobarea raportului de gestiune a adminis-
tratorului unic pentru exerci]iul financiar al anului 2013. 2.
Prezentarea, dezbaterea [i aprobarea raportului de audit fi-
nanciar aferent exerci]iului financiar al anului 2013. 3.
Prezentarea, dezbaterea [i aprobarea bilan]ului contabil, a
contului de profit [i pierdere aferent exerci]iului financiar
al anului 2013. 4. Aprobarea desc`rc`rii de gestiune a Ad-
ministratorului unic pentru exerci]iul financiar al anului
2013. 5. Aprobarea Bugetului de Venituri [i Cheltuieli pen-
tru anul 2014. 6. Aprobarea reînnoirii mandatului de ad-
ministrator unic al societ`]ii, pentru un mandat cu o
durat` de 4 ani. 7. Aprobarea reînnoirii mandatului audi-
torului financiar al societ`]ii, Iramtas Expert SRL, pentru
un mandat cu o durat` de 2 ani. În cazul în care cvorumul
necesar nu se va întruni la data men]ionat`, Adunarea
General` Ordinar` a Ac]ionarilor se va ]ine la data de
14.05.2014, la aceea[i or` [i în acela[i loc, cu aceea[i ordine
de zi. Începând cu data 17.04.2014, documentele [i materi-
alele propuse a fi aprobate se pot consulta, la sediul so-
ciet`]ii men]ionat mai sus, în fiecare zi de luni pân` vineri,
între orele 12-16. Ac]ionarii pot participa la [edin]a adun`rii
generale personal sau prin reprezentan]i, în baza unei
procuri speciale, conform dispozi]iilor legale. Un exemplar
original al procurii de reprezentare se depune la sediul so-
ciet`]ii, cel mai târziu cu 48 de ore înainte de adunare. In-
forma]ii suplimentare se pot ob]ine la tel. 0744/31.76.34.

Convocator: SC Administrare Cazare Cantine SA–în Reorga-
nizare cu sediul în Bucure[ti, str. Aleea Buchetului nr. 5, bl.
C3, sect.3, reprezentat` legal de Cabinet Individual de Insol-

ven]` Pop Cristian Florian, cu sediul în Bucure[ti,  sector 2,
str. Poeziei nr. 18 în calitate de administrator judiciar, de-
semnat prin |ncheierea nr. 2649/10.09.2012, pronun]at` \n
dosarul nr. 11607/3/2010, aflat pe rolul Tribunalului Con-
stan]a –Sec]ia a II–a Civil`, cu atribu]iile prev`zute de art.
20 din Legea 85/2006, convoac` Adunarea General` Ordi-
nar` a Ac]ionarilor societ`]ii pe data de 12.05.2014 ora 14:30
la sediul societ`]ii situat \n Bucure[ti, str. Aleea Buchetului
nr. 5, bloc C 3, sector 3, pentru to]ii ac]ionarii \nregistra]i la
SC- Depozitarul Central –SA la sf~r[itul zilei de 02.05.2014,
(data de referin]`) cu urm`toarea ordine de zi: 1. Aprobarea
situa]iilor financiare ale anului 2013 (bilan], cont de profit
[i pierdere [i anexe); 2. Prezentarea Raportului de Audit Fi-
nanciar pentru situa]iile financiare anuale \ncheiate la data
de 31.12.2013. 3. Aprobarea datei de 26.05.2014 ca data de
\nregistrare a ac]ionarilor asupra c`rora se r`sfr~ng
hot`r~rile Adun`rii Generale Ordinare \n conformitate cu
prevederile art.238 alin.1 din Legea nr. 297/2004 cu modifi-
carile si completarile ulterioare. Ac]ionarii \nregistra]i la
data de referin]` pot participa la adunarea general` a
ac]ionarilor direct sau pot fi reprezenta]i [i prin alte per-
soane dec~t ac]ionarii, cu excep]ia administratorilor, pe
baza de procur` special`. Data de \nregistrare conform art.
238 din Legea 297/2004 va fi data de 26.05.2014. Formula-
rele de procuri speciale se pot ob]ine \ncep~nd cu data de
05.05.2014 de la sediul societ`]ii din Bucure[ti, str. Aleea
Buchetului nr. 5, bloc C 3, sector 3. Dup` completarea [i
semnarea procurii speciale de c`tre ac]ionar, exemplarul
original se va depune la sediul societ`]ii, p~n` la data de
12.05.2014 orele 14:00, un exemplar va fi \nm~nat reprezen-
tantului iar cel de-al treilea va r`m~ne la ac]ionar. |ncep~nd
cu data de 05.05.2014, materialele informative aferente
problemelor incluse pe ordinea de zi se vor putea consulta
[i procura, de Luni p~n` Vineri \ntre orele 10:00- 13:00, de
la sediul societ`]ii sau de pe site-ul web www.administrare-
cantine.ro. Informa]ii suplimentare se pot ob]ine la sediul
societ`]ii, sau la telefon 031.405.92.67. |n cazul ne\ndeplinirii
condi]iilor prev`zute de lege, Adunarea General` Ordinar`
a Ac]ionarilor se va desf`[ura pe data de 13.05.2014 \n
acela[i loc, la aceea[i or` [i cu aceea[i ordine de zi. Admin-
istrator Judiciar, Cabinet Individual de Insolven]`, Pop Cris-
tian Florian.

