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Anun]uri
OFERTE SERVICIU
CDI, cu sediul \n Bucure[ti, Str. Electronicii nr. 48,
Sector 2, angajeaz` [ofer cu categoria D pentru
transport persoane trasee interjude]ene.
0721.064.184.
Personal Werk Ro-De SRL -Arad- recrutez` personal
pentru angajatori germani. Posturi disponibile
pentru: -Asisten]i medicali generali[ti; -Buc`tari; Constructori stradali; -Electricieni; -Osp`tari; -Operatori motostivuitor; -Sudori; -[oferi profesioni[ti;
-Zugravi. Pentru fiecare domeniu în parte
cuno[tin]ele de limba german` [i experien]a în
domeniu sunt obligatorii. NU SE PERCEP TAXE SAU
COMISIOANE. Pentru informa]ii: Luni-Vineri 9.0017.00, 0724.372.677.
Institutul Na]ional de Cercetare-Dezvoltare pentru
Fizic` Tehnic` Ia[i - IFT Ia[i, cu sediul în municipiul
Ia[i, B-dul Mangeron, nr. 47, scoate la concurs, în
data de 15.09.2014, 2 posturi de Cercet`tor
{tiin]ific gradul I în specialitatea “Fizic` – Materiale
magnetice amorfe si nanocompozite“. Cond]iile
de participare la concurs sunt cele prev`zute de
Legea nr. 319/2003 privind Statutului personalului de cercetare – dezvoltare [i a Ordinului MECTS
nr. 6560/20.12.2012, cu modific`rile [i complet`rile
ulterioare. |nscrierea la concurs se va face în termen de 30 de zile de la data public`rii anun]ului,
la sediul institutului, unde se va depune [i dosarul
de înscriere ce va cuprinde documenta]ia
prev`zut` de Legea nr. 319/2003.
Agen]ia Na]ional` pentru Ocuparea For]ei de
Munc` cu sediul în Bucure[ti, Str. Avalan[ei, nr. 2022, sector 4, scoate la concurs, în zilele de
25.08.2014 (proba scris`) [i 27.08.2014 (interviul),
la sediul agen]iei urm`torul post temporar vacant:
Inspector clasa I, grad profesional asistent –
Direc]ia Resurse Umane [i Salarizare; Condi]ii
specifice de participare la concursul pentru ocuparea func]iei publice de execu]ie temporar vacant`: Preg`tire de specialitate – studii
univeristare de licen]` absolvite cu diplom`, respectiv studii superioare de lung` durat`, absolvite cu diplom` de licen]` sau echivalent`;
Vechime în specialitate – minimum 1 an;
Cuno[tin]e operare PC: Word, Excel, Internet –
nivel mediu; Ini]iativ` [i creativitate, capacitate de
adaptare la munc` în echip`, efort intelectual, seriozitate. Programul concursului: 25.08.2014 – ora
9.00 – proba scris`; 27.08.2014 – ora 12.00 – interviul. |nscrierile se fac în termen de 10 zile de la data
public`rii anun]ului în Monitorul Oficial, partea a
–III– a, la sediul ANOFM.
Agen]ia Na]ional` pentru Ocuparea For]ei de
Munc` cu sediul în Bucure[ti, Str. Avalan[ei, nr. 2022, sector 4, scoate la concurs, în zilele de
16.09.2014 (proba scris`) [i 18.09.2014 (interviul),
la sediul agen]iei urm`torul post vacant: Inspector clasa I, grad profesional principal – Direc]ia
Managementul Pie]ei Muncii, Formare Profesional`, Informatic` [i Control M`suri Active –
Compartiment Analiza Pietei Muncii; Condi]ii
specifice de participare la concursul pentru ocuparea func]iei publice de execu]ie vacant`:
Preg`tire de specialitate – studii univeristare de
licen]` absolvite cu diplom`, respectiv studii superioare de lung` durat`, absolvite cu diplom` de
licen]` sau echivalent`; Vechime în specialitate –
minimum 5 ani; Cuno[tin]e operare PC: Word,
Excel, Internet – nivel mediu; Ini]iativ` [i creativitate, capacitate de adaptare la munc` în echip`,
efort intelectual, seriozitate. Programul concursului: 16.09.2014 – ora 9.00 – proba scris`; 18.09.2014
– ora 12.00 – interviul. |nscrierile se fac în termen
de 20 zile de la data public`rii anun]ului în Monitorul Oficial, partea a –III– a, la sediul ANOFM.
Academia Romana – Filiala Ia[i, Centrul de Istorie
[i Civiliza]ie European`, organizeaz`, \n ziua de
15.09.2014, ora 11.00, concurs pentru ocuparea postului de cercet`tor [tiin]ific, \n domeniul istorie,
specialitatea istorie contemporan`. Concursul se
va desf`[ura conform Legii 319/2003 privind Statutul personalului de cercetarea-dezvoltare. Dosarul
de concurs se depune \n termen de 30 de zile de la
data public`rii anun]ului, la sediul Institutului. Informa]ii suplimentare se pot ob]ine de la secretariatul institutului [i/sau de la Biroul Resurse
Umane, salarizare, telefon: 0232.212441,
0722.390820.
Anun] privind ocuparea prin concurs pe perioad`
nedeterminat` a func]iei publice de conducere vacante {ef Birou Poli]ie Local`. În temeiul prevederilor art.57 alin.4 din Legea nr.188/1999 privind
Statutul Func]ionarilor Publici, republicat, cu
modific`rile [i complet`rile ulterioare [i a art.39,
alin.2 din Hot`rârea nr.611/2008 pentru aprobarea
normelor privind organizarea [i dezvoltarea carierei func]ionarilor publici, Prim`ria Ora[ului
Horezu, cu sediul în ora[ul Horezu, str.1 Decembrie,
nr.7 organizeaz` concurs pentru ocuparea pe perioad` nedeterminat` a func]iei publice de conducere vacante {ef Birou Poli]ie Local` în cadrul
Aparatului de specialitate al Primarului ora[ului
Horezu astfel: Data desf`[ur`rii concursului: selec]ia dosarelor: 05.09.2014; -proba scris` în data
de: 15.09.2014, ora 12:00; -interviul în data de
16.09.2014 ora 10:00. Dosarele de înscriere se pot
depune la sediul institu]iei, compartimentul
resurse umane, juridic în termen de 20 de zile de
la publicarea în Monitorul Oficial Partea a III-a.
Condi]ii de participare la concurs: Candida]ii trebuie s` îndeplineasc` condi]iile prev`zute de
art.54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul
func]ionarilor publici (r2), cu modific`rile [i complet`rile ulterioare: - studii universitare de licen]`
absolvite cu diplom`, respectiv studii superioare
de lung` durat`, absolvite cu diplom` de
licen]`+master, - vechimea în specialitatea studiilor necesare exercit`rii func]iei publice – minim 2
ani. Bibliografia de concurs [i actele necesare înscrierii la concurs se afi[eaz` la sediul institu]iei. (
Copiile actelor vor fi prezentate [i în original în vederea verific`rii conformit`]ii cu acestea de c`tre
secretarul comisiei de concurs). Rela]ii suplimentare la sediul institu]iei sau la telefon
0250860190, int.112, Birou resurse umane, juridic.

VÂNZåRI DIVERSE

VÂNZåRI
TERENURI
54.317 mp, teren pentru investi]ie pe DN65, Slatina,
zona exterior Est spre Pite[ti. 0722.655.024.

CITA}II
Numita Ceau[ Elena Lumini]a este citat` în calitate de pârât` în dosarul nr. 186/282/2014 având
ca obiect divor], reclamant Ceau[ Dorinel, la
Judec`toria Pogoanele pentru termenul din
02.09.2014, ora 9.00.
Numitul Abdullah Alahgad este citat în calitate de
pârât în dosarul nr. 1490/282/2013 al Judec`toriei
Pogoanele, având ca obiect divor], reclamant`
Bercaru Mihaela, pentru termenul din 02.09.2014,
ora 8.30.
Se citeaz` la Judec`toria Petro[ani pentru data de
24.09.2014 în dosarul nr. 9905/278/2012 numitele
Wagner Maria - c`s`torit` Peifer Lois [i Wagner
Carolina.
Se citeaz` la Judec`toria Ha]eg pentru data de
03.09.2014 în dosarul nr. 1286/240/2012 numi]ii
Vladislav Maria, B`ltean Eva, B`ltean Ieremia,
Ceu]` Mihai Iepure, Popa Mari[ca, Popa Treja,
Ceu]` Iancu.
Ungureanu Traian, sat Cucor`ni, Vamanu Doina
Niculina, Bistri]a, Bulevardul Decebal, bloc O3, ap.
12, Vamanu Silvia, Bucure[ti, str.
Luic` 37, bloc 59, sunt cita]i la Judec`toria Boto[ani
pe 03.09.2014, dosar 11042/2012, ie[ire din indiviziune.
Se citeaz` SC LJC-R Trucks SRL cu sediul \n Ploiesti,
Str. Jupiter nr. 32, camera 1 [i Bultez Stephane Nicolas [i Fournier Christian-Alain-Denis \n calitate de
asocial]i la data de 10 sept 2014 la Tribunalul Prahova \n dosar nr. 9236/105/2013 \n calitate de
p~r~]i \n proces cu Mihai Dimitrie Valentin, pentru stabilire data \ncetare raport de munc`.
Cre]u Constantin, cu ultimul domiciliu \n Vaslui,
str. V. Alecsandri, nr. 11, [i cu buletinul de identitate nr. 045066 lit B, eliberat de Militia Vaslui la
1.08.1963, sau mo[tenitorii acestuia, sunt cita]i \n
calitate de p~r~]i \n dosarul nr. 5868/333/2012 al
Judec`toriei Vaslui, cu termen la 16.09.2014, \n
contradictor cu Budeanu Maria, cu acela[i domiciliu, pentru uzucapiune.
Fine Goods SRL, cu sediul în Mun.Bucure[ti, sectorul 1, Str. Roma, nr. 47, ap.1, J40/9559/2009,
CUI: 26050770, este citat` la Judec`toria Sectorului 1 Bucure[ti, cu sediul în Mun.Bucure[ti,
Sector 4, Strada Danielopol Gheorghe, nr.2-4, în
ziua de 08.09.2014, ora 8.30, complet C2-Civil,
în calitate de debitor, în procesul cu creditoarea
S.C.A. Aron, Dinu [i Asocia]ii, în dosarul civil nr.
3367/299/2014, având ca obiect preten]ii.

