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OFERTE SERVICIU
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, aju-
tor 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

VÂNZåRI DIVERSE
(poza) O carte care recomand`: “pe du[man este
mai bine sa-l ]ii afar` dec~t s`-l dai afar`”. Tel.
0733.940.772.

CITA}II
Se citeaz` pârâta C`bu]` Daniela în proces cu
reclamantul Cozariuc Drago[ prin mandatar An-
driuc Vasile, pentru ziua de 28 mai 2014, orele 8.30,
cauza “fond funciar” la Judec`toria Dorohoi, dosar
7/222/2013.

Se citeaz` Modrea Ionel pentru 09.05.2014, orele
8,30 ca pârât în dosarul Nr. 2035/329/2013 pe rolul
Judec`toriei Turnu M`gurele.

Paratul Alexa Mitri]` cu ultimul domiciliu cunos-
cut \n Ia[i, str. Sf. Sava nr. 6, este citat la Judec`toria
Ia[i, str. Grigore Ureche nr. 3, la C 16 F, \n dosarul nr.
24298/245/2013, cu termen de judecat` la
23.05.2014, ora 8.30, \n proces cu Cocuz Ana, Cocuz
Constantin, Alexa Lidia [i Tenea Daniela Petronela,
cauza avand ca obiect succesiune partaj; iesire din
indiviziune, fiind chemat si la interogatoriu.

P~r~tul Ro[ca Claudiu {tefan, cu ultimul domiciliu
cunoscut \n loc. Ia[i, str. Bularga nr. 16 B, etaj 6, ap.
301, jud. Ia[i, este citat la Judec`toria Ia[i, C 22, Sala
1 C, la termenul din 17.06.2014, \n dosarul nr.
23382/245/2013 – divor] cu minori, \n contradicto-
riu cu reclamanta Ro[ca Cristina.

Radet Bucure[ti, Str.Cavafii Vechi, nr.15, sector 3, Bu-
cure[ti, în calitate de reclamant`, cheam` în jude-
cat` pe SC Confedence SRL cu ultimul sediu
cunoscut în Bucure[ti, sector 3, Bd.Decebal, nr.1,
Tronson IV, bloc H2, sc.4, parter, în calitate de
pârât` la Judec`toria Sectorului 3, Str.Ilfov, nr.6,
sector 5, în dosar 33436/301/2013 în data de
26.05.2014, ora-08.30, completul 3 civil, cu obiect
cerere de valoare redus`.

Radet Bucure[ti, în calitate de creditor, cu sediul
în Str.Cavafii Vechi, nr.15, sector 3, cheam` în jude-
cat` la Judec`toria Sectorului 2, Complet Camer`
de Consiliu nr.24, camera 121, din Bd.Unirii nr.37,
sector 3, în ziua de 26.06.2014, ora-12.00, pe Iancu
Constan]a Bianca, în calitate de pârât, cu domicil-
iul în Bucure[ti, sector 2, Al.Vergului, nr.7, bl.18, sc.1,
et.10, ap.64, pentru litigiu civil în dosar nr.
18013/300/2013.

PF B`l`u]` Marian Iulian anun]` publicul intere-
sat asupra depunerii solicit`rii de emitere a acor-
dului de mediu pentru proiectul: Imobil locuin]`
colectiv` S+P+6E, propus a fi amplasat în
Bucure[ti, sector 3, Str.Wilhelm Filderman, nr.10A.
Informa]iile privind proiectul propus pot fi consul-
tate la sediul APM Bucure[ti din Aleea Lacul Morii
nr.1, sector 6 [i la sediul Cal.13 Septembrie nr.105, în
zilele de luni pân` vineri, între orele 9.00-12.00.
Observa]iile publicului se primesc zilnic la sediul
APM Bucure[ti.

Numita Cucu Constanta, cu ultimul domiciliu
cunoscut \n localitatea Ianca, strada Sarateni, Bl.E1,
Ap.11, jud.Braila, este citat` la Judec`toria F`urei
pe data de joi, 22 mai 2014, ora 09:00, completul
C3, sala 1, \n calitate de p~r~t \n dosarul civil
nr.37/228/2014, \n contradictoriu cu reclamanta SC
Compania de Utilit`]i Publice Dunarea SA Braila.

Numita Jantea Lenuta, cu ultimul domiciliu cunos-
cut \n localitatea Gropeni, strada Tineretului,
jud.Braila, este citat` la Judec`toria F`urei pe data
de joi, 22 mai 2014, ora 09:00, completul C3, sala
1, \n calitate de p~r~t \n dosarul civil
nr.1827/228/2013, \n contradictoriu cu reclamanta
SC Compania de Utilit`]i Publice Dunarea SA
Br`ila.  

Se citeaz` numitul Zavaczki {andor Constantin, la
Tribunalul Vâlcea, în data de 30.05.2014, în dosar
nr. 12144/288/2012.

Numitul Apostol Gheorghe, cu domiciliul cunos-
cut în Bucure[ti, strada Anton Bacalba[a, nr. 28,
bloc 155, scara 2 etaj 2, apartament 66, Sector 4,
este citat în dosarul 779/330/2014 pentru ter-
menul de judecat` din data de 04-06-2014, la
sediul Judec`toriei Urziceni - Ialomi]a, ora 8:30, în
calitate de pârât, reclamant` fiind Tocileanu
Jenica, dosar ce are ca obiect/hot`râre care s` ]in`
loc de act de vânzare/cump`rare.