LICITA}II
Leavis Cont IPURL lichidator pentru SC Savtrans SRl, orga-
nizeaz` \n data de 11.04.2014 ora 11:00 la sediul lichidatoru-
lui licita]ie public` cu strigare pentru v~nzarea \n bloc a
bunurilor debitoarei situat \n jud. V~lcea, com. Bude[ti, sat
Racovi]a, Punct Poligon, const~nd \n cl`dire (restaurant +
mictrohotel) [i teren construc]ii 2200 mp. Dac` bunurile
nu se v~nd vor fi organizate licita]ii \n fiecare zi de vineri
ora 14:00. Rela]ii la telefon 0723.880.617.

Activ Insolv SPRL, lichidator al Premix Company SRL - (în fal-
iment, in bankruptcy, en faillite), anun]` vânzarea prin lici-
tatie public`, în condi]iile art. 116 alin. 2 din Legea nr.
85/2006, a bunurilor imobile proprietatea debitoarei, re-
spectiv: teren \n suprafata de 1.362,99 mp si constructie
cladire, cu regim de inaltime P = 1E (Spatiu comercial – Pen-
siune ) cu suprafata construita la sol de 137,25 mp, suprafata
utila de 206,87 mp situat in  intravilanul localitatii Barbat-
esti, sat Negrulesti, punctul „Salistea Casei”,  jud.Valcea, la
pretul de pornire de 247.750 lei fara TVA; {edin]ele de
licita]ie public` se organizeaz` la sediul lichidatorului din
Rm. Vâlcea, str. Ferdinand, nr. 34, bl. CPL, sc. A, parter, in
fiecare zi de marti, ora 14:00, pana la adjudecare, incepand
cu data 15.04.2014. Rela]ii suplimentare privind imobilele
scoase la vânzare, caietul de sarcini si condi]iile de partici-
pare la licita]ie  se pot ob]ine la sediul lichidatorului sau la
telefon/ fax 0350.414.880; 0744.835.386; 0727.653.523.

Activ Insolv SPRL, lichidator al SC Rambela SRL anun]` vân-
zarea prin licitatie public`, în condi]iile art. 116 alin. 2 din
Legea nr. 85/2006, a bunurilor imobile proprietatea deb-
itoarei: Teren \n suprafa]a de 201 mp, ce reprezinta cota
parte indiviza de 1/2 din terenul in suprafata de 402 mp si
constructia casa amplasata pe acesta, cu regim de inaltime
S+P+E, cu suprafata construita la sol  de 106.1 mp, suprafata
utila de 230,32 mp,  situat in mun. Rm. Valcea, str. Antim
Ivireanu, nr. 42A, jud Valcea, pret de pornire licitatie: 81.984
EURO fara TVA. {edin]ele de licita]ie public` se organizeaz`
la sediul lichidatorului din Rm. Vâlcea, str. Ferdinand, nr. 34,
bl. CPL, sc. A, parter, in fiecare zi de marti, ora 14,00, pana la
adjudecare, începand cu data de 15.04.2014. Caietul de
sarcini si orice informatii se pot ob]ine la sediul lichidatoru-
lui sau la telefon 0744.835.386; 0727.653.523, fax
0350.414.880.

Consiliul Local al Comunei Turcoaia închiriaz` prin licita]ie
public` teren din domeniul privat al comunei Turcoaia.
Terenul va fi dat spre închiriere divizat de la 1.000mp pân`
la maxim 3.000mp familiilor asistate social [i tinerilor ce
nu de]in teren agricol în proprietate sau ca mo[tenitori [i
care nu au contracte de arend`. Terenul este situat în ex-
travilan în tarla 31 parcela cadastral` 332, tarla 9 parcela
cadastral` 120. Data licita]iei 25.04.2014, începând cu ora-
09.30. Locul licita]iei: Prim`ria Comunei Turcoaia, jude]ul
Tulcea. Nivelul minim de la care va porni licita]ia este de 16
lei/1.000mp. Contractul de loca]iune va fi încheiat pentru
o perioad` de timp de 5 ani de zile. Taxa de participare la
licita]ie este de 30lei. Garan]ia de participare la licita]ie este
2% din valoarea total` a contractului. Regulamentul de or-
ganizare [i desf`[urare a licita]iei se poate procura de la
Prim`ria Comunei Turcoaia. Pentru detalii ne pute]i con-
tacta la telefon/fax 0240.574.545 -Compartimentul secre-
tariat.