SC Egemak SRL, cu sediul \n localitatea Flore[ti, str. Muzeul Apei nr.
l7, jud.Cluj, este citat` la Tribunalul
Specializat Cluj, \n dosarul nr.
277/1285/2014, Sala 249, Complet
nou cauze directe 5, pentru ziua
de 17.09.2014, ora 08:00, \n calitate de p~r~t, \n proces cu reclamanta Direc]ia General`
Regional` a Finan]elor Publice
Cluj-Napoca reprezentat` prin Administra]ia
Jude]eana
a
Finan]elor Publice Cluj, pentru
Fond - dizolvare societate.

(4.3x6) SC Contract All Plan SRL, cu
sediul \n localitatea Cluj-Napoca,
str. Meteor nr.53, ap. 10, jud. Cluj,
este citat` la Tribunalul Specializat
Cluj, \n dosarul nr. 378/1285/2014,
Sala 249, Complet nou cauze directe 3, pentru ziua de 16.09.2014,
ora 08:00, \n calitate de p~r~t, \n
proces cu reclamanta Direc]ia
General` Regional` a Finan]elor
Publice Cluj-Napoca reprezentat`
prin Administra]ia Jude]ean` a
Finan]elor Publice Cluj, pentru
Fond - dizolvare societate.

(4.3x6) SC Ora 13 Fix SRL, cu sediul
\n localitatea Cluj-Napoca, str.
Rubin Patitia nr.11, ap.10, jud.Cluj,
este citat` la Tribunalul Specializat
Cluj, \n dosarul nr.279/1285/2014,
Sala 249, Complet nou cauze directe 3, pentru ziua de 09.09.2014,
ora 08:00, \n calitate de p~r~t, \n
proces cu reclamanta Direc]ia
General` Regional` a Finan]elor
Publice Cluj-Napoca reprezentat`
prin Administra]ia Jude]eana a
Finan]elor Publice Cluj, pentru
Fond - dizolvare societate.

(4.3x6) Diaconita Doru Aurel, cu domiciliul \n Cluj-Napoca, Calea Flore[ti nr. 60,
ap.45, jud. Cluj, este citat la Tribunalul
Specializat
Cluj
\n
Dosar
nr.1401/1285/2013/a1, sala 249, pentru
ziua de 04 septembrie 2014, ora 11:00, \n
calitate de p~r~t, \n proces cu Suciu
Ciprian Teodor, \n calitate de parat, SC Eragon SRL, prin lichidator judiciar Management Reorganizare, Lichidare Iasi
SPRL, \n calitate de debitor, Direc]ia General` Regional` a Finan]elor Publice ClujNapoca, prin Administra]ia Jude]ean` a
Finan]elor Publice Cluj, \n calitate de
creditor, pentru angajarea r`spunderii
conform art 138 din Legea nr. 85/2006.
O carte de vacan]` [i turism. Tel. 0761.674.276.

(4.3x6) SC TB Logistik SRL, cu
sediul \n loc. Turda, str. Republicii
nr. 6, ap.6, jud. Cluj, CUI 28821073,
J12/1787/2011, este citat` la Tribunalul Specializat Cluj \n Dosar
nr.166/1285/2014, sala 249, pentru
ziua de 10 septembrie 2014, ora
8:00, \n calitate de debitor, \n proces cu Direc]ia General` Regional` a Finan]elor Publice
Cluj-Napoca, prin Administra]ia
Jude]ean` a Finan]elor Publice
Cluj, \n calitate de creditor, pentru
fond-procedura insolven]ei-societ`]i cu r`spundere limitat`.

DIVERSE
Administratorul judiciar Dinu, Urse [i Asocia]ii
SPRL notific` creditorii cu privire la deschiderea
procedurii generale de insolven]` prev`zut` de
Legea nr.85/2006 împotriva debitoarei SC De
Franghii Construc]ii Transporturi Daniel SRL cu
sediul în com. Blejoi, sat. }ân]`reni nr.396 A,
jude]ul Prahova, J29/615/1991, CUI RO1348403, în
dosarul 5179/105/2014 aflat pe rolul Tribunalului
Prahova, Sec]ia a-II-a Civil`, de Contencios Administrativ [i Fiscal.Termenul limit` de depunere de
c`tre creditori a opozi]iilor la 10 zile de la primirea
notific`rii [i termenul de solu]ionare a opozi]iilor
la 5 zile dup` formularea opozi]iilor. Termenul
limit` pentru înregistrarea declara]iilor de crean]`
este 08.09.2014, pentru întocmirea Tabelului Preliminar 29.09.2014, termenul de depunere a contesta]iilor 5 zile de la publicarea tabelului
preliminar în Buletinul Procedurilor de Insolven]`,
termenul pentru solu]ionarea eventualelor contesta]ii [i pentru definitivarea tabelului crean]elor
14.10.2014. Prima adunare a creditorilor va avea loc
pe 06.10.2014, ora 10:00, la sediul ales al administratorului judiciar din Ploie[ti, Str. Elena Doamna
nr.44A, jude]ul Prahova. Urm`torul termen de
judecat` a fost fixat pentru data de 29.10.2014. Pentru rela]ii suplimentare: 021.318.74.25
Anun] de mediu: SC Cerbul Montan 2003 SRL, cu
sediul în comuna Ruc`r, jud. Arge[, prin cererea
depus` la APM Arge[ a solicitat autoriza]ie de
mediu pentru desf`[urarea activit`]ii: Exploatare
forestier` în jude]ele Arge[ – Bra[ov. Informa]ii
referitoare la prezenta activitate, precum [i eventualele sugestii [i contesta]ii se pot ob]ine, respectiv depune, în scris, sub semn`tur` [i cu date de
identificare, la sediul APM Arge[, Pite[ti, str.
Egalit`]ii nr. 50, tel. 0248-213200, în termen de 15
zile lucr`toare de la publicarea anun]ului.

NOTIFICåRI
Leavis Cont IPURL administrator judiciar notific`
deschiderea procedurii generale a insolven]ei
privind SC Max MP Speed Solution SRL, cu sediul în
Ploie[ti, Str. Poligonului nr. 5, construc]ia C12, jud.
Prahova, dosar nr. 5177/105/2014 Tribunalul Prahova. Termenul pentru depunerea opozi]iilor 10
zile de la primirea notific`rii, depunere declara]ie
de crean]` 08.09.2014, întocmire tabel preliminar
29.09.2014, solu]ionare contestatii [i depunere
tabel defintiv 14.10.2014, adunarea creditorilor
06.10.2014 ora 14:00 la sediul lichidatorului. Rela]ii
la tel. 0723.880.617.
Leavis Cont IPURL lichidator pentru SC Anvelos SRL,
din Ploie[ti, jud. Prahova, organizeaz` la data de
18.08.2014, ora 11:00 la sediul lichidatorului
licita]ie public` cu strigare pentru v~nzarea
bunurilor debitoarei const~nd \n imobil situat \n
Ploie[ti, Str. Eroilor nr. 29, cu 259 mp teren= 64.050
Euro (289.950 lei f`r` TVA), depozit frigorific la
aceea[i adres` = 4.395 euro (19.875 lei f`r` TVA),
autospecializat` Mitsubishi= 1.500 Euro (6.675 lei
f`r` TVA). Dac` bunurile nu se v~nd urm`toarea
licita]ie va fi organizat` la 06.09.2014 ora 11:00.
Rela]ii la telefon 0723.880.617, 0723.281.559.