DIVERSE
Private Liquidation Group IPURL numit lichidator
judiciar în dosarul 1813/111/2014 aflat pe rolul Tri-
bunalului Bihor, privind pe debitoarea SC Don King
SRL CUI 26866893 J05/581/2010 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 înregistrarea
cererii de admitere a crean]ei dumneavoastr`
asupra averii debitoarei SC Don King SRL este data
de 19.05.2014; 2. termenul limit` de verificare a
crean]elor, întocmire, afi[are [i comunicare a
tabelului preliminar al crean]elor va fi data de
10.06.2014; 3. termenul pentru solu]ionare even-
tualelor contesta]ii va fi data de 17.06.2014 [i ter-
menul pentru afi[area tabelului definitiv al
crean]elor va fi data 24.06.2014; 4. prima [edin]`
a adun`rii creditorilor va avea loc în data de dcrd0,
ora 14.00, la adresa Private Liquidation Group
IPURL, Oradea, str. Avram Iancu nr. 2 ap.11, jude]ul
Bihor.

Subscrisa Evrika Insolvency IPURL reprezentat`
prin asociat coordonator Liscan Aurel, \n calitate
de lichidator judiciar al SC Cronex Grup SRL desem-
nat prin sentin]a civil` din data de 05.05.2014, pro-
nun]at` de Tribunalul Bucure[ti, Sec]ia a VII-a
Civil` \n Dosar nr. 22620/3/2013, notific` de-
schiderea falimentului prin procedura simplificat`
prev`zut` de Legea nr.85/2006 împotriva SC
Cronex Grup SRL, cu sediul \n Bucure[ti, Sectorul 2,
Str. Alexandru cel Bun, Nr. 37 , CUI 16066273, nr. de
ordine \n registrul comer]ului J40/676/2004. Per-
soanele fizice [i juridice care \nregistreaza un drept
de crean]` n`scut dup` data deschiderii proce-
durii insolven]ei \mpotriva SC Cronex Grup SRL vor
formula declara]ie de crean]` care va fi \nregis-
trat` la grefa Tribunalului Bucure[ti - sec]ia a VII-a
civil`, cu referire la dosarul nr. 22620/2013, \n
urm`toarele condi]ii: a) termenul limit` pentru
\nregistrarea cererii de admitere a crean]elor \n
tabelul suplimentar al crean]elor 03.06.2014; b)
termenul limit` pentru verificarea crean]elor,
\ntocmirea, afi[area [i comunicarea tabelului su-
plimentar al crean]elor 25.07.2014; c) termenul
pentru depunerea contesta]iilor la tabelul supli-

mentar 05.08.2014; d) termen pentru \ntocmirea
[i afi[area tabelului definitiv consolidat 15.08.2014.

SOMA}II
Judec`toria Alexandria - Jude]ul Teleorman, str. In-
dependen]ei, nr. 22, Dosar nr. 3709/740/2013, din
05 mai 2014. Telefon & fax 0247/311975, e-mail:
judecatoria-alexandria@just.ro. Operator de date
cu caracter personal 3046. Soma]ie. Prin prezenta
v` inform`m c` reclaman]ii Negreanu Marin [i Ne-
greanu Constan]a domicilia]i în Alexandria, str.
1907, nr. 54, jud. Teleorman, solicit` în dosarul nr.
3709/740/2013 al Judec`toriei Alexandria, jud. Tele-
orman, ca instan]a s` constate c` a dobândit drep-
tul de proprietate prin uzucapiunea de lung`
durat`, asupra suprafe]ei de 1224 mp teren situat
în Alexandria, str. 1907, nr. 54, jude]ul Teleorman [i
înscris în cartea funciar` nr. 9366 a localit`]ii
Alexandria cu nr. cadastral 3563. Orice persoan` in-
teresat` este somat` ca, în termen de 6 luni de la
afi[area prezentei soma]ii, s` formuleze opozi]ii.
În caz contrar se va proceda la judecarea cererii.

Având în vedere încheierea nr. 161 din Camera de
Consiliu din data de 22.04.2014, pronun]` de
Judec`toria Fete[ti, în dosarul nr.377/229/2014,
având ca obiect ac]iune în constatare, prin care s-
a dispus emiterea soma]iei prev`zute de art. 1051
Ncpc:. Reclamantul Enescu Maria, domiciliat` în
comuna S`veni, str. Nicolae lorga, jud. Ialomi]a [i
Negoi]` Nicolae, domiciliat în comuna Grivi]a, sat
Traian, jud. Ialomi]a, ambii cu domiciliul ales la
Cabinet de Avocat R`doi Valentin situat în Mu-
nicipiul Slobozia, str. Matei Basarab, bl.G, sc.A, ap.3,
parter, Jude]ul Ialomi]a, posesori ai imobilului
teren intravilan în suprafa]` total` de 1.970 m.p.
situat în comuna S`veni, str. Patriarh Miron
Cristea, nr. 53, jud. Ialomi]a, cu urm`toarele
vecin`t`]i: - la Nord - Muzgociu Stanca; - la Est -
Stanciu Marian; - la Sud- DJ (Patriarh Miron
Cristea); - la Vest -md Dumitrache Ion, Popa
Dobri]a [i Ungureanu Ionel solicit` în temeiul uzu-
capiunîi [i al jonc]iunii posesiilor prev. de art.1837,
art 1846-1847 [i art. 1860 din vechiul Cod civil
dobândirea dreptului de proprietatea asupra aces-
tui imobil. To]i cei interesa]i s` fac` opozi]ie sunt
soma]i ca în termen de [ase luni de la emiterea
celei din urm` publica]ii s` formuleze cereri de
opozi]ie, în caz contrar urmând a se trece la jude-
carea cererii. Prezenta soma]ie urmeaz` a fi afi[at`
în temeiul art. 1051 alin. 1 NCPC la imobilul din
litigiu, la sediul instan]ei, ia OCPI Ialomi]a [i la
sediul Prim`riei Comunei S`veni, Jude]ul Ialomi]a
[i urmeaz` s` fie publicat` in dou` ziare de larg`
r`spândire dintre care cel pu]in unul de circula]ie
na]ional`, prin diligenta reclaman]ilor, conform
art. 1051 alin. 3 din NCPC.