SCPEJ Matei [i Asocia]ii, cu sediul \n Timi[oara, P]a }epe[
Vod`, nr. 1, a. 7, jud. Timi[, anun]` licita]ie public` \n dosar
nr. 1205 EX/2013 la data de 30.04.2014, ora 13:00, ce va avea
loc la sediul SCPEJ Matei & Asocia]ii, \n vederea v~nz`rii
imobilului situat \n Timi[oara, Str. Glinca nr. 14, jude]ul
Timi[, \nscris \n CF 430092 Timi[oara, CF nr. vechi 17384,
reprezent~nd sub A1 nr. top: 3703/2 – teren intravilan \n
suprafa]a de 408 mp [i sub A1.1 Cad: C1 Top: 3703/2 – cas`
situat` \n Timi[oara, Str. Glinca nr. 14, jude]ul Timi[. Pre]ul
a fost stabilit conform raport de evaluare, la suma de
259.400 lei, pret stabilit conform raportului de evaluare
\ntocmit de expert Bojin Dionisie, iar pre]ul de pornire al
licita]iei este de 259.400 lei. Pot participa la licita]ie numai
persoanele care vor \nregistrat` cel t~rziu p~n` la data [i
ora licita]iei, o cau]iune reprezent~nd 10% din pre]ul de
\ncepere al licita]iei, \n contul de consemn`ri RO54 BREL
0002 0006 1274 0101 deschis la Libra Internet Bank SA, Su-
cursala Timi[oara, CUI 8119644) sau \n contul RO29 CECE
TM01 03RO N000 0001 deschis la CEC Bank SA, Sucursala
Timi[oara (beneficiar CEc Bank SA Sucursala Timi[oara, CUI
5728731) sau la Trezoreria Statului sau la orice institu]ie ban-
car`, pe seama [i la dispozi]ia SCPEJ Matei & Asocia]ii, CUI
14982690 pentru dosar 1205 EX/2013, iar dovada con-
semn`rii \n original, \mpreun` cu oferta de cumparare
scris`, va fi depus` la executorul judec`toresc. |n cazul \n
care cei care pretind a avea vreun drept asupra imobilului,
s`-l anun]e executorului judec`toresc, \nainte de data fixat`
pentru v~nzarea imbolului, sub sanc]iunea de a nu li se mai
lua \n considerare. Informa]ii la tel. 0256-438.668.

SCPEJ Matei [i Asocia]ii, cu sediul \n Timi[oara, P]a }epe[
Vod`, nr. 1, a. 7, jud. Timi[, anun]` licita]ie public` \n dosar
nr. 1361 EX/2013 la data de 22.04.2014, ora 12:00, ce va avea
loc la sediul SCPEJ Matei & Asocia]ii, \n vederea v~nz`rii
imobilului situat \n Giroc, Str. Gloria nr. 57, judetul Timi[,
\nscris \n CF 400671 Giroc (nr. CF nr. vechi 6098),
reprezent~nd sub A1 top: 853-854/1/1/2 – teren intravilan
\n suprafa]a de 300 mp [i sub A1.1 Cad: C1 Top: 853-
854/1/1/2, reprezentand cas` P+M in Giroc, str. Gloria nr. 57
A1. Pre]ul a fost stabilit conform raport de evaluare, la suma
de 383.182 lei, pret stabilit conform raportului de evaluare
\ntocmit de expert evaluator Bojin Dionisie, iar pre]ul de
pornire al licita]iei este de 383.182 lei. Pot participa la licita]ie
numai persoanele care vor \nregistrat` cel t~rziu p~n` la
data [i ora licita]iei, o cau]iune reprezent~nd 10% din pre]ul
de \ncepere al licita]iei, \n contul de consemn`ri RO54 BREL
0002 0006 1274 0101 deschis la Libra Internet Bank SA, Su-
cursala Timi[oara, CUI 8119644) sau \n contul RO29 CECE
TM01 03RO N000 0001 deschis la CEC Bank SA, Sucursala
Timi[oara (beneficiar CEC Bank SA Sucursala Timi[oara, CUI
5728731) sau la Trezoreria Statului sau la orice institu]ie ban-
car`, pe seama [i la dispozi]ia SCPEJ Matei & Asocia]ii, CUI
14982690 pentru dosar 1361 EX/2013, iar dovada
consemn`rii \n original, \mpreun` cu oferta de cumparare
scris`, va fi depus` la executorul judec`toresc. |n cazul \n
care cei care pretind a avea vreun drept asupra imobilului,
s`-l anun]e executorului judec`toresc, \nainte de data fixat`
pentru v~nzarea imbolului, sub sanc]iunea de a nu li se mai
lua \n considerare. Informa]ii la tel. 0256-438.668.

SC Inasin SRL, prin lichidator judiciar C.I.I. Pohrib Ionela,
anun]` scoaterea la vânzare, a activelor societ`]ii debitoare,
dup` cum urmeaz`: Activul Nr.1: spatiu comercial situat in
Mun.Iasi, B-dul Chimiei nr.35, bl.F2-1, sc.A,B, jud. Iasi , cu aria
construita de 187,28 mp. si aria utila  de 173,23 mp., inscris in
Cartea Funciar` sub nr.55170 a Mun.Iasi, cu nr. cadastral
1906/1,2/sp.com./4, 1906/4/1, 1904/1,2/ p/sp. com./1/2 [i
Cartea Funciar` nr.23405 cu nr. cadastral 1906/1, cu pre]ul
de pornire  de  470.242,50 lei (f`r` TVA). Persoanele care