ADUNåRI GENERALE
SC Girueta SA cu sediul \n com. Jilava, jud. Ilfov,
J23/1589/2004, CUI: RO477558 anun]` to]i
ac]ionarii s`i c` s-a \ntocmit raportul aferent semestrului I 2014. Raportul este pus la dispozi]ia
celor interesa]i la sediul societ`]ii, mai sus
men]ionat, [i pe site-ul www.gyrueta.ro. Pre[edintele Consiliului de Administra]ie.
SC Comnord SA cu sediul \n Bucure[ti, Calea
Grivi]ei 136, sector 1, J40/493/1991, CUI RO1590368
anun]a to]i ac]ionarii s`i ca s-a \ntocmit raportul
aferent semestrului I 2014. Raportul este pus la dispozi]ia celor interesa]i la sediul societ`]ii mai sus
men]ionat [i pe site-ul www.comnord.ro. Pre[edintele Consiliului de Administra]ie.
|n temeiul articolului 117 din Legea nr.31/1990, Administratorul unic al SC Pifati SA convoac`
Adunarea General` Extraordinar` a Ac]ionarilor în
data de 15.09.2014 ora 11, la sediul societ`]ii din
strada Ion Urd`reanu nr.32, Sector 5, Bucure[ti. Ordinea de zi este urm`toarea: 1. Vânzare active
apar]inând SC Pifati SA –teren [i cl`dire situate în
str. Ancu]a Ilie nr.1, Sector 4; 2. Diverse de competen]a Adun`rii Generale. În caz de neîntrunire a
cvorumului prev`zut în statut, Adunarea General`
se reprogrameaz` pentru data de 16.09.2014 la ora
11, în acela[i loc.

LICITA}II
SC Neotel GSM SRL prin lichidator judiciar Via Insolv SPRL, scoate la vânzare prin licita]ie public`
proprietate imobiliar` de tip spa]iu comercial
având o suprafa]` m`surat` de 84,39 mp situat` în
Plopeni, bld. Independen]ei, nr. 4A, bl. D20, jude]
Prahova [i cota de 11,21% din p`r]ile de uz comun,
la pre]ul de 96.027 lei f`r` TVA. Cota de teren indiviz` aferent` construc]iei în suprafa]` de 24,64 mp
este proprietate de stat. Licita]ia va avea loc în
19.08.2014, ora 14/30 la sediul lichidatorului, str.
Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, Ploie[ti, tel/fax
0244 519800. În cazul neadjudecarii vânzarea va fi
reluat` în ziua de 02.09.2014, 16.09.2014, aceea[i
ora,
în
acela[i
loc.”
SC Talipan Com SRL prin lichidator judiciar Via Insolv SPRL, scoate la vânzare prin licita]ie public`
proprietate imobiliar` compus` din teren cu depozit situat` în Bucov la pre]ul de 234.258 lei + TVA.
Licita]ia va avea loc în dat` de 19.08.2014, ora 10/30
la sediul lichidatorului, str. Banatului, nr.1, bl. 37B,
sc. B, ap. 3, Ploie[ti, tel/fax 0244 519800. În cazul
neadjudecarii vânzarea va fi reluat` în ziua de
02.09.2014 [i 16.09.2014, aceea[i ora, în acela[i loc.
SC Zara Construct SRL prin lichidator judiciar Via
Insolv SPRL, scoate la vânzare prin licita]ie public`
ma[in` de tencuit la pre]ul de 4.854 lei f`r` TVA.
Licita]ia va avea loc în fiecare zi de mar]i începând
cu dat` în dat` de 19.08.2014, ora 11/00 la sediul
lichidatorului, str. Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap.
3,
Ploie[ti,
tel/fax
0244
519800.
SC Andutu Distribution SRL prin lichidator judicar
Via Insolv SPRL scoate la vânzare prin licita]ie pub-

lic` marca Andutu la pre]ul de 14.334 lei [i proprietate imobiliar` compus` din teren intravilan în
suprafa]` de 2.174 mp situat` în com. Predeal
S`r`ri, sat Vitioara de Sus, jude] Prahova la pre]ul
de 38.254 lei. Licita]ia va avea loc în fiecare zi de
mar]i începând cu dat` în dat` de 19.08.2014, ora
11/30 la sediul lichidatorului, str. Banatului, nr.1, bl.
37B, sc. B, ap. 3, Ploie[ti, tel/fax 0244 519800.
Debitorul SC Yacval Auto SRL –în lichidare, prin
lichidator judiciar Dinu, Urse [i Asocia]ii SPRL,
scoate la vânzare: 1. Stoc de marf` reprezentând
componente auto în valoare de 92.400,00 Lei exclusiv TVA. Pre]ul de pornire al licita]ilor pentru
stocul de marf`, proprietatea SC Yacval Auto SRL
reprezint` 100% din valoarea aratat` în Raportul
de Evaluare exclusiv TVA. Participarea la licita]ie
este condi]ionata de: -consemnarea în contul nr.
RO38UGBI0000802003092RON deschis la Garanti
Bank SA Ag. Ploie[ti Mihai Viteazu pân` cel târziu
cu 24 ore înainte de [edin]a de licita]ie a garan]iei
de 10% din pre]ul de pornire a licita]iei; achizi]ionarea pân` la aceea[i dat` a Regulamentului de participare la licita]ie de la sediul
lichidatorului judiciar. Pentru stocul de marf`
prima [edin]` de licita]ie a fost fixat` în data de
21.08.2014, ora 13.00, iar dac` bunurile nu se adjudec la aceast` dat`, urm`toarele [edin]e de
licita]ii vor fi în data de 28.08.2014; 04.09.2014;
11.09.2014; 18.08.2014 ora 13.00. Toate [edin]ele de
licita]ii se vor desf`[ura la sediul lichidatorului judiciar din Municipiul Ploie[ti, Str. Elena Doamna,
nr.44 A, Jude] Prahova. Pentru rela]ii suplimentare
suna]i la telefon: 021.318.74.25, email
dinu.urse@gmail.com. Pentru rela]ii suplimentare
cu un telefon în prealabil dl Cristian Ciocan,
0753.999.028. Anun]ul poate fi vizualizat [i pe site
www.dinu-urse.ro.
Subscrisa Evrika Insolvency IPURL, reprezentat`
prin asociat coordonator av. Liscan Aurel, în calitate de lichidator judiciar al SC OL Construct Development SRL desemnat prin Sentin]a Civil` nr.
6098 din dat` de 17.06.2014, pronun]at` în Dosar
nr. 18704/3/2013 aflat pe rolul Tribunalului Bucure[ti, Sec]ia a VII a Civil`, anun]` scoaterea la
vânzare a bunului imobil aflat în proprietatea SC
OL Construct Development SRL constând în teren
intravilan situat în Bucure[ti, Bd. Drumul Gur` Putnei, nr. 67-87, lot 1, sector 3 în valoare total` de
1.075.000 euro exclusiv TVA., identificat [i inventariat conform raportului de evaluare aprobat în
prezen]a cauza [i a publica]iei de vânzare întocmit` cu aceast` ocazie. Prima vânzare a bunului
imobil apar]inând societ`]ii falite se va organiza
în data de 25.08.2014 ora 15,00 prin licita]ie public` cu strigare. Locul de desf`[urare a licita]iilor va
fi stabilit la sediul lichidatorului judiciar din Bucure[ti, Bd.Unirii nr.78, bl.J2, sc.2, et.3, ap.39, sector
3, unde se vor depune documentele de înscriere la
licita]ie men]ionate în caietul de sarcini, cel târziu
pân` în preziua licita]iei, ora 12.00. Date despre
starea bunurilor, pre]ul acestora, condi]iile de înscriere la licita]ie precum [i modul de organizare a
acestora se pot ob]ine din caietul de sarcini întocmit de lichidatorul judiciar. Caietele de sarcini
se pot achizi]iona de la sediul lichidatorului judiciar din Bucure[ti, Bd. Unirii nr.78, bl.J2, sc.2, et.3,
ap.39, sector 3. Costul unui caiet de sarcini este de
300 lei pentru fiecare bun imobil. Achizi]ionarea
caietului de sarcini este obligatorie pentru to]i participan]ii la licita]ie. Rela]ii suplimentare se pot
ob]ine la tel. 0724.23.79.79.
Consiliul Local al Comunei Borca, jude]ul Neam],
cod
fiscal
2614139,
cont
RO27TREZ49421A300530XXXX deschis la Trezoreria Bicaz, te/fax 0233-268.005, 0233.268.000, organizeaz` licita]ie public` deschis` \n ziua de
05.09.2014, ora 13:00 \n vederea concesiunii
urm`toarelor suprafe]e de teren: - 30.258 mp teren
din sat Soci, Comuna Borca, jude]ul Neam]; - 299
mp teren din sat Soci, comuna Borca, jude]ul
Neam]. Documenta]ia de atribuire se pune la dispozi]ia oric`rei persoane interesate pe suport de
h~rtie la biroul contabilitate, achit~nd contracostul multiplic`rii acesteia. Data limit` de depunere
a ofertelor este 04.09.2014, ora 15:00 \ntr-un singur exemplar la sediul Prim`riei Borca. {edin]a
public` de deschidere a ofertelor va avea loc la
data de 05.09.2014, ora 13:00, la sediul Prim`riei
Borca. Instan]a competent` \n solu]ionarea litigiilor ap`rute este sec]ia de contencios administrativ a Tribunalul Neam], localitatea Piatra Neam],
Str. Republicii nr. 16, telefon/fax 0233.021.294. Caietele de sarcini pot fi procurate constracost de la
sediul Consiliului Local Borca contabiliate.
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:
spa]iu comercial situat în Mun. Ia[i, B-dul Chimiei
nr.35, bl.F2-1, sc.A,B, jud. Ia[i , cu aria construit` de
187,28 mp. [i aria util` de 173,23 mp., înscris în
Cartea Funciar` sub nr. 55170 a Mun. Ia[i, 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` dovad` acestui fapt pân` la dat`
de 14.08.2014, 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 dat` de
15 august 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 creditorilor din dat`
de 18.07.2014. Adjudecarea se va face în conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare
[i desf`[urare a licita]iei. Regulament ce poate fi
consultat atât la dosarul cauzei cât [i la sediul
lichidatorului. Adjudecatarul va fi ]inut la plata
pre]ului de adjudecare în termenul stabilit prin
Regulamentul de organizare [i desf`[urare a
licita]iei. Ofertan]ii sunt obliga]i s` depun`, pân`
la termenul de vânzare, o garan]ie de participare la
licita]ie în procent de 10% din pre]ul de începere a
licita]iei. Garan]ia se va depune în numerar, prin
plata în contul indicat de lichidator. Pentru participarea 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
dat` de 14.08.2014, ora 15.00. Rela]ii suplimentare
se pot ob]ine: C.I.I. Pohrib Ionela la telefoanele:
0232/240.890; 0742/109890, Fax 0232/240890.
Administra]ia Na]ional` “Apele Române” - Administra]ia Bazinal` de Ap` Prut-Bârlad cu sediul în
Ia[i, str. Th. Vascauteanu, nr. 10, Jud. Ia[i, tel.
0232218192, fax. 0232213884, cod fiscal: RO
23780878/01.05.2008; cod IBAN: RO51TREZ
406502201X020605, e.mail: dispecer@dap.rowater.ro în calitate de unitate locatoare, anun]`: organizarea licita]iei publice privind închirierea
urm`toarelor bunuri: I. Terenuri în albia minor`.
Închirierea are c` scop înl`turarea materialului aluvionar pentru asigurarea scurgerii optime în albie.
1. suprafa]` de 20.000 mp teren albie minor` r`u
Siret - mal stâng, com Lie[ti, jud. Gala]i. Garan]ia
de participare: 1160 lei. 2. suprafa]` de 86.349 mp
teren albie minor` r`u Siret - mal stâng, com.
Movileni, jud. Gala]i. Garan]ia de participare:
5008lei. 3. suprafa]` de 20.023 mp teren albie
minor` r`u Siret - mal stâng, com. Umbr`re[ti, jud.
Gala]i. Garan]ia de participare: 1161 lei. Contractul
de închiriere se face pentru o perioada de 2 ani. II.
Apartament în loc. Gala]i, str. Ghe. Doja-]iglina ÎI,