ADUNARI GENERALE
Consiliul de Administra]ie al Celpi SA, cu sediul în
Bucure[ti, Drumul Bercenarului nr. 1, sector 4,
num`r de ordine în Registrul Comer]ului
J40/290/1991, C.U.I. 382482 în temeiul art. 111, 117,
118 din Legea 31/1990 republicat` [i a prevederilor
art.43 din Actul Constitutiv convoac`: Adunarea
General` Ordinar` a Ac]ionarilor în data de
10.06.2014 ora 10,00 la sediul social al societ`]ii
din Bucure[ti, Drumul Bercenarului nr. 1, sector 4,
pentru ac]ionarii înregistra]i la sfâr[itul zilei de
03.06.2014 (data de referin]`) în registrul ac]ionar-
ilor, cu urm`toarea ordine de zi: Art 1. Revocarea
din func]ia de Administrator al Consiliului de Ad-
ministra]ie a d-lui  Cojocaru Stefan, cet`]enie
român`, n`scut la data de 28.10.1949 în Turceni,
jud. Gorj,  domiciliat în Bucure[ti, Sectorul 4, Bld.
Gheorghe [incai nr. 10, bl. 30A, sc. 2, ap. 43 identi-
ficat cu C.I. seria RD nr. 702074 eliberat` de SPCEP
S4 la data de 26.11.2010, C.N.P. 1491028400101. Art.
2 Numirea unui nou Administrator al Consiliului
de Administra]ie, respectiv pe dl. Georgescu Camil
Stefan cet`]enie român`,  n`scut la data de
01.03.1977 în Bucure[ti, domiciliat în Bucure[ti, Str.
Brodina nr. 15, sector 1,  identificat cu carte de iden-
titate seria RR nr. 707103  eliberat` de SPCEP S1
biroul nr. 1 la  data de 28.07.2010, cod numeric per-
sonal 1770301433054, urmând ca mandatul aces-
tuia s` expire concomitent cu cel al celorlal]i
membrii ai Consiliului de Administra]ie, astfel
mandatul acestuia va începe de la data adopt`rii
prezentei hot`râri [i va expira la data de
30.06.2016. Documentele aferente Adun`rii Gen-
erale Ordinare a Ac]ionarilor: Începând cu data de
03.06.2014, convocatorul, num`rul total de ac]iuni
[i drepturile de vot la data convoc`rii, textul inte-
gral al documentelor [i materialelor informative
referitoare la problemele de pe ordinea de zi, sunt
la dispozi]ia ac]ionarilor [i se pot ob]ine pe suport
de hârtie la cererea ac]ionarilor interesa]i, la sediul
social al Societ`]ii situat în Bucure[ti, Drumul
Bercenarului nr. 1, sector 4. Un exemplar original al
procurii speciale va trebui s` parvin` Societ`]ii
pân` la data de 03.06.2014, sub sanc]iunea
pierderii exerci]iului dreptului de vot prin
reprezentant în Adunarea General` Ordinar` a
Ac]ionarilor, conform prevederilor legii. Procura va
fi transmis` în original, pe suport de hârtie, la
sediul Societ`]ii situat în Bucure[ti, Drumul Berce-
narului nr. 1, sector 4. Se propune 25.06.2014 ca
dat` de înregistrare pentru identificarea ac]ionar-
ilor asupra c`rora se r`sfrâng efectele hot`rârilor
Adun`rii Generale Ordinare a Ac]ionarilor. În cazul
în care pe data de 10.06.2014 nu se întrune[te cvo-
rumul prev`zut de lege [i actul constitutiv al So-
ciet`]ii, Adunarea General` Ordinar` a
Ac]ionarilor este convocat` pentru data de
11.06.2014 ora 10,00 la acela[i sediu [i cu aceea[i
ordine de zi.

Convocator: În conformitate cu prevederile  arti-
colului 117 din Legea societ`]ilor nr. 31/1990, repub-
licat`, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare, [i
având în vedere prevederile din Actul  Constitutiv
al societ`]ii pe ac]iuni Recont SA, societate pe
ac]iuni de na]ionalitate român`, înregistrat` la Ofi-
ciul 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, (denumit` în continuare „Recont” sau
„Societatea”), Administratorul unic al Societ`]ii
convoac` Adunarea General` Extraordinar` a
Ac]ionarilor Recont pentru ziua de 10.06.2014, ora
13:00 la sediul societ`]ii din Bucure[ti, Calea Flore-
asca, nr. 242- 246, sala de [edin]e, sector 1, pentru
to]i ac]ionarii înregistra]i în Registrul ac]ionarilor
Societ`]ii la sfâr[itul zilei de 30.05.2014, stabilit` ca
dat  ̀de referin] .̀ Ordinea de zi a Adun`rii Generale
Extraordinare a Ac]ionarilor este urm`toarea: 1.
Aprobarea dizolv`rii voluntare [i lichid`rii
Societ`]ii; 2. Numirea lichidatorului [i puterile con-
ferite acestuia; 3. Stabilirea remunera]iei (onorari-
ului) lichidatorului; 4. Împuternicirea
Administratorului Unic al Societ`]ii s` aduc` la în-
deplinire hot`rârea A.G.E.A. [i s` îndeplineasc`
toate formalit`]ile necesare pentru efectuarea
men]iunilor/ înregistr`rilor privind hot`rârea
A.G.E.A. în Registrul Comer]ului [i publicarea aces-
teia în Monitorul Oficial al României. *** Ac]ionarii

pot participa la adunarea general` a ac]ionarilor,
personal sau prin reprezentant (împuternicit), în
baza unei procuri speciale. Procurile speciale se vor
prezenta, în original, la sediul societ`]ii cu 48 de
ore înainte de adunare sub sanc]iunea pierderii
dreptului de vot în respectiva adunare. Ac]ionarii
care de]in, individual sau împreun`, cel pu]in 5%
din capitalul social au dreptul de a cere introduc-
erea unor noi puncte pe ordinea de zi a Adun`rii
Generale; cererile vor fi transmise, în scris,
Societ`]ii în termen de cel mult 15 zile de la data
public`rii convoc`rii. Dac` nu se vor îndeplini
condi]iile necesare pentru validitatea deliber`rilor
Adun`rii Generale Extraordinare a Ac]ionarilor la
prima convocare, se convoac` o a doua [edin]` a
acesteia în data de 11.06.2014, cu men]inerea locu-
lui, a orei, a ordinii de zi [i a datei de referin]`. Ad-
ministrator Unic, El Lakis Najib.