pretind vreun drept asupra bunurilor ce urmeaz` a fi scoase
la vânzare au obliga]ia, sub sanc]iunea dec`derii, s` fac`
dovada acestui fapt pân` la data de 10.04.2014, ora 15.00, la
sediul lichidatorului judiciar din Ia[i, str. Vasile Lupu nr. 43,
jud. Ia[i. Licita]ia va avea loc la sediul lichidatorului judiciar
din Ia[i, Str. Vasile Lupu Nr. 43, Jud. Ia[i, în data de 11 aprilie
2014, ora 15:.00, [i se va desf`[ura în conformitate cu
prevederile Legii nr. 85/2006 privind procedura insolven]ei
[i ale regulamentului de vânzare aprobat de adunarea cred-
itorilor din data de 12.11.2013. Adjudecarea se va face în con-
formitate cu prevederile Regulamentului de organizare [i
desf`[urare a licita]iei. Regulament ce poate fi consultat
atat la dosarul cauzei cat si la sediul lichidatorului. Adjude-
catarul va fi ]inut la plata pre]ului de adjudecare in ter-
menul stabilit prin Regulamentul de organizare [i
desf`surare a licita]iei. Ofertantii sunt obligati sa depuna,
pana la termenul de vanzare, o garantie de participare la
licitatie in procent de 10% din pretul de \ncepere a licita]iei.
Garan]ia se va depune \n numerar, prin plata \n contul indi-
cat de lichidator. Pentru participarea la licita]ie, poten]ialii
cump`r`tori trebuie s` se înscrie la sediul lichidatorului ju-
diciar din mun. Ia[i, str. Vasile Lupu nr. 43, jud. Ia[i, pân` la
data de 10.04.2014, ora 15.00. Rela]ii suplimentare se pot
ob]ine:C.I.I. Pohrib Ionela la telefoanele: 0232/240.890;
0742.109.890, Fax 0232/240890.

Consiliul Jude]ean Olt anun] public privind concesionarea
unui imobil (construc]ie [i teren aferent) aflat în domeniul
privat al Jude]ului Olt proprietar-concedent: Consiliul
Jude]ean Olt, B-dul.A.I.Cuza, nr.14, Municipiul Slatina,
Jude]ul Olt; cod fiscal: 4394706, tel.0249.431.080, fax:
0249.431.122, e-mail: cjolt@cjolt.ro,  http://www.cjolt.ro.
Obiectul concesion`rii: concesionarea prin licita]ie public`
a unui imobil (construc]ie [i teren aferent) aflat în domeniul
privat al Jude]ului Olt, situat în ora[ul Corabia, Str.Gheo-
rghe Doja, nr.30, Jude]ul Olt. Pre]ul de pornire al licita]iei
publice este de 100.550 Lei (valoare f`r` TVA). Garan]ia de
participare este de 10.055 Lei. Garan]ia de participare se
depune prin ordin de plat` bancar depus în contul benefi-
ciarului, Consiliul Jude]ean Olt, cod fiscal: 4394706, cont
RO95TREZ5065006XXX000247 deschis la Trezoreria Mu-
nicipiului Slatina sau în numerar la casieria Consiliului
Jude]ean Olt. Licita]ia va avea loc la data de 29.04.2012, ora
10.00, la sediul Consiliului Jude]ean Olt. Pentru participarea
la licita]ie este obligatorie cump`rarea caietului de sarcini,
inclusiv toate documentele necesare licita]iei, în sum` de
50 Lei. Cota de cheltuieli de participare, în valoare de 50 Lei,
se va achita la casieria Consiliului Jude]ean Olt. Caietul de
sarcini poate fi ridicat de la sediul Consiliului Jude]ean Olt,
Direc]ia Tehnic` [i Investi]ii, biroul 301. Documentele de par-
ticipare la licita]ie se vor depune de ofertan]i, cel mai târziu
la data de 28.04.2012, ora 10.00, la sediul Consiliului
Jude]ean Olt. În cazul în care licita]ia public` nu a condus
la desemnarea unui câ[tig`tor, licita]ia se va repeta la
fiecare 2 s`pt`mâni. Informa]ii suplimentare se pot ob]ine
de la sediul Consiliului Jude]ean Olt, Direc]ia Tehnic` [i In-
vesti]ii, telefon: 0249.431.080, int.150. Persoan` de contact:
[ef serviciu - Costinel Netcu. Pre[edinte Paul St`nescu.

Anun] de vânzare Capital Insol SPRL Bucure[ti, în calitate
de lichidatorjudiciar al TRD Tnuva România Dairies SRL (in
faliment, in bankruptcy, en faillite ), cu sediul în Pope[ti
Leordeni, {os. Olteni]ei nr.251, jude]ul Ilfov, înregistrat` la
ORC sub nr. J23/1609/2007, CUI RO16738315, debitor în
dosarul nr:26/93/2012 de perolul Tribunalului Ilfov, anun]`
vânzarea prin licita]ie public` cu strigare a bunurilor SC TRD
Tnuva România Dairies S.R.L dup` cum urmeaz`: -“Pachet
de bunuri” ( containere [i bunurile depozitate în acestea;
obiecte de inventar aflate în birouri, magazie [i laborator).
-Pre]ul de pornire la licita]ie –83.804 euro +TVA. Licita]ia va
avea loc în data de 16 aprilie 2014, ora 11.00, la sediul lichida-
torului din Bucure[ti, str. Intr. Gh. Simionescu, nr.15, parter,
sector 1. Documenta]ia de înscriere va fi depus` la sediul
lichidatorului judiciar Capital Insol SPRL din Bucure[ti, pân`
în data de 14 aprilie 2014, ora 11.00. Garan]ia de participare
este de 10% din pre]ul de pornire al licita]iei( f`r` TVA ).
Bunurile nu se vând individual. Listele cu bunuri din compo-
nenta ”pachet de bunuri”sunt cuprinse în Caietul de sarcini.
Condi]iile pe care trebuie s` le îndeplineasc` ofertan]ii sunt
precizate în Regulamentul cuprinzând instruc]iunile de
desf`[urare a licita]iei, care este anex` la Caietul de sarcini.
Caietul de sarcini poate fi achizi]ionat de la sediul lichida-
torului judiciar Capital Insol SPRL, din Bucure[ti, str. Intr. Gh.
Simionescu nr.15, parter, sector 1 (orele 10,00 -16,00). Cos-
tul unui caiet de sarcini este de 500 lei( plus TVA ). Prezen-
tul anun] constituie [i notificare c`tre creditori, debitori [i
orice persoan` fizic` sau juridic` interesat` în cauz`. In-
forma]ii suplimentare se pot ob]ine de pewww.capitalin-
sol.ro; office@capitalinsol.ro; tel: 021/232.40.30 [i
0723/180.414.