bloc SD8A, parter, suprafa]` 102 mp. Destina]ia:
Sediu firma, spa]iu de locuit. Garan]ia de participare: 3182 lei. Contractul de închiriere se face pentru o perioada de 5 ani. III. Baza Independen]a, jud.
Gala]i. Garan]ia de participare 491lei. Destina]ia
bunului: Spa]iu firma, desf`[urarea unor activit`]i
comerciale, necomerciale. Contractul de închiriere
se face pentru o perioada de 5 ani. IV. Cuvet` lacului de acumulare Aroneanu, jud. Ia[i, Garan]ia de
participare 2407.5lei. Contractul de închiriere se
face pentru o perioada de 5 ani. Destina]ia
bunului: acvacultur`. V. Cantoanele Rauseni [i
[tef`ne[ti, jud. Boto[ani. Garan]ia de participare
112 lei respectiv 195.6 lei. Destina]ia bunului: Spa]iu
de locuit sau firma. Contractul de închiriere se face
pentru o perioada de 5 ani. Condi]iile de participare: sunt precizate în caietul de sarcini. Form`
garan]iei de participare: sub form` unei scrisori de
garan]ie bancar` eliberat` de o banca în favoarea
unit`]ii locatoare sau a unui ordin de plata în contul unit`]ii locatoare. Dat`, locul [i ora limit` de
primire a ofertelor: Depunere: pân` la dat` de
03.09.2014, ora 9. Deschidere plicuri exterioare:
03.09.2014, ora 11. Deschidere plicuri interioare:
04.09.2014, ora 11. Caietul de sarcini poate fi
achizi]ionat de la sediul ABA Prut-Bârlad. Telefon:
0232.218192 - int. 230. Pre] caiet de sarcini: terenuri
albia minor`=200lei, cantoanele Rauseni [i
[tef`ne[ti, Baza Independen]ei = 50 lei, apartament Gala]i =100 lei, acumul`ri=100 lei. Durata în
care ofertan]ii r`man angaja]i prin termenii ofertelor lor: 90 de zile de la dat` deschiderii acesteia.
Subscrisa SC }es`toriile Reunite SA, cu sediul în Bucure[ti, Str. Sp`taru Preda nr.5, Sector 5, înmatriculat` la Registrul Comer]ului Bucure[ti sub nr.
J40/352/1991, având C.U.I. 425818 [i contul nr.
RO68RNCB0076029410790001, deschis la BCR Sucursala Izvor, reprezentat` prin d-l Miron Daniel
Florian- Director general-, anun]` vânzarea prin
licita]ie public` cu strigare a urm`toarelor mijloace fixe: ma[ini de ]esut plu[uri [i stofe de
mobil`, ma[ini de finisat, ma[ini de bobinat,
ma[ini de cusut, ma[ini de urzit, ma[ini de tricotat
plu[uri, ma[ini de t`iat [i tuns, precum [i a unor
cantit`]i de fire de bumbac, bumbac cu polyester,
pna, lân` [i vâscoz`. Licita]iile se organizeaz` la
sediul societ`]ii din Bucure[ti, str. Sp`taru Preda
nr.5, Sector 5, în fiecare miercuri, la orele 13.30, începând cu data de 27 august 2014. Detalii pe siteul societ`]ii www.tesatoriilereunite.ro [i la telefon
021-3246060.
Ministerul Finan]elor Publice. Agen]ia Na]ional`
de Administrare Fiscal`. Direc]ia General` Regional` a Finan]elor Publice Ia[i. Administra]ia
Jude]ean` a Finan]elor Publice Suceava. Colectare
Contribuabili Mijlocii. Nr. înreg. ANSPDCP: 20.010.
Dosar de executare silit` nr. 19130940/2014. Nr.
159590 din 06.08.2014. Anun]ul privind vânzarea
pentru bunuri mobile, Anul 2014 luna august ziua
27. În temeiul art. 162, alin. (1) din O.G. nr. 92/2003
privind Codul de procedur` fiscal`, republicat`, cu
modific`rile [i complet`rile ulterioare, se face
cunoscut c` în ziua de 27, luna august, orele 10:00,
anul 2014, în localitatea Suceava, str. Vasile Bumbac, nr. 1, se vor vinde prin licita]ie urm`toarele
bunuri mobile, proprietate a debitorului SC Maxy
Mar Design SRL, cu domiciliul fiscal în mun.
R`d`u]i, str. Putnei, nr. 215C, sc. B, ap. 3, jud.
Suceava, cod de identificare fiscal` RO 19130940:
Nr. Crt, Denumirea bunului mobil, descriere
sumar`:, Pre]ul de evaluare sau de pornire a
licita]iei, exclusiv TVA- lei-, Cot` TVA, Drepturile
reale [i privilegiile care greveaz` bunurile: 1. Autoturism M1, Audi nr. înmatriculare SV-77-MKM, nr.
de identificare WAUZZZ4F65N053891 serie motor
030123, 29.150 lei, 24%, liber de sarcini; 2. Circular
de formatizat cu incizor Boom 3200 CE Sicar, 9.950
lei, 24%, liber de sarcini; 3. Ma[in` de aplicat cant,
14.500 lei, 24%, liber de sarcini; 4. Ma[in` de g`urit
multiplus DBM21, 5.400 lei, 24%, liber de sarcini;
5. Aspirator 2 Tip ABS 3880-Holzmann, 1.150 lei,
24%, liber de sarcini. Total: 60.150 lei. Bunurile mobile mai sus men]ionate sunt grevate de
urm`toarele: Creditor: DGRFP Ia[i - AJFP Suceava;
Sarcini: Proces-verbal de sechestru pentru bunuri
mobile nr. 157844/ 21.08.2013. Invit`m pe cei care
pretind vreun drept asupra acestor bunuri s`