LICITA}II
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 ofer-
telor 27.05.2014, orele 14.00.

SC Muntenia SA, societate aflat` \n faliment,
dosar nr. 2985/105/2007 Tribunal Prahova, prin
lichidator, anun]` vânzarea la licitatie public`, con-
form regulamentului de participare la licitatie si
a raportului de evaluare, ambele aprobate de
Adunarea Creditorilor,  terenului intravilan CTZ in
suprafata de 40.879 mp la valoarea de 1/2 din ra-
portul de evaluare, respectiv 1,75 lei (f`r` TVA)/mp.
Zile de licita]ie: 09.05.2014, 12.05.2014, 14.05.2014,
19.05.2014, 21.05.2014, 26.05.2014, 29.05.2014,
02.06.2014, 04.06.2014, 06.06.2014 orele 13.00.
Rela]ii suplimentare la tel. 0344104525,
0244386618 [i 0740226446.

SC Muntenia SA, societate aflat` \n faliment,
dosar nr. 2985/105/2007 Tribunal Prahova, prin
lichidator, anun]` vânzarea la licitatie public`, con-
form regulamentului de participare la licitatie si
a raportului de evaluare, ambele aprobate de
Adunarea Creditorilor, a urmatoarelor statii de
transformare de tip interior la valoarea din rapor-
tul de evaluare: PT 1-2 la pretul de 31.000 lei (f`r`
TVA), PT 3 la pre]ul de 18.000 lei (f`r` TVA ), PT 5 la
pre]ul de  7.500 lei (f`r` TVA); PT 6 la pretul de
9.400 lei (f`r` TVA), PT 7 la pretul de 5.300 lei (f`r`
TVA), PT 9 la pre[ul de 35.000 lei (f`r` TVA). Zile
de licita]ie: 12.05.2014, 13.05.2014, 14.05.2014,
15.05.2014, 16.05.2014, 19.05.2014, 20.05.2014,
21.05.2014, 22.05.2014, 23.05.2014 orele 13.00.
Rela]ii suplimentare la tel. 0344104525,
0244386618 [i 0740226446.

Publica]ie vânzare: Lichid`ri Info Consult SPRL,
lichidator al S.C. Escape B 25 Impex SRL Bucure[ti,
CUI 9817475, Dosar 1041/1259/2011, pe rolul Tri-
bunalul Specializat Arge[, organizeaz` în data de
23.05.2014 ora 12,00 la sediul lichidatorului din
Câmpulung, str. Republicii, nr. 35, et. 2, jud. Arges,
licita]ie public` pentru vânzarea urm`toarelor
bunuri: 1)Teren intravilan drum acces în suprafa]`
de 987,35 mp + Castel de ap` situat în localitatea
Voluntari, [oseaua de centur`, nr.2-4, jud. Ilfov.
Pre]ul de pornire este de 14.242,5 euro f`r` TVA.
2)Apartament cu 1 camer`, în suprafa]` de 29,29
mp, situat în Bucure[ti, str. Calea Rahovei, nr. 352,
bl. 20, sc. 1, ap. 7, sect. 5. Pre]ul de pornire este de
19.800 euro f`r` TVA. 3)Autoutilitar` Matiz, 2 buc.,
la pre]ul de pornire de 2.340 lei si 2.700 lei f`r`
TVA [i autoturism Matiz, la pre]ul de pornire de
3.600 lei f`r` TVA. Ofertan]ii trebuie s` depun`
pân` la începerea licita]iei o garan]ie de 10% din
valoarea bunurilor în contul
RO42PIRB0306737768001000 deschis la Piraeus
Bank Mioveni. Rela]ii la telefon 0744.780.648.

B.e.j. Horia P`sculescu, cu sediul în Arad, Bd-
ul.Gen.V.Milea, nr.41, ap.2, Jud.Arad, anun]`
licita]ie public` în cadrul dosarului execu]ional
nr.254/2013 la data de 20.05.2014, ora 13.00, la
sediul B.E.J., în vederea vânz`rii imobilului com-
pus din cas` [i teren aferent în suprafa]` de
734mp, situat în Timi[oara, Str.E.Zola, nr.161,
Jud.Timi[. Pre]ul a fost stabilit la suma de 258.102
Lei. Pot participa la licita]ie numai persoanele care
vor depune la dispozi]ia executorului
judec`toresc, cel târziu pân` la data [i ora licita]iei,
o cau]iune reprezentând 10% din pre]ul de în-
cepere a licita]iei, iar dovada consemn`rii, în orig-
inal, împreun` cu oferta de cump`rare- scris`, va
fi depus` la executorul judec`toresc. Persoanele
care pretind a avea vreun drept asupra imobilu-
lui, vor anun]a executorul judec`toresc, înainte de
data fixat` pentru vânzarea imobilului, sub
sanc]iunea de a nu li se mai lua în considerare. In-
forma]ii la telefon: 0257.338.433.