Consiliul Local Brezoi anunta inchirierea prin licitatie publica
cu strigare a constructiei cu suprafata de 4,00 mp, situata
in oras Brezoi, str. Unirii, cu destinatia – spatiu comercial –
amplasare toneta inghetata. Durata concesiunii – un an cu
posibilitatea prelungirii prin H.C.L. . Chiria lunar` minim`
de pornire la licita]ie – 50 lei. Documenta]ia de atribuire se
poate procura contra sumei de 50 lei de la sediul conceden-
tului, compartimentul urbanism. Garan]ia de participare
la kicitatie – 100 lei. Data limit` pentru solicitarea
clarific`rilor – 25.04.2014. Ofertele vor fi depuse \n 2 exem-
plare p~n` la data de 29.04.2014,ora 15,00 la sediul
Prim`riei Brezoi, ora[ Brezoi, str. Lotrului, nr. 2, cod po[tal
245500, Jude]ul V~lcea, telefon/fax 0250.778.240, cod fiscal
2541894. Licita]ia public` deschis` va avea loc \n data de
30.04.2014, ora 10:00, la sediul Prim`riei Brezoi. Rela]ii la
telefon /fax 0250/778240 - comp.urbanism,c. arh.Vasile
Anca. Instan]a competent` \n solu]ionarea litigiilor ap`rute
–Tribunalul Valcea, str. Scuarul Revolutiei, nr.1, Rm. Valcea,
judetul Valcea, telefon 0250/739120 potrivit Legii contencio-
sului administrativ nr. 544/2004.

Consiliul local Deleni, jude]ul Ia[i, telefon/fax:
0232.732070. Concesioneaz` prin licita]ie public` deschis`
cu selec]ie de oferte: - Teren în suprafa]` de 47437,09 mp
împ`r]it` în 53 loturi, situate în intravilan Deleni, cu des-
tina]ie construc]ii de locuin]e pt. cet`]enii din com Deleni
sau prin excep]ie pentru cei care demonstreaz` c` au un
loc de munc` în com. Deleni [i doresc s` se stabileasc`
aici. Închiriaz` un spa]iu în suprafa]` de 10,95 mp pentru
o magazie , în satul Feredeni com. Deleni. Documenta]iile
de atribuire se pot achizitiona de la sediul Primariei De-
leni, compartimentul achizi]ii publice începînd cu data de
09.04.2014. Persoana de contact: Elena Ni]`. Data limita
de primire a solicit`rilor de clarific`ri: 18.04.2014 ora
16.00. Data limita de depunere a ofertelor este 25.04.2014
ora 16.00 la Primaria Deleni. Ofertele se vor deschide la
data de  30.04.2014  ora 10.00. la sediul Prim`riei Deleni.
Eventualele contesta]ii se vor depune \n termen de 15 zile
de la comunicarea actului atacat la Tribunalul Iasi, str.
Atanasie Panu nr. 25, telefon 0232- 260.600, fax: 0232-
260.411; Anun]ul a fost transmis spre publicare pentru
data de 08.04.2014

Activ Insolv SPRL, lichidator al SC Elisabeta Turist SRL,
anun]` vânzarea prin licitatie public`, în condi]iile art. 116
alin. 2 din Legea nr. 85/2006, a bunurilor imobile propri-
etatea debitoarei: 1. imobil situat in intravilanul orasului
Baile Olanesti, str. Bailor nr. 30 (fost nr.27), jud. V~lcea,
av~nd nr. cadastral 479, \nscris \n C.F. nr. 35085 provenita
din conversia de pe hartie a C.F. NR.337, format din teren
curti constructii in suprafata de 499,01 mp si temelie -fun-
datie pentru locuinta, in suprafata de 72 mp; 2. imobilul
situat in intravilanul orasului Baile Olanesti, str. Bailor nr.
30 (fost nr.21A), jud.Valcea, avand nr. Cadastral 823, inscris
in C.F. nr. 35016 provenita din conversia de pe hartie a C.F.
nr. 66, in suprafata de 1.059 mp, format din hotel avand
regim de inaltime D+P+3E+M, in suprafata construita la
sol de 179,28 mp, in suprafata desfasurata de 847,01 mp
si in suprafata utila de 724,98 mp; Bunurile se vand numai
impreuna, pretul de pornire al licitatiei fiind de 453.686
Euro, fara TVA, platibil in lei la cursul BNR din ziua licitatiei.
{edin]ele de licita]ie public` se organizeaz` la sediul
lichidatorului din Rm. Vâlcea, str. Ferdinand, nr. 34, bl. CPL,
sc. A, parter, în zilele de 13.05.2014, 27.05.2014, 10.06.2014,
24.06.2014, 08.07.2014 si 22.07.2014 ora 14:00. Rela]ii supli-
mentare privind imobilele scoase la vânzare, caietul de
sarcini si condi]iile de participare la licita]ie  se pot ob]ine
la sediul lichidatorului sau la telefon/ fax 0350414880;
0744.835.386; 0727.653.523.