în[tiin]eze despre aceasta organul de executare,
înainte de data stabilit` pentru vânzare. Cei interesa]i în cump`rarea bunurilor sunt invita]i s`
prezinte, pân` la termenul de vânzare prin licita]ie,
respectiv pân` în ultima zi lucr`toare precedent`
termenului de vânzare orele 10:00 la sediul AJFP
Suceava – str. Vasile Bumbac, nr. 1, etaj. 1, documenta]ia prev`zut` de art. 162 din O.G. nr. 92/2003
privind Codul de procedur` fiscal`, republicat`, cu
toate modific`rile [i complet`rile ulterioare, respectiv: oferte de cump`rare, dovada pl`]ii taxei
de participare, reprezentând 10% din pre]ul de
pornire a licita]iei; împuternicirea persoanei care îl
reprezint` pe ofertant; pentru persoanele juridice
de na]ionalitate român`, copie de pe certificatul
unic de înregistrare eliberat de Oficiul registrul
comer]ului; pentru persoanele juridice str`ine,
actul de înmatriculare tradus în limba român`;
pentru persoanele fizice române, copie de pe actul
de identitate; dovada emis` de creditorii fiscali c`
nu au obliga]ii fiscale restante fa]` de ace[tia (respectiv obliga]ii fa]` de bugetul general consolidat al statului [i fa]` de bugetele locale), urmând
s` se prezinte la data stabilit` pentru vânzare [i la
locul fixat în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contesta]ie la
instan]a judec`toreasc` competent`, în termen de
15 zile de la comunicare sau luare la cuno[tin]`, în
conformitate cu prevederile art. 172–173 din O.G.
92/2003, republicat`, cu modific`rile [i
complet`rile ulterioare, când urmeaz` s` se ia
m`suri de executare silit`, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informa]ii suplimentare v` pute]i adresa la sediul nostru sau la
telefon num`rul 0230/521.358, int. 717. Data
afi[`rii: 14.08.2014.
SC Arana Design SRL, societate în faliment, prin
lichidator, cu sediul în Ploie[ti, Str. Gh. Doja, nr. 30,
et. 10, ap. 31, scoate la vânzare prin licita]ie în bloc,
linie de produc]ie în prelucrarea textil` [i obiectele
de inventar la pre]ul de 32.000 lei (pre] f`r` TVA).
Licita]ia se va ]ine în dat` de 18.08.2014 ora 14:30,
iar în cazul în care bunurile nu vor fi valorificate,
aceast` este reprogramat` pentru dat` de
21.08.2014, 25.08.2014, 28.08.2014, 01.09.2014,
04.09.2014, 08.09.2014, 11.09.2014, 15.09.2014,
18.09.2014, la aceea[i or` [i aceea[i adres`. Dosarul
de prezentare [i condi]iile de participare se pot
ob]ine numai de la sediul lichidatorului. Telefon/
fax: 0244597808; mobil: 0761132931/0723357858;
w w w . a n d r e i i o a n . r o .
SC Olimpia SRL, societate în faliment, prin lichidator, cu sediul în Ploie[ti, Str. Gh. Doja, nr. 30, et. 10,
ap. 31, scoate la vânzare prin licita]ie, elevator –
post lift, marca Lincos, model: STD 6232, Seria: TP
11070309, an fabrica]ie: 2011, capacitate de ridicare: 3.200 kg, putere: 2,2 kw, voltaj: 220 V, greutate: 650 kg la pre]ul de 3.620 lei (pre] f`r` TVA).
Licita]ia se va ]ine în dat` de 18.08.2014 ora 14:00,
la sediul lichidatorului din Ploie[ti, iar în cazul în
care bunurile nu vor fi adjudicate, licita]ia se va
]ine în data de 21.08.2014, 25.08.2014, 28.08.2014,
01.09.2014, 04.09.2014, 08.09.2014, 11.09.2014,
15.09.2014, 18.09.2014, la aceea[i or` [i aceea[i
adres`. Dosarul de prezentare [i condi]iile de participare se pot ob]ine numai de la sediul lichidatorului. Telefon/fax: 0244597808; mobil:
0761132931/ 0723357858; www.andreiioan.ro.
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S-au împlinit 2 ani de
la moartea fiicei mele
Ioana Vulpescu
Manole.
Dumnezeu
s-o odihneasc`!
Publicitate
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Sport

Simona merge
\n turul 3
Simona Halep a debutat perfect,
miercuri noapte, \n turneul american
de la Cincinnati. De[i a evoluat \n
primul s`u meci pe ciment dup`
dou` luni [i jum`tate [i primul dup`
cinci s`pt`m~ni de pauz`, a doua
juc`toare a lumii s-a calificat lejer
\n turul 3. Halep a \nvins-o cu 6-4,
6-2 pe belgianca Kristen Flipkens.
„Am fost pu]in nervoas` la 5-2, [tiam
c` voi c~[tiga chiar dac` nu voi avea
cel mai bun joc al meu. Sper ca \n
EPA/INTACT IMAGES

turul 3 s` joc mai bine. Anul trecut
am jucat bine aici, acum revin aici de
pe locul 2 cel mai bun din cariera
mea“, a declarat Simona dup`
\ncheierea meciului cu Flipkens. La
pu]ine minute dup` meci, Halep a
ap`rut pe site-ul WTA cu un schimb
de mingi superb, pe care l-a c~[tigat
\n urma folosirii tuturor loviturilor
posibile [i care a fost considerat
punctul rundei. Cei de la WTA au
caracterizat una dintre loviturile
Simonei drept un „retur extraordinar printr-o lovitur` briliant`“.
Rom~nca a sc`pat de un adversar
periculos [i \n form`, Venus
Williams, eliminat` de cehoaica
Lucie Safarova, \ns` le mai are de
\nfruntat pe dou` dintre juc`toarele
\n fa]a c`rora nu prea s-a descurcat,
rusoaica Maria {arapova [i lidera
mondial`, Serena Williams. (Mihai
Igiro[anu)

LICITA}II
Prim`ria Municipiului Piatra Neam] anun]` organizarea licita]iei publice deschise în vederea: Vânz`rii
bunului imobil – teren intravilan, proprietatea privat` a municipiului Piatra Neam], în suprafa]` de
89 mp, situat în str. Dimitrie Leonida fn. Pre]ul de
pornire la licita]ie este de 17.960 lei conform HCL
nr. 195 din 31.07.2014; Vânz`rii bunului imobil –
teren intravilan, proprietatea privat` a municipiului
Piatra Neam], în suprafa]` de 290 mp, situat în str.
Obor nr.20 bis. Pre]ul de pornire la licita]ie este de
41.669 lei conform HCL nr. 195 din 31.07.2014;
Licita]ia va avea loc în data de 5 septembrie 2014,
ora 14,00, la sala de [edin]e a Prim`riei municipiului Piatra Neam], cu sediul în str. [tefan cel Mare
nr.6-8. Înscrierile si depunerea ofertelor se fac pân`
la data de 4 septembrie 2014, ora 16:30. inclusiv, la
Prim`ria municipiului Piatra Neam], str. [tefan cel
Mare, nr. 6-8, Biroul Rela]ii cu Publicul , Ghi[eul Serviciului Patrimoniu, Autoriz`ri [i Transport zilnic
între orele 8:00 – 16:30, unde se poate achizi]iona
[i documenta]ia licita]iei. Rela]ii suplimentare la
telefon 218991, interior 122, zilnic între orele 8:00 –
16:30.
Soc. Civ. Prof. Laurance Dum IPURL lichidator al debitoarei SC ARPO SA în faliment, cu sediul social în
localitatea Curtea de Arge[, str. Rm. Vâlcea nr. 79,
jud. Arge[, dosar nr. 309/1259/2009 pe rolul Tribunalului Comercial Arge[, organizeaz` în datele
de: 21, 28 august, 11, 18 [i 25 septembrie [i 2, 9, 16, 23
[i 30 octombrie 2014 orele 13,00, la sediul debitoarei, licita]ie public` deschis` cu strigare în conformitate cu regulamentul aprobat de creditori [i
prevederile Legii 85/2006 modificat`, pentru valorificarea bunurilor, proprietatea debitoarei. Vânzarea se efectueaz` conform art. 115(3) din Legea
nr. 85/2006 republicat` [i a Hot`rârii Adun`rii Creditorilor din data de 27.10.2010; 27.02.2012;
21.02.2013, 30.04.2013, 14.11.2013. Se vând
urm`toarele bunuri intabulate în Cartea funciar`
nr. 103 - Curtea de Arge[: A. Se vinde parcela 2CC situat` în strada Rîmnicu Vîlcea nr. 104, în suprafa]`
de 525 m.p. teren intravilan la care se adaug` 76.5
m.p. cot` indiviz` din calea de acces, la pre]ul de începere a licita]iei de 9,82 EURO/mp la care se
adaug` TVA-ul aferent. Sub acest pre] bunul nu
poate fi adjudecat. B. Se vinde parcela C2 suprafa]`
1298 mp teren intravilan la care se adaug` 76.5 mp
cot` indiviz` din cale de acces la pre]ul de începere
a licita]iei de 7,82 EURO/mp la care se adaug` TVAul aferent. Sub acest pre] bunul nu poate fi adjudecat. În cazul în care exist` o ofert` pentru ambele
bunuri de la punctul A [i B, aceasta are prioritate
fa]` de alte oferte f`cute separat pentru bunul de
la punctul A sau punctul B. C. Se vinde Cuptor
Arderea I, la pre]ul de începere a licita]iei de 50.000
lei la care se adaug` TVA-ul aferent. Sub acest pre]
bunul nu poate fi adjudecat. Cau]iunea de participare la licita]ie este de 5.000 lei. D. Se vând
urm`toarele bunuri imobile situate în str. Rîmnicu
Vîlcea nr. 79: 1. Lot nr. 3 în valoare de 685.882 lei
compus din teren în suprafa]` de 3115 mp, construc]ie P2 în suprafa]` construit` la sol de 1402
m.p. [i cot` parte cale acces în suprafa]` de 302,4
mp 2. Lot nr. 4 în valoare de 1.567.927 lei compus din
teren în suprafa]` de 6980 mp, construc]ie în
suprafa]` construit` de 6980 mp [i cot` parte cale
acces în suprafa]` de 863,4 mp. 3. Lot nr. 5 în valoare de 2.070.204 lei compus din teren în suprafa]`
de 12962 mp, construc]ie în suprafa]` construit` de
8909 mp [i cot` parte cale acces în suprafa]` de
302,4 mp. 4. Lot nr. 6 în valoare de 1.431.638 lei compus din teren în suprafa]` de 9923 mp, construc]ie
în suprafa]` construit` de 5841 m.p. [i cot` parte
cale acces în suprafa]` de 2063,4 mp. 5. Lot nr. 7 în
valoare de 199,187 lei compus din teren în suprafa]`
de 7341 mp (inclusiv cale acces) [i construc]ii aferente. La valoarea de adjudecare a acestor