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 41137,09 mp împ`r]it` în 46 loturi , situate în
intravilan  Deleni, cu destina]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 sta-
bileasc` aici. Documenta]iile de atribuire se pot
achizi]iona de la sediul Prim`riei Deleni , compar-
timentul achizi]ii publiceîncepînd cu data de
09.05.2014, Persoana de contact: Elena Nit` Data
limita de primire a solicit`rilor de clarific`ri:
23.04.2014 ora 14.00. Data limita de depunere a
ofertelor este 28.04.2014 ora 14.00 la Prim`ria De-
leni. Ofertele se vor deschide la data de  30.05.2014
ora 09.00, la sediul Prim`riei Deleni.  Eventualele
contesta]ii se vor depune în termen de 15 zile de la
comunicarea actului atacat la Tribunalul Ia[i, str.
Atanasie Panu nr. 25, telefon 0232/260600, fax:
0232/260411; Anun]ul a fost transmis spre publi-
care pentru data de 08.05.2014.

Consiliul local Deleni, jude]ul Ia[i, telefon/fax:
0232.732070. Vinde  prin licita]ie public` deschis`
cu strigare: Bunuri ce provin de la fostul AEI De-
leni, care fac parte din  domeniul privat al comunei
Deleni; Lot 1.  A. Boxe fost AEI + atelier fier`rie , cu
urm`toarele elemente de identificare: suprafa]a=
245 M.P.- 4 boxe + 1 înc`pere atelier din c`r`mid` ,
acoperit cu pl`ci azbest. B. Grajd maternitate - aei,
cu urm`toarele elemente de identificare:
suprafa]a = 742m.p.- din c`r`mid` [i ciment,
acoperit cu azbest, 7 boxe. C. teren incinta grajd
maternitate +boxe+atelier fier`rie = 2376m.p. Lot
2. A. Cl`dire sediu AEI Deleni , cu urm`toarele ele-
mente de identificare: suprafa]a = 176 M.P.- cu 5
camere, 1 sal` de [edin]e, 2 holuri , din c`r`mid`,
acoperit cu plan[eu din beton. B. teren incinta
sediu aei = 838 m.p. Lot 3. teren  1911m.p. Lot 4.

teren  903 m.p. cu urm`toarele elemente de iden-
tificare: intravilan Deleni , cvartal  22 – la [oseaua
na]ional`: DN 28 B. Documenta]iile de atribuire
se pot achizi]iona de la sediul Prim`riei Deleni,
compartimentul achizi]ii publiceîncepînd cu data
de 09.05.2014, Persoana de contact: Elena Nit` –
tel. 0730708454. Data limita de primire a
solicit`rilor de clarific`ri:15.05.2014 ora 14.00. Data
limita de depunere a documentelor de calificare
este 28.05.2014 ora 10.00 la Prim`ria Deleni.
Licita]ia cu strigare se va desf`[ura  la data de
28.05.2014 ora 12.00 la sediul Prim`riei Deleni.
Eventualele contesta]ii se vor depune în termen
de 15 zile de la comunicarea actului atacat la Tri-
bunalul Ia[i , str.Atanasie Panu nr. 25,telefon
0232/260600, fax: 0232/260411; Anun]ul a fost
transmis spre publicare pentru data de
08.05.2014.

Prim`ria Municipiului Alexandria, cu sediul în str.
Dun`rii nr.139, cod fiscal 4652660, organizeazã
licita]ie public` direct` în scopul concesion`rii
unui  teren în suprafa]` de 3.000,00 mp.,
apar]inând domeniului privat de interes local al
municipiului Alexandria, situat  în DJ Alexandria –
L`ceni - Sta]ia Electric` 2, lot 1. Perioada de conce-
sionare este de 25 ani. Licita]ia va avea loc la data
de 28.05.2014, orele 11:00, la sediul Prim`riei Mu-
nicipiului Alexandria,   iar ofertele se  primesc la
registratura Prim`riei Municipiului Alexandria,
pânã  în preziua datei de  licita]ie, orele 16:00, într-
un singur exemplar în limba român`. Docu-
menta]ia de atribuire poate fi studiat` [i
achizi]ionat`, contra cost, la sediul Prim`riei Mu-
nicipiului Alexandria, Serviciul Valorificare Patri-
moniu, tel. 0247317732, int.132, fax. 0247317728.
Împotriva licita]iei, pân` la momentul adjudec`rii,
se va putea face contesta]ie la Judec`toria Alexan-
dria (strada Independen]ei, nr.22, Alexandria).
Solu]ionarea litigiilor se realizeaz` la Tribunalul
Teleorman-Sec]ia Contencios Administrativ (
strada Ion Creang`, nr.53, Alexandria). Clarificãrile
privind licita?ia se pot ob?ine maxim pânã la data
de 21.05.2014.

Anun] de vânzare. Capital Insol SPRL, în calitate
de lichidator judiciar al TRD Tnuva Romania 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 pe rolul Tribunalului Ilfov,
anun]` vânzarea prin licita]ie public` cu strigare a
bunurilor TRD Tnuva România Dairies S.R.L dup`
cum urmeaz`: -”Pachet de bunuri” (containere [i
bunurile depozitate în acestea; obiecte de inven-
tar aflate în birouri, magazie [i laborator). -Pre]ul
de pornire la licitatie –41.902 euro +TVA. Licita]ia
va avea loc în data de 19 mai 2014, ora 11.00, la
sediul lichidatorului din Bucure[ti, str. Intr. Gh
Simionescu, nr.15, parter, sector 1. Documenta]ia
de înscriere va fi depus` la sediul lichidatorului ju-
diciar Capital Insol SPRL din Bucure[ti, pân` în
data de 16 mai 2014, ora 11.00. Garan]ia de partic-
ipare este de 10% din pre]ul de pornire al licita]iei
(f`r` TVA). Bunurile nu se vând individual. Listele
cu bunuri din componenta “pachet de bunuri”
sunt cuprinse în Caietul de sarcini. Condi]iile pe
care trebuie s` le îndeplineasc` ofertan]ii sunt pre-
cizate în Regulamentul cuprinzând instruc]iunile
de desf`[urare a licita]iei, care este anex` la Cai-
etul de sarcini. Caietul de sarcini poate fi
achizi]ionat de la sediul lichidatorului judiciar Cap-
ital Insol SPRL, din Bucure[ti, str. Intr. Gh
Simionescu nr. 15, parter, sector 1 (orele 10,00 -
16,00). Costul unui caiet de sarcini este de 500 lei
(plus TVA). Prezentul anun] constituie [i notificare
c`tre creditori, debitori [i orice persoan` fizic` sau
juridic` interesat` în cauz`. Informa]ii supli-
mentare se pot ob]ine de pe www.capitalinsol.ro;
office@capitalinsol.ro; tel: 021/232.40.30 si
0723/180.414.