Debitorul SC C&C MH Confort SRL cu sediul în Dr. Tr. Sev-
erin, str. I.C. Br`tianu, nr. 11A, jude]ul Mehedin]i,
J25/460/2005, CIF: 17044001, aflat` în procedura de fali-
ment in bankruptcy, en faillite, dosar nr.9465/101/2012 pe
rolul Tribunalului Mehedin]i, prin lichidator judiciar Yna
Consulting SPRL [i Consultant Insolven]` SPRL, cu sediul
ales în localitatea Dr. Tr. Severin, str. Z`br`u]ului, nr.7A,
jude]ul Mehedin]i, scoate la vânzare: 1. Bunul imobil aflat
in garantia creditorului BCR SA cu rangul I, creditorul
ANAF cu rangul II - Cl`dire compus` din SAD1 situate la
parter [i etaje, compus din 3 înc`peri [i etaj situate în
com.Dumbr`vi]a, (în incinta fostei ferme avicole, cu acces
din DJ 691 Timi[oara – Lipova) jud. Timi[, CF 401673-C1-U1,
nr. cadastru Cc 215/5/I, suprafa]`: 1646/3290 mp, la pretul
de pornire a licita]iei de 715.651,00 lei echivalentul a
162.870,00 euro exclusiv TVA. 2. Bunul imobil aflat in