Revenire nea[teptat` \n
Ghencea: Federico Piovaccari
Dup` ce Ludogore] l-a „furat“ pe Hamza, Steaua s-a
reorientat c`tre atacantul italian [i negociaz` cu Sampdoria
AGERPRES

Mihai Igiro[anu
mihai.igirosanu@jurnalul.ro

Surprinz`torul e[ec al negocierilor
pentru transferul tunisianului Younes
Hamza i-a determinat pe oficialii
campioanei Rom~niei s` se mi[te
repede pentru acoperirea postului de
atacant clasic [i pentru umplerea

Piovaccari a
deschis scorul \n
ambele confrunt`ri ale Stelei din
sezonul trecut al
play-off-ului Ligii
Campionilor, cu
Legia Var[ovia
locului liber l`sat pe lista UEFA. Astfel, [i \n lips` de alte solu]ii atr`g`toare, Steaua a ob]inut deja acordul
Sampdoriei pentru un nou \mprumut
al lui Federico Piovaccari, cel care \n
sezonul trecut a marcat 14 goluri \n
tricoul ro[-albastru, dintre care dou`
chiar \n play-off-ul Ligii Campionilor.
Spre deosebire de sezonul trecut, gruparea din Ghencea va suporta
jum`tate din salariul pe care atacan-

bunuri(lit.D, pct. 1, 2, 3, 4, 5) se adaug` TVA-ul aferent. Sub pre]urile men]ionate bunurile nu pot fi adjudecate. Participan]ii la licita]ie vor depune
cau]iunea de 10% din pre]ul de începere a licita]iei
pentru bunul sau bunurile pentru care se liciteaz`,
în contul nr. RO94RZBR0000060002083425 deschis la Raiffeisen Bank, Agen]ia Pite[ti – R`zboieni.
Cau]iunea trebuie s` fie în contul debitoarei pân`
la ora începerii licita]iei. Toate bunurile se afl` la
sediul debitoarei [i pot fi vizionate zilnic între orele
09,00 – 14,00. De asemenea, ofertan]ii pot studia
raportul de evaluare a bunurilor care fac obiectul
prezentei licita]ii, din dosarul nr. 309/1259/2009
aflat la Tribunalul Comercial Arge[, de la Lichidatorul Judiciar sau direct la sediul debitoarei. Rela]ii
suplimentare la telefon 0723.380.708 sau
0721.807.209. Lichidator judiciar, Soc. Civ. Prof. Laurance Dum IPURL Dumitrana Lauren]iu
SC Real Bucov SA, societate în faliment cu sediul în
com Bucov, sat Plea[a, str. Industriei, nr. 1, jud. Prahova, prin lichidator judiciar Revalactiv SPRL, cu
sediul în Ploie[ti, str. Ion Maiorescu, bl. 33S1 et. 5,
anun]` v~nzarea la licita]ie public` a bunurilor mobile, astfel cum sunt men]ionate \n adresa evaluatorului \nregistrata la sediul lichidatorului judiciar
sub nr. 762/01.08.2014 [i 763/01.08.2014, pct 1.
Licita]ia public` are loc \n baza hot`r~rii Adun`rii
Creditorilor din 08.08.2014, a regulamentului de
participare la licita]ie, a adreselor mai sus men]ionate. Garan]ia de participare la licita]ie pentru aceste
bunuri este 10% din valoarea bunurilor licitate. Taxa
participare licitatie: 248 lei (incl TVA). {edin]ele de
licita]ii vor avea loc pe data de: 25.08.2014,
26.08.2014, 01.09.2014, 02.09.2014, 03.09.2014,
08.09.2014, 09.09.2014, 10.09.2014, 15.09.2014 si
16.09.2014, orele 12.00, la sediul lichidatorului judiciar din Ploie[ti, str. Ion Maiorescu, nr.12, bl.33S1, et.
7, cab 7B. Rela]ii suplimentare la sediul lichidatorului judiciar c~t [i la telefon 0344-104.525.
SC Real Bucov SA, societate în faliment cu sediul în
com Bucov, sat Plea[a, str. Industriei, nr. 1, jud. Prahova, prin lichidator judiciar Revalactiv SPRL, cu
sediul în Ploie[ti, str. Ion Maiorescu, bl. 33S1 et. 5,
anun]` v~nzarea la licita]ie public` a bunurilor mobile, astfel cum sunt men]ionate \n adresele evaluatorului \nregistrate la sediul lichidatorului judiciar
sub nr. 765/01.08.2014 [i 767/01.08.2014. Licita]ia
public` are loc \n baza hot`r~rii Adun`rii Creditorilor din 08.08.2014, a regulamentului de participare la licita]ie, a adreselor mai sus men]ionate [i
\n conformitate cu caietul de sarcini \ntocmit de
lichidatorul judiciar. {edin]ele de licita]ii vor avea
loc pe data de: 25.08.2014, 26.08.2014, 01.09.2014,
02.09.2014, 03.09.2014, 08.09.2014, 09.09.2014,
10.09.2014, 15.09.2014 si 16.09.2014, orele 12.00, la
sediul lichidatorului judiciar din Ploie[ti, str. Ion
Maiorescu, nr.12, bl.33S1, et. 7, cab 7B. Pre]ul de
achizi]ionare a caietului de sarcini este de 500 lei
(plus TVA). Garan]ia de participare la licita]ie este
stabilit` \n caietul de sarcini. Rela]ii suplimentare
la sediul lichidatorului judiciar c~t [i la telefon
0344104525.
SC Real Bucov SA, societate în faliment cu sediul în
com Bucov, sat Plea[a, str. Industriei, nr. 1, jud. Prahova, prin lichidator judiciar Revalactiv SPRL, cu
sediul în Ploie[ti, str. Ion Maiorescu, bl. 33S1 et. 5,
anun]` v~nzarea la licita]ie public` a bunurilor mobile, astfel cum sunt men]ionate \n adresele evaluatorului \nregistrate la sediul lichidatorului judiciar
sub nr. 763/01.08.2014, pct 2, 767/01.08.2014 pct. 6,
768/01.08.2014. Licita]ia public` are loc \n baza
hot`r~rii Adunarii Creditorilor din 08.08.2014, a regulamentului de participare la licita]ie, a adreselor
mai sus men]ionate. Se scot la v~nzare [i bunurile
mobile ce se mai afla \n patrimoniul debitoarei [i
care se valorific` la pre]ul redus cu 50% din pretul
stabilit \n rapoartele de evaluare. Garan]ia de participare la licita]ie pentru aceste bunuri este 10%
din valoarea bunurilor licitate. {edin]ele de licita]ii

tului italian \l prime[te de la genovezi,
adic` 350.000 de euro. Pe durata campionatului trecut, Piovaccari primea
200.000 de euro din partea Stelei,
restul p~n` la 700.000 fiind pl`tit de
clubul italian de care apar]ine. |n acest
moment, fotbalistul [i-a dat deja acordul pentru o revenire \n Rom~nia,
fiind atras mai ales de perspectiva
unei noi prezen]e \n grupele Ligii
Campionilor. Deocamdat`, singurul