Debitorul SC Magnum Corp SRL -in faliment, prin
lichidator judiciar Dinu, Urse [i Asocia]ii SPRL,
scoate la vânzare: -Autovehicule (Iveco Daily –2
buc, Peugeot Partner –1 buc, Rulota Beyerland –1
buc); -Mijloace fixe [i obiecte de inventar. Pre]ul
de pornire al licita]iei pentru autovehicule, mi-
jloacele fixe [i obiectele de inventar este reprezen-
tat de valoarea de lichidare din Raportul de
evaluare, exclusiv TVA, diminuat` cu 65%, pentru
fiecare bun în parte, iar lista cu aceste bunuri
poate fi vizualizat` pe site-ul www.dinu-urse.ro.
Pre]ul Caietului de sarcini pentru autovehicule, mi-
jloacele fixe [i obiectele de inventar este de 500
lei, exclusiv TVA. Participarea la licita]ie este
condi]ionat` de: consemnarea în contul nr.
RO37BREL070001724RO11001, deschis la Libra
Bank, Sucursala [tefan cel Mare, pân` la data [i
ora stabilit` pentru [edin]a de licita]ie, a garan]iei
de 10% din pre]ul de pornire al licita]iei; -
achizi]ionarea pân` la aceea[i dat` a Caietului de
sarcini pentru autovehicule, mijloacele fixe [i
obiectele de inventar. Prima [edin]a de licita]ie a
fost fixat` la data de 22.05.2014, ora 15.00 iar dac`
bunurile nu se adjudec` la aceast` dat`,
urm`toarele [edin]e de licita]ii au fost fixate în
data de 29.05.2014, 05.06.2014, 12.06.2014,
19.06.2014, 26.06.2014, 03.07.2014, 10.07.2014,
17.07.2014, 24.07.2014, 31.07.2014, 07.08.2014,
14.08.2014, 21.08.2014, 28.08.2014, ora 15.00. Toate
[edin]ele de licita]ii se vor desf`[ura la sediul
lichidatorului judiciar din Bucure[ti, Str. Lucian
Blaga nr.4, et. 8, sector 3. Pentru rela]ii supli-
mentare suna]i la telefon 021.318.74.25, email
dinu.urse@gmail.com. 

Debitorul SC Magnum Corp SRL -in faliment, prin
lichidator judiciar Dinu, Urse [i Asocia]ii SPRL, con-
form aprob`rii Adun`rii Creditorilor din data de
30.04.2014, scoate la vânzare prin metoda ne-
gocierii directe cu un cump`rator cunoscut, teren
în suprafa]` de 5.876mp, situat în intravilanul sat-
ului Snagov, comuna Snagov, Tarla 31, Parcela 164,
164/17, judet]l Ilfov. Pre]ul de pornire este de
60.000 euro (tranzac]ie scutit` de TVA). Pre]ul Cai-
etului de sarcini este de 1.500 lei, exclusiv TVA.
Participarea la [edin]a de negociere direct` este
condi]ionat` de consemnarea în contul
RO37BREL070001724RO11001 deschis la Libra
Bank, Sucursala [tefan cel Mare, sub sanc]iunea
dec`derii, cel mai târziu pân` la data [i ora
[edin]ei de negociere direct`, a garan]iei de 10%
din pre]ul de pornire [i de achizi]ionarea pân` la
aceea[i dat` a Caietului de sarcini pentru teren.
Pentru terenul men]ionat mai sus, [edin]a de ne-
gociere direct` a fost fixat` în data de 09.06.2014,
ora 15.00, dat` pân` la care poten]ialii
cump`r̀ tori pot depune oferta, conform Caietului
de sarcini, la sediul lichidatorului judiciar din Bu-
curesti, Str. Lucian Blaga nr.4, etaj 8, sector 3. Pen-
tru rela]ii suplimentare suna]i la telefon:
021.318.74.25, email: dinu.urse@gmail.com.

Consiliul Local al Ora[ului V`lenii de Munte, cu
sediul în ora[ul V`lenii de Munte, Str.Berevoie[ti,
nr.3A, cod fiscal: 2842870, telefon: 0244.280.816,
fax: 0244.280.631, organizeaz` în data de
23.05.2014, ora 10.00, licita]ie public` cu strigare
pentru închirierea izlazului comunal în suprafa]`
de 63,60ha situat în punctul Bughi[oara [i izlazu-

lui comunal în suprafa]` de 18,02ha situat în punc-
tul Drajna. Pre]ul minim ce poate fi ofertat con-
form Hot`rârii Consiliului Local nr.33/30.04.20I4
este urm`torul: 14.023,80 lei/an pentru izlazul din
punctul Bughi[oara 3.973,41 lei/an pentru izlazul
din punctul Drajna. Închirierea se va face pe o pe-
rioad` de maxim 5 (cinci) ani. Procurarea docu-
menta]iei de licita]ie se va face in perioada
09.05.2014-22.05.2014 de la sediul Prim`riei V`lenii
de Munte, camera 28, etaj 2. Participan]ii la
licita]ie au obliga]ia de a achizi]iona
documenta]ia de licita]ie contra sumei de 50 lei.
Data limit` pentru depunerea ofertelor este:
22.05.2014, ora 16.00. [edin]a public` de de-
schidere a ofertelor se va desf`[ura la sediul
Prim`riei Ora[ului V`lenii de Munte,
Str.Berevoie[ti, nr.3A, în data de 23.05.2014, ora
10.00. Informa]ii suplimentare: telefon
0244.280.816, interior 26.