garantia creditorului BCR SA cu ranul I, creditorul ANAF
cu rangul II - Teren intravilan situat în loc. Dr. Tr. Severin, str.
Banovi]ei, nr.5, jud. Mehedin]i, CF 52296, nr. cadastru
814/17/1/2, suprafa]a: 1452 mp; teren+construc]ii situate
în loc. Dr. Tr. Severin, str. Banovi]ei, nr. 5, jude]ul Mehedin]i,
CF 52297, nr. cadastru 814/18/1, suprafa]a: 643 mp; teren
+construc]ii situate în loc. Dr. Tr. Severin, str. Banovi]ei, nr.
5, jud. Mehedin]i, CF 52298, nr. cadastru 814/17/8/2,
suprafa]`: 6817 mp; teren intravilan situat în loc. Dr. Tr.
Severin, str.Banovi]ei, nr.5, jud. Mehedin]i, CF 52302, nr.
cadastru 814/18/2, suprafa]a: 3202 mp ; teren intravilan
situat în loc. Dr. Tr. Severin, str.Banovi]ei, nr.5, jud.
Mehedin]i, CF 52301, nr. cadastru 814/17/4/2, suprafa]a:
722 mp; teren+construc]ii situate în loc. Dr. Tr. Severin, str.
Banovi]ei, nr.5, jude]ul Mehedin]i, CF 52303, nr. cadastru
814/17/7/2, suprafa]a: 6680 mp la pretul de pornire a lic-
itatiei de 7.018.600,00 lei echivalentul a 1.606.200,00
euro. 3. Bunurile imobile aflate in garantia creditorului
BCR SA cu rangul I, creditorul Banca de Export Import a
Romaniei Eximbank SA cu rangul I, creditorul ANAF cu ran-
gul II – Teren +construc]ii situate în loc. Dr. Tr. Severin, str.
Banovi]ei, nr.11 jud.Mehedin]i, CF52299, nr. cadastru
1476/1, suprafa]a: 369 mp [i teren+construc]ii situate în
loc. Dr. Tr. Severin, str. Banovi]ei, nr.11, jud. Mehedin]i,
CF52300, nr. cadastru 1476/2, suprafa]a: 23800 mp la pre-
tul de pornire a licitatiei de 3.287.000,00 lei echivalentul
a 752.200,00 euro. 4. Bunul imobil aflat in garantia cred-
itorului BCR SA cu rangul I, creditorului ANAF cu rangul II
- Hala P+1E, bunc`r, magazie [i zon` de protec]ie situate
în com. Dumbr`vi]a, (în incinta fostei ferme avicole, cu
acces din DJ 691 Timi[oara – Lipova) jud.Timi[, CF
401670(CF vechi 4069), nr. cadastru Cc 215/16, suprafa]`:
2663 mp la pretul de pornire a licitatiei de 1.422.777,00 lei
echivalentul a 323.800,00 euro exclusiv TVA. 5. Bunul imo-
bil aflat in garantia creditorului BCR SA cu rangul I, credi-
torului ANAF cu rangul II - SAD2 la parter [i etaj situate în
com. Dumbr`vi]a, (în incinta fostei ferme avicole, cu acces
din DJ 691 Timi[oara – Lipova) jud.Timi[, CF 401673-C1-U2,
nr. cadastru Cc 215/5/II, suprafa]`: 1644/3290 mp, la pre-
tul de pornire a licitatiei de 715.036,00 lei echivalentul a
162.730,00 euro exclusiv TVA. 6. Bunul imobil aflat in
garantia creditorului BCR SA cu rangul I, creditorului ANAF
cu rangul II - Spatii depozitare furaje, rigol` si platform`
beton situate în com. Dumbr`vi]a, (în incinta fostei ferme
avicole, cu acces din DJ 691 Timi[oara – Lipova) jud. Timi[,
CF 401672(CF vechi 20272), nr. cadastru Cc215/10,
suprafa]a: 2345 mp, la pretul de pornire a licitatiei de
1.066.860,00 lei echivalentul a 242.800,00 euro exclusiv
TVA. 7. Bunul imobil aflat in garantia creditorului BCR SA
cu rangul I - Teren extravilan situat în comuna Ghiroda,
str.Calea Lugojului jud. Timi[, CF 400834(CF vechi – 4606),
nr. cadastru A428/9/2, suprafa]a: 10.000 mp; teren intrav-
ilan situat în comuna Ghiroda, str. Calea Lugojului, jude]ul
Timi[, CF 400009(CF vechi – 20272), nr. cadastru A428/1/1,
suprafa]`: 15.000 mp, la pretul de pornire a licitatiei de
4.569.000,00 lei echivalentul a 1.049.300,00 euro exclu-
siv TVA. 8. Bunul imobil aflat in garantia creditorului BCR
SA cu rangul I, creditorului ANAF cu rangul II - Teren in-
travilan situat în com.Izvorul Bârzii, jud. Mehedin]i, CF
50155, nr. cadastru 500, suprafa]a: 20000 mp [i teren in-
travilan situat în com. Izvorul Bârzii, jud. Mehedin]i, CF
50156, nr. cadastru 551, suprafa]a: 20000 mp. la pretul de
pornire a licitatiei de 3.060.900,00 lei echivalentul a
702.900,00 euro.  9. Bunul imobil aflat in garantia credi-
torului BCR SA cu rangul I- Teren+construc]ii situate în
com. Dumbr`vi]a, (în incinta fostei ferme avicole, cu acces
din DJ 691 Timi[oara – Lipova) jud.Timi[, CF 401671(CF
vechi 6298), nr. cadastru Cc 215/8, suprafa]`: 2595 mp, la
pretul de pornire a licitatiei de 529.916,00 lei echivalen-
tul a 120.600,00 euro exclusiv TVA. 10. Bunul imobil aflat
in garantia creditorului BCR SA cu rangul I, creditorului
ANAF cu rangul II - Teren+construc]ii situate în
com.Dumbr`vi]a, (în incinta fostei ferme avicole, cu acces
din DJ 691 Timi[oara – Lipova) jud.Timi[, CF 400174, nr.
cadastru Cc 215/9, suprafa]`: 2354 mp, la pretul de pornire
a licitatiei de 1.256.245,00 lei echivalentul a 285.900,00
euro exclusiv TVA. 11 - Bunul imobil aflat in garantia cred-
itorului BCR SA cu rangul I - Teren+construc]ii situate în
loc.Dr.Tr.Severin, str. I. C. Br`tianu, nr. 11A, jud. Mehedin]i,
CF 52336, nr. cadastru 575/2, suprafa]a: 900 mp. la pretul
de pornire a licitatiei de 1.486.000,00 lei echivalentul a
339.000,00 euro. 12. Bunul imobil aflat in garan]ia credi-
torului Volksbank Romania SA cu rangul I, creditorul
Banca de Export Import a României Eximbank SA cu ran-
gul II * Teren extravilan +constructii situat în loc. Dr. Tr.
Severin, str. Calea Cerne]ului, nr. 23A, jud. Mehedin]i, CF
52063, nr. cadastru 932, suprafa]a: 21660 mp* la pretul de
pornire a licitatiei de 3.272.800,00 lei echivalentul a
749.000,00 euro. exclusiv TVA.13. Bunurile imobile aflate
în garan]ia creditorului BRD SA cu rangul I, creditorului
ANAF cu rangul II, si creditorului Banca de Export Import
a României Eximbank SA cu rangul III* Teren+construc]ii
situate în loc. Dr. Tr. Severin, str. Banovi]ei, nr. 44, jude]ul
Mehedin]i, CF 54800, nr. cadastru 991/1, suprafa]a: 9192
mp; teren+construc]ii situate în loc. Dr. Tr. Severin, str.
Banovi]ei, nr.44, jude]ul Mehedin]i, CF 54798, nr. cadas-
tru 991/2, suprafa]`: 4884 mp; teren +construc]ii situate
în loc. Dr.Tr.Severin, str.Banovi]ei, nr. 44, jude]ul Mehedin]i,
CF 54797, nr. cadastru 991/3, suprafa]a: 1913 mp* la pretul
de pornire a licitatiei de 1.591.200,00 lei echivalentul a
360.180,00 euro. 14. Bunul imobil aflat in garantia credi-
torului BRD SA cu rangul I * magazin comercial situat în
loc. Vânju Mare, str. Republicii, nr. 4, jude]ul Mehedin]i,
CF 50382-C1, nr. cadastru 328/A/C1 *, la pretul de pornire a
licitatiei de 248.304,60 lei echivalentul a 56.986,20 euro
exclusiv TVA. Titlul executoriu în baza c`ruia lichidatorul
judiciar procedeaz` la vânzarea bunurilor imobile descrise
anterior, o reprezinta sentinta nr. 487/2013 din data de
09.09.2013 de deschidere a procedurii de faliment pro-
nun]at` de c`tre judec`torul sindic in dosarul de insol-
ven]` nr.9465/101/2012. Licita]ia va avea loc în localitatea
Dr. Tr. Severin, str. Z`br`u]ului, nr. 7A, jud. Mehedin]i la
data de  10.04.2014 orele 13:00. Participarea la licita]ie
este condi]ionat` de consemnarea, pân` la începerea
licita]iei a unei cau]iuni de 10% din pre]ul de pornire al
licita]iei si achizitionarea caietului de sarcini in valoare de
300.00 lei. Cont deschis la BRD SA Sucursala Dr. Tr. Sev-
erin, sub nr. RO54BRDE260SV42893862600. Invit`m pe
toti cei care vor sa se prezinte la [edin]a de licita]ie la ter-
menul 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 imobilului sa
anunte lichidatorul judiciar inainte de data stabilita pen-
tru vânzare în termen, sub sanctiunea prevazut` de lege.
Rela]ii la telefon-fax 0744528869, 0742592183, 0745267676
sau 0256/220827, email: office@consultant-insolventa.ro;
expertyna@yahoo.com, site: www.consultant-insol-
venta.ro sau la sediul lichidatorului judiciar din localitatea
Dr. Tr. Severin, str. Z`br`u]ului, nr.7A, jude]ul Mehedin]i.
Lichidator judiciar asociat, Consultant Insolven]` SPRL,
prin Emil Popescu Yna Consulting SPRL, prin Motoi Gogu