vor avea loc pe data de: 25.08.2014, 26.08.2014,
01.09.2014, 02.09.2014, 03.09.2014, 08.09.2014,
09.09.2014, 10.09.2014, 15.09.2014 [i 16.09.2014,
orele 12.00, la sediul lichidatorului judiciar din
Ploie[ti, str. Ion Maiorescu, nr.12, bl.33S1, et. 7, cab
7B. Rela]ii suplimentare la sediul lichidatorului judiciar c~t [i la telefon 0344104525.
SC Real Bucov SA, societate în faliment cu sediul în
com Bucov, sat Plea[a, str. Industriei, nr. 1, jud. Prahova, prin lichidator judiciar Revalactiv SPRL, cu
sediul în Ploie[ti, str. Ion Maiorescu, bl. 33S1 et. 5,
anun]` v~nzarea la licita]ie public` a bunurilor imobile, astfel cum sunt men]ionate \n adresele evaluatorului \nregistrate la sediul lichidatorului judiciar
sub nr. 764/01.08.2014, 765/01.08.2014,
766/01.08.2014, 767/01.08.2014 [i 769/01.08.2014.
Licita]ia public` are loc \n baza hot`r~rii Adun`rii
Creditorilor din 08.08.2014, a regulamentului de
participare la licita]ie, a adreselor mai sus mentionate [i \n conformitate cu caietul de sarcini \ntocmit
de lichidatorul judiciar. {edin]ele de licita]ii vor avea
loc pe data de: 25.08.2014, 26.08.2014, 01.09.2014,
02.09.2014, 03.09.2014, 08.09.2014, 09.09.2014,
10.09.2014, 15.09.2014 si 16.09.2014, orele 12.00, la
sediul lichidatorului judiciar din Ploiesti, str. Ion
Maiorescu, nr.12, bl.33S1, et. 7, cab 7B. Pre]ul de
achizi]ionare a caietului de sarcini este de 2.000 lei
(plus TVA). Garan]ia de participare la licita]ie este
stabilit` \n caietul de sarcini. Rela]ii suplimentare
la sediul lichidatorului judiciar c~t [i la telefon
0344104525.
SC Servagromec SA - societate in faliment, reprezentata legal de lichidator judiciar Projuridic IPURL, organizeaz` licita]ie publica deschisa cu strigare, \n
zilele de 22, 29 august [i 05 septembrie 2014 ora
13:00 la sediul filialei UNPIR Arge[, din mun. Pite[ti,
str. Egalit`]ii nr.33, et.3, birou 7, jud. Arge[, pentru
vânzarea urm`toarelor bunuri, pe grupe, dup` cum
urmeaz`: - grupa 1 al cârei pre] de pornire licita]ie
este de 18470 lei f`r` TVA compusa din teren cur]i
construc]ii \n suprafa]` m`surat` de 7789 mp identificat prin num`r cadastral 81124 situat \n comuna
Moz`ceni, sat Malu Ro[u; - grupa 2 al cârei pre] de
pornire licita]ie este de 55520 lei f`r` TVA compusa
din teren cur]i construc]ii in suprafa]a m`surat` de
10048 mp [i construc]iile situate pe acesta identificate prin num`r cadastral 81123 situat \n comuna
Moz`ceni, sat Zidurile; - grupa 3 al cârei pre] de
pornire licita]ie este de 468037 lei f`r` TVA compusa
din: teren cur]i construc]ii in suprafa]a m`surata de
12438 mp [i construc]iile situate pe acesta identificate prin num`r cadastral 80663, platforma betonata, împrejmuiri; teren cur]i construc]ii \n
suprafa]a m`surata de 1637 mp [i construc]iile situate pe acesta identificate prin num`r cadastral
80611, împrejmuire sec]ie; bunuri mobile ce se afl`
\n atelierul mecanic: electrocompresor aer; transformator sudura 4 buc`]i; strung paralel; freza orizontala; polizor electric 4 buc; fier`str`u alternativ; grup
sudura motor termic; ma[ina dozat suc; banc centricubat pompa injec]ie; pod rulant; banc de lucru
cu menghina 3 buc; masa sudura cu ventilator 2
buc; dulap metalic 3 buc; alte bunuri ce se afla pe
cele 2 terenuri: 6 buc grapa stelata GS -1,2; ma[ina de
împr`[tiat gunoi MIG 6 situate in comuna Slobozia,
sat Slobozia; - grupa 4 al cârei pre] de pornire
licita]ie este de 78514 lei f`r` TVA compusa din: teren
cur]i construc]ii in suprafa]a m`surata de 15897 mp
si construc]iile situate pe acesta identificate prin
num`r cadastral 80634, situate \n comuna Slobozia,
sat Slobozia; Men]ionez ca pe teren se afla 2 construc]ii (castel apa + put forat la mare adâncime) ce
apar]in Prim`riei Slobozia si nu fac obiectul prezentei vânz`ri. - grupa 5 al cârei pre] de pornire licita]ie
este de 16722 lei f`r` TVA compusa din: teren cur]i
construc]ii in suprafa]a m`surata de 4003 mp si împrejmuire plasa sarma situata pe acesta, identificat
prin num`r cadastral 80664 situat \n comuna
Slobozia, sat Slobozia; Men]ionez ca pe teren se afla

acord care lipse[te este cel al Sampdoriei, dar Steaua insist` [i sper` s`
\ncheie negocierile p~n` ast`zi sau,
cel t~rziu, m~ine. Chiar dac` Steaua
a trimis deja la UEFA tabelul cu
juc`torii eligibili pentru play-off, mai
poate ad`uga un nume p~n` cel t~rziu
luni la pr~nz. Deci, dac` Piovaccari va
fi transferat, va fi trecut pe lista UEFA,
numai c` marea problem` a italianului este aceea c` nivelul s`u de

1 construc]ie (moara) ce nu apar]ine SC Servagromec SA - societate \n faliment [i nu face obiectul
prezentei vânz`ri. - grupa 6 alte bunuri ce se vând
individual al c`ror pre] de pornire licita]ie f`r` TVA
este: microcalculator PS Nitron pre] 143 lei; calculator Pentium pre] 143 lei; imprimanta Citizen pre] 30
lei; 6 fi[ete metalice vechi 38 lei/buc; 2 televizoare
alb negru pre] 75 lei/buc; tractor U 650 M pre] 990
lei; tractor U 650 M pre] 1980 lei; ma[ina afinat solul
MAS 60 pre] 413 lei; 1 buc sem`n`toare SPC 8 pre]
1110 lei; 2 buc ma[ina amendamente MA 3,5 pre]
1688 lei/buc; instala]ie erbicidat part. IEP 500 pre]
405 lei; vindrover E–302 numai structura metalica
pre] 1500 lei; remorca 2 RBB – 5,1 pre] 1200 lei;
ridic`tor hidraulic 1 to. pre] 500 lei. Ofertan]ii vor
trebui sa depun` o cerere de participare la licita]ie
care s` cuprind` grupa sau bunul individual pentru
care liciteaz`, si sa fac` dovada achit`rii unei
cau]iunii de minim 10% din pre]ul de pornire
licita]ie a grupei sau bunului individual ofertate, \n
contul SC Servagromec SA nr. RO43 BUCU 1091 2134
8609 0RON deschis la Alpha Bank Romania SA sucursala Pite[ti pan` \n ziua licita]iei ora 12.00. Rela]ii
suplimentare se pot ob]ine zilnic \ntre orele 10 - 14
la telefon 0729 980 402.
Ministerul Finan]elor Publice. Agen]ia Na]ional` de
Administrare Fiscal`. Direc]ia General` Regional` a
Finan]elor Publice Ia[i. Administra]ia Jude]ean` a
Finan]elor Publice Ia[i. Nr. 42588 /12.08.2014. Anun]ul
privind vânzarea pentru bunuri imobile, Anul 2014,
luna august, ziua 28, ora 10:00. În temeiul art. 162
alin. (1) din O.G. 92/2003 privind Codul de Procedur`
Fiscal`, republicat`, cu modific`rile [i complet`rile
ulterioare, se face cunoscut c` în ziua de 28, luna august, anul 2014, ora 10,00, în localitatea Ia[i, str. Anastasie Panu nr. 26 se vor vinde prin vânzare la licita]ie,
urm`toarele bunuri imobile, proprietate a debitorilor: 1. SC Arhitect Invest SRL cu domiciliul fiscal în
jud. Ia[i, [os. Na]ional` nr. 194; bl. D; sc. C; et. 7; ap. 27;
CUI 18013852: Dosar executare 4157. Proprietate imobiliar`: Teren intravilan în suprafa]` de 900 mp pe
care este amplasat` construc]ie de chirpici în
suprafa]` de 93 mp în stare avansat` de degradare
(90%) situat în sat Danca[, com. Miroslava. Carte
Funciar` nr. 674343 a com. Miroslava. Pre] de pornire
a licita]iei 9.950 lei (exclusiv TVA). Creditori: ANAF –
Administra]ia Jude]ean` a Finan]elor Publice Ia[i;
Sarcini: 1. Ipotec` rang I – ANAF – Administra]ia
Jude]ean` a Finan]elor Publice Ia[i înscris` sub nr.
34830/25.03.2014. Pentru informa]ii suplimentare v`
pute]i adresa la sediul AJFP Ia[i, mezanin, cam. 108,
sau la telefon 0232/213332, int. 2111 – cons .Damian
C. *)Cota de tax` pe valoarea ad`ugat` pentru vânzarea bunurilor mobile/ imobile este de 24% în conformitate cu prevederile art. 140 din Legea nr.
571/2003 privind Codul Fiscal cu modific`rile [i complet`rile ulterioare. Invit`m pe cei care pretind vreun
drept asupra acestor bunuri s` în[tiin]eze despre
aceasta organul de executare, înainte de data stabilit` pentru vânzare. Cei interesa]i în cump`rarea
bunurilor sunt invita]i s` prezinte, pân` la termenul
de vânzare sau, în cazul vânz`rii prin licita]ie, pân`
în ziua precedent` termenului de vânzare: oferte de
cump`rare; în cazul vânz`rii la licita]ie, dovada pl`]ii
taxei de participare, reprezentând 10% din pre]ul de
pornire a licita]iei (în contul RO
54TREZ4065067XXX019752, deschis la Trezoreria Municipiului Ia[i, beneficiar A.J.F.P. Ia[i, cod fiscal
4540909); împuternicirea persoanei care îl
reprezint` pe ofertant; pentru persoanele juridice de
na]ionalitate român`, copie de pe certificatul unic
de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului
Comer]ului; pentru persoanele juridice str`ine, actul
de înmatriculare tradus în limba român`; pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate; dovada emis` de creditorii fiscali c` nu au
obliga]ii fiscale restante; declara]ie pe proprie
r`spundere autentificat` prin notariat, din care s`
rezulte c` au fost respectate prevederile art. 157, pct.

preg`tire nu este foarte ridicat. Federico a reluat preg`tirile cu Sampdoria abia pe 21 iulie, rat~nd primele
dou` s`pt`m~ni de antrenamente. De
numele lui Piovaccari se leag`, \n
mare m`sur`, prezen]a Stelei \n
sezonul trecut al grupelor Ligii Campionilor. Italianul a marcat dou` dintre cele trei goluri ale ro[-alba[trilor
\n play-off-ul contra Legiei Var[ovia
(1-1 la Bucure[ti [i 2-2 la Var[ovia).