Anun] de vânzare prin licita]ie public` deschis` cu
strigare. 1. Informa]ii generale privind vânz`torul:
Municipiul Slobozia, strada Episcopiei, nr.1, cod
po[tal 920023, cod fiscal 4365352, ]el:0243231401,
fax: 0243212149, e-mail: office@sloboziail.ro. 2. Data
[i locul desf`[ur`rii licita]iei. Licita]ia va avea loc în
data de 09.06.2014, începând cu ora 11.00, la sediul
municipiului Slobozia, str. Episcopiei, nr. 1. 3. In-
forma]ii generale privind obiectul licita]iei. a.Tipul
licita]iei: Licita]ie public` cu strigare; b.Pre]ul de
pornire al licita]iei: 40.966,43 lei; c.Date de identi-
ficare cl`dire supus` vânz`rii: Nr. crt./denumire /
adresa po[tal` / suprafa]a construit`. 1./ Cl`dire
PT/CT nr. 3, lot 1/ str. Tudor Vladimirescu, zona
Scoala nr. 2, LOT 1 / 38 mp. d.Cl`direa va fi utilizat`
pe toat` durata existen]ei cu destina]ia
men]ionat` în caietul de sarcini, iar pentru teren
se va constitui cu titlu oneros un drept de superfi-
cie pe o perioda de 49 de ani cu posibilitatea de
prelungire [i/ sau cump`rare conform legii. e.
Cl`direa se afla în proprietatea privat` a municipi-
ului Slobozia. 4. Condi]ii de participare la licita]ie
a. Documentele de participare la licita]ie se
primesc cu cel mult 5 zile înaintea datei stabilite
pentru desf`[urarea licita]iei, îns` cel târziu cu o
or` înainte de începerea licita]iei [i pot fi depuse [i
înregistrate fie personal, fie prin delegat sau curier,
la sediul Prim`riei Municipiului Slobozia, situat în
strada Episcopiei nr. 1, la Registratur`. b.
Neprezentarea la termen, corect [i în totalitate a
documentelor specificate în caietul de sarcini
atrage descalificarea licitatorului/ofertantului re-
spectiv. Condi]iile de participare la licita]ie sunt sta-
bilite în caietul de sarcini, care se poate achizi]iona
de la compartimentul Patrimoniu, etaj 3, cam. nr.
44. Contravaloarea caietului de sarcini este de
100,00 lei [i se poate achita în numerar la casieria
unit`]ii sau prin virament bancar în contul deschis
la Trezoreria Slobozia, nr.
RO62TREZ39121360250XXXXX. 5. Data limita de
depunere a documentelor. Data limita de
depunere a documentelor solicitate în caietul de
sarcini este 09.06.2014 ora 10.00, la registratur`
unit`]ii. 6. Documente necesare pentru participare.
a) Documente pentru ofertan]i persoane fizice :1.
Copie de pe actul de identitate; 2. Dovad` privind
achitarea obliga]iilor fiscale generale [i locale, prin
prezentarea certificatelor de atestare fiscal`, eliber-
ate de organele fiscale competente; 3. Chitan]a de
achitare a taxei de participare la licita]ie; 4. Dovada
platii garan]iei de participare. 5. Declara]ie pe pro-
pria r`spundere c` se obliga s` respecte destina]ia
prev`zut` la pct. 2.3. din caietul de sarcini; 6.
Dovada bonit`]ii financiare de a demara proiectul
propus ( depozite bancare, conturi bancare cu val-
oarea de 12.290 lei). Aceasta poate fi depus` [i de
o alt  ̀persoan  ̀fizic`/ juridic  ̀care se asociaz  ̀pen-
tru realizarea proiectului. 7. Cerere de înscriere; 8.
Împuternicire notarial` pentru persoana partici-
pant` la strigare din partea ofertantului ( dac` este
cazul). b) Documente pentru ofertan]ii persoane
jurdice : 1. Copie de pe certificatul de înmatricu-
lare, eliberat de Oficiul Registrului Comer]ului, de
pe actul constitutiv, inclusiv de pe ultimul act
adi]ional [i de pe certificatul de înregistrare fiscal`;
2. Scrisoare de bonitate financiar`, eliberat` de o
banc` comercial` din care s` rezulte capacitatea fi-
nanciar` în cuantumul minim al avansului (30%
din pre]ul minim de plecare, respectiv 12.290 lei);
3. Dovad` privind achitarea obliga]iilor fiscale gen-
erale [i locale, prin prezentarea certificatelor de at-
estare fiscal`, eliberate de organele competente;
4. Certificatul constatator eliberat de Oficiul Reg-
istrului Comer]ului din care rezult` c` societatea
comercial` nu se afla în reorganizare administra-
tiv`, faliment, lichidare etc.; 5. Chitan]a de achitare
a taxei de participare la licita]ie; 6. Dovada platii
garan]iei de participare; 7. Declara]ie pe propria
r`spundere c` se obliga s` respecte destina]iile
prev`zute la pct. 2.3. din caietul de sarcini; 8. Cerere
de înscriere; 9. Împuternicire pentru persoana par-
ticipant` la strigare din partea ofertantului. Rela]ii
privind licita]ia [i caietul de sarcini se pot ob]ine
de la sediul municipiului Slobozia , strada Epis-
copiei, nr.1, compartimentul Patrimoniu, etaj 3,
cam. Nr. 44, telefon 0243231401, interior 164. Per-
soana de contact: Ciripan Valeriu.