PIERDERI
Pierdut certificat constatator eliberat conform art. 17 ind. 1
al. 1, lit. c) din Legea 359/2004 aferent activit`]ilor
desf`[urate la sediul social de Enel Produc]ie SRL, cu sediul
social în Bd. Ion Mihalache nr. 41-43, Corp A, et. 3, cam. 312,
Sector 1, Bucure[ti, J40/11721/2008, C.U.I. 22355420, îl de-
clar`m nul.

SC Nicon Trans International SRL cu sediul în Bucure[ti, Bld.
Al. Obregia nr.4, sector 4, J40/12100/2003, C.U.I. 15722680
pierdut certificat constatator sediu social.

Societatea Rocs Consult SRL, cu sediul în Bucure[ti, Str. Se-
bastian nr.137, bl. V79, sc.1, et.1, ap.23, Sector 5, înregistrat` la
Registrul Comer]ului sub nr. J40/15707/2003, C.U.I. 15924522,
declar pierdute Certificatul de înregistrare al societ`]ii [i
certificatul constatator pentru autorizarea activit`]ilor la
sediul social [i le declar`m nule.

Declar nule contract vânzare- cump`rare [i procesul verbal
aferente apartamentului din Str. Aripilor nr.2, bloc 6F, sc.4,
ap.43, Sector 1, Certificat de na[tere [i certificat de c`s`torie,
toate pe numele Tiu Ioan- Dorin.

SC Alka Trading Co declar pierdut în data de 03.04.2014 chi-
tan]ier cu seria 13201150- 13201200 cu [ase shitan]e de la
13201195- 13201200, îl declar nul.

DECESE
Cu sincer` durere am aflat despre trecerea la cele ve[nice a
singurului Ministru de Justi]ie din Rom~nia care a sprijinit
real institu]ia Notarului Public, promulg~nd legea sub man-
datul s`u [i semn~nd primele ordine de numire a notarilor
publici, cu pruden]` [i responsabilitate, \nf`ptuind astfel
singura reform` real` a sistemului Juridic rom~nesc… . Cu
un sincer regret, c` nu l-am mai \nt~lnit de mul]i ani, m`
rog pentru sufletul s`u sensibil de rom~n din Maramure[
care a facut ceva durabil pentru ]ara sa [i a noastr`!

Dumnezeu s` \l odihneasc`! Dan Lauren]iu, notar public
din Urziceniul Ialomi]ei 07.04.2014.

Autoritatea public` local` a Sectorului 4 al Municip-
iului Bucure[ti, în temeiul Legii nr.421/2002, citeaz`
public proprietarii /de]in`torii urm`toarelor vehicule
degradate aflate pe domeniul public: Dacia, gri -
Turnu-M`gurele X Stupilor; Fiat, camionet`, alb -
Obregia 8; Oltcit, ro[u, Dacia 1310, gri, Dacia 1310
break, ro[u, Mercedes 190, gri, Fort Sierra, ro[u, Dacia
1310, bej, Dacia Super Nova, bej, Fiat, gri, Tico, galben,
-[os.Berceni, Fort 5; Toyota Corolla, albastr` -Tache
Gheorghe x Relu; Dacia Papuc, alb` -Paduroiu, zona
ISOP; Dacia 1325 break, gri -Brâncoveanu 12; Daewoo
Tico, albastr̀  -Uioara 6. Informa]ii -Bucure[ti, sectorul
4, Aleea Ciceu, nr.12.

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]` in-

terna]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.