SC Lux Agra SRL, prin lichidator judiciar C.I.I. Pohrib
Ionela, anun]` scoaterea la vânzare, a activelor so-
ciet`]ii debitoare, dup` cum urmeaz`: Activul Nr.1:
imobilului teren în suprafa]` total` de 50.510 mp,
compus din urmatoarele parcele: 1. Parcela de
teren arabil – situat` în intravilanul satului
Z`ice[ti, com B`lu[eni, jud. Boto[ani în p.c.
1/35,2,4/1 [i 5/1, suprafa]` total` de 8.284,00 mp,
înscris în CF 295/N a com. B`lu[eni, nr. topo 432. 2.

Parcela de teren arabil – situat` în extravilanul
com B`lu[eni, jud. Boto[ani în sola 1, p.c. 1/35,
suprafa]` total` de 17.616,00 mp, înscris în CF
294/N a com. B`lu[eni, nr. topo 431. 3. Parcela de
teren arabil – situat` în intravilanul [i extravilanul
satului Z`ice[ti, com B`lu[eni, jud. Boto[ani în p.c.
1/37,1/38 [i 1/44, suprafa]` total` de 24.610,00 mp
(din care 5.919 mp teren intravilan în p.c.
1/37,1/38,1/44 [i 18,691 mp teren extravilan în p.c.
1/37,1/38,1/44), înscris în CF 507/N a com. B`lu[eni,
nr. topo 246/2-555-492. cu pre]ul de pornire  de
353.539lei ( fara 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 14.05.2014 ora 15:00, la sediul lichidatorului ju-
diciar 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
19.05.2014 ora 15:00, [i se va desf`[ura în confor-
mitate cu prevederile Legii nr. 85/2006 privind
procedura insolven]ei [i ale regulamentului de
vânzare aprobat de adunarea creditorilor din data
de 28.09.2012. Adjudecarea se va face în conformi-
tate 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. Adjudecatarul va fi ]inut la plata
pre]ului de adjudecare in termenul 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 incepere
a licitatiei. Garantia se va depune in numerar, prin
plata in contul indicat de lichidator. Pentru partic-
iparea la licita]ie, poten]ialii cump`r`tori trebuie
s` se înscrie la sediul lichidatorului judiciar din
mun. Ia[i, STR.  VASILE LUPU NR. 43,  jud. Ia[i, pân`
la data de 19.05. 2014 ora 15:00. Rela]ii supli-
mentare se pot ob]ine: C.I.I. Pohrib Ionela la tele-
foanele: 0232/240.890; 0742/109890, Fax
0232/240890

PIERDERI
Pierdut contract vânzare-cump`rare plata în rate
nr.28611/6/1992 [i proces verbal predare-primire
locuin]  ̀nr.28611/6/16.VII.1992, pe numele Ciogolea
Elisabeta Erna. Le declar nule.

Pierdut proces verbal, pe numele Hornoiu Rozica
[i Alexandru. Îl declar nul.

Pierdut proces verbal eliberat 27.09.1972, pe numele
Radu Georgeta. Îl declar nul.

Ni]u Aron, cu sediul în com. Furcule[ti, jude]ul Tele-
orman pierdut certificat competen]` profesional`
ADR nr. 009793 [i certificat competen]` profe-
sional` marf` nr. 0205598000. Le declar nule.

Onix Design SRL, sediul social: Bucuresti, sect.4, Str.
Macesului, nr. 17, J40/8383/2006, CUI: 1869570 de-
clara pierdut si nul certificatul de inregistrare.

Pierdut contract de închiriere nr. 305/24.12.1992 [i
Proces verbal predare- primire aferent, încheiat cu
Rom Vial S.A. pe numele Ciocoiu Alexandru, le de-
clar nule.

Pierdut certificat înregistrare B1345072/05.05.2008
[i certificat constatator din 04.07.2005, titular Lupo
Intermed Consult S.R.L., având J40/11594/2005,
C.U.I. 16588587, sediul Bucure[ti, Sector 5, Lt. Col. C-
tin Marinescu nr.5, bl. V70, parter, ap.22. Le declar
nule.

Declar nul act de proprietate al apartamentului din
Bucure[ti, Bulevardul Chi[in`u nr.8, bl.M2, scara A,
etaj 5, ap.18, Sector 2 încheiat cu ICRAL Foi[or  pe
numele Pîrvu Victor [i Pîrvu Floarea.

Societatea AutoZintz SRL, cu sediul în loc Slobozia,
DN2A, jud. Ialomi]a, declar` pierdut certificat de
înregistrare seria B, nr. 1313524 din 14.10.2009 [i cer-
tificat constatator de autorizare sediu, num`r 17823
din 12.10.2009. În baza Legii 359/2004 se declar`
nule.

Agen]ia Jude]ean` pentru Pl`]i [i Inspec]ie Social`
Arge[ anun]` pierderea a 500 buc Atestate privind
calificarea, preg`tirea [i experien]a profesional`,
conform Ord. 51/2007, seria A, de la nr. 0024001 la
nr. 0024500, emise de Ministerul Muncii, Familiei
[i Egalit`]ii de {anse [i repartizate la Direc]ia de
Munc` [i Protec]ie Social` Arge[ în luna februarie
2008, necompletate [i neeliberate. Se declar̀  nule.

DECESE

Din “Jurnalul National”, am aflat cu tristete
despre prof. univ. dr. Costic` Bulai, c` s-a
mutat la v`mile de sus. Pentru mine a fost
un excelent pedagog [i profesor al`turi de
Aurel Dincu sau Avram Filipa[… [i am aflat,
t~rziu, ca la {coala Normal` din Buz`u, a fost
coleg cu primul meu \nv`]`tor: Minea Con-
stantin, al c`rui fiu i-a fost student. Dum-
nezeu s`-i odihneasc`! Dan Lauren]iu, notar
public, ex judec`tora la Urziceni, Ialomi]a.

Cu durere în suflet anun]`m decesul
medicului THEODOR ENåCHESCU, membru
al Academiei Române. Dumnezeu s`-l odih-
neasc` în împ`r`]ia Sa! Familia îndurerat`.