3 din H.G. 1050/2004, pentru aprobarea normelor
metodologice a O.G. 92/2003 privind Codul de Procedur` Fiscal`, republicat` în sensul c` “debitorul nu
va licita nici personal, nici prin persoan` interpus`”
urmând s` se prezinte la data stabilit` pentru vânzare [i la locul fixat în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contesta]ie
la instan]a judec`toreasc` competent`, în termen
de 15 zile de la comunicare sau luare la cuno[tin]`,
în conformitate cu prevederile art. 172-174 din Ordonan]a Guvernului nr. 92/2003, republicat`, cu
modific`rile [i complet`rile ulterioare. Potrivit dispozi]iilor art. 9 alin. (2), lit. d) din Ordonan]a Guvernului nr. 92/2003, republicat`, cu modific`rile [i
complet`rile ulterioare, când urmeaz` s` se ia
m`suri de executare silit`, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Data afi[`rii: 14.08.2014.
Ministerul Finan]elor Publice. Agen]ia Na]ional` de
Administrare Fiscal`. Direc]ia General` Regional` a
Finan]elor Publice Ia[i/ Administra]ia Jude]ean` a
Finan]elor Publice Bac`u, Str. Dumbrava Ro[ie nr. 13, localitatea Bac`u. Nr. 278954 din 06.08.2014.
Anun]ul privind vânzarea pentru bunuri mobile.
Administra]ia Jude]ean` a Finan]elor Publice Bac`u
în temeiul art. 159 alin. (1) din Ordonan]a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur` fiscal`,
republicat`, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare, face cunoscut c` în ziua de 26 august 2014,
ora 13.00, în localitatea Bac`u, str. Dumbrava Ro[ie
nr. 1-3, vinde prin licita]ie public` urm`toarele
bunuri: autoturism Toyota Land Cruiser 3.0D-4D Executive, an fabrica]ie 2007, culoare gri, trac]iune integral`, motorin` – pre] 51.582 lei [i stoc de curele
transmisie auto - pre] 604.800 lei, proprietate a SC
„Mediu Research” SRL Bac`u, cu sediul social în
Bac`u, strada Alexei Tolstoi nr. 12, cod de identificare 25975493 – termenul 2. Rapoartele de evaluare pot fi consultate la sediul Administra]iei
Jude]ene a Finan]elor Publice Bac`u, precum [i a
societ`]ii debitoare. Not`: Pre]urile de evaluare nu
con]in TVA. To]i cei care pretind vreun drept asupra
bunurilor, sunt invita]i s` în[tiin]eze despre aceasta
organul de executare, înainte de data stabilit` pentru vânzare. Cei interesa]i în cump`rarea bunului
sunt invita]i s` prezinte, pân` în ziua precedent`
termenului de vânzare, respectiv 25 august 2014,
ora 16.30: oferte de cump`rare; dovada pl`]ii taxei
de participare reprezentând 10% din pre]ul de
pornire a licita]iei; împuternicirea persoanei care îl
reprezint` pe ofertant; pentru persoanele juridice
de na]ionalitate român`, copie dup` certificatul
unic de înregistrare eliberat de oficiul registrului
comer]ului; pentru persoanele juridice str`ine,
actul de înmatriculare tradus în limba român`; pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de
identitate; dovada emis` de creditorii fiscali c` nu
au obliga]ii fiscale restante, urmând s` se prezinte
la data stabilit` pentru vânzare la locul fixat în acest
scop. Pentru informa]ii suplimentare, v` pute]i
adresa la sediul nostru sau la telefon nr.
0234/510015, interior 255/ 257.
Prim`ria Municipiului Piatra Neam]. Anun]` organizarea licita]iei publice deschise \n vederea: |nchirierii unei suprafe]e de teren, proprietatea
Municipiului Piatra Neam], în vederea amplas`rii
unui totem publicitar, situat în str. Mihai Eminescu,
conform HCL nr.206 din 31.07.2014. Pre]ul de pornire
la licita]ie este de 102,38 lei/mp/an – zona A, conform HCL nr. 391 din 20.12.2013; |nchirierii unei
suprafe]e de teren, proprietatea Municipiului Piatra Neam], în vederea amplas`rii unui panou publicitar, situat în P-]a [tefan cel Mare, col] cu str.
Mihai Eminescu, lâng` Complexul comercial Orizont, conform HCL nr.206 din 31.07.2014. Pre]ul de
pornire la licita]ie este de 102,38 lei/mp/an – zona
A, conform HCL nr. 391 din 20.12.2013; |nchirierii
unui bun imobil, proprietate privat` a Municipiului Piatra Neam] în suprafa]` construit` de 149,5
mp, situat în Bd. Decebal, nr.90, bl.A1, parter, con-

Anun]uri
form HCL nr.204 din 31.07.2014. Pre]ul de pornire la
licita]ie este de 15,14 lei/mp/lun`, conform HCL nr.
391 din 20.12.2013. Licita]ia va avea loc pe data de
04.09.2014, ora 16,30, în sala de [edin]` a Prim`riei
Municipiului Piatra Neam], cu sediul în str. [tefan
cel Mare nr.6-8. Înscrierile si depunerea ofertelor se
fac pân` la data de 03.09.2014, ora 16,30 inclusiv, la
Prim`ria municipiului Piatra Neam], str. [tefan cel
Mare, nr. 6-8, Biroul Rela]ii cu Publicul, Ghi[eul Serviciului Patrimoniu, Autoriz`ri [i Transport zilnic
între orele 8:00 – 16:30, unde se poate achizi]iona
[i documenta]ia licita]iei. Rela]ii suplimentare la
telefon 218991, interior 152, zilnic între orele 8:00 –
16:30.
Via Insolv SPRL Ploie[ti, str. Banatului, nr. 1, bl. 37B, sc.
B, ap. 3, tel/fax 0244 519800, numit` administrator
judiciar conform încheierii din data de 30.07.2014 pronun]at` de Tribunalul Prahova în dosarul
5160/105/2014, anun]` deschiderea procedurii generale a insolventei debitoarei SC Metalrom SA
Ploie[ti, str. Poligonului, nr. 1, jude] Prahova, cod de
identificare fiscal` 5920701, num`r de ordine în registrul comer]ului J29/1722/1994. Termenul limit` pentru înregistrarea cererii de admitere a crean]elor este
19.09.2014. Termenul limit` pentru verificarea
crean]elor, întocmirea, afi[area [i comunicarea
tabelului preliminar al crean]elor este 09.10.2014. Termenul pentru solutionare eventuale contestatii si
afi[are tabelul definitiv al crean]elor este 24.10.2014.
Prima adunare a creditorilor la data de 14.10.2014, ora
13/30 la sediul administratorului judiciar.

PIERDERI
Pierdut cartel` conduc`tor auto, certificat de
preg`tire profesional` [i atestat ADR, pe numele
Bal]iu Augustin. Declar nul.
Pierdut adeverin]` achitare integral` locuin]`, pe
numele Constantin Rodica. O declar nul`.
Pierdut
contract
vânzare-cump`rare
nr.3305/19657/11.02.1997, pe numele Argatu Maria.
Îl declar nul.
Pierdut adeverin]` achitare integral`, pe numele
Marinescu Anton. O declar nul`.
Declar pierdut` [tampila CMI Dr. Gruia Valentina
C.U.I. 29374267 [i parafa Dr. Gruia Valentina Medic
Specialist COD 109733.
Pierdut legitima]ie c`l`torie cu nr. B931 din
07.03.2014 emis` de D.G.A.P.S.C. Sector 6, pe numele
B`di]escu Iulian.
Pierdut/furat dosar cadastru C`l`ra[i nr
10808/8.03.2013 al imobilului situat în jud C`l`ra[i,
localitatea Radu Vod` nr 88, Comun` Lup[anu,
num`r cadastral 76 înscris în cartea funciara 21015,
proprietar Fumu Constantin Cristian. Dosarul
con]ine schi]ele cadastrale, încheierea dosarului
10808 din 8 martie 2013, foaie de avere, de sarcini,
proprie, num`r cadastral 76, suprafa]a teren 3630
mp (76-C1). Toate originalele le declar nule.
SC Liberty Line SRL, CUI 26987437, J21/190/2010, declar` pierdut certificatul constatator emis în
temeiul art.17, aliniat(1), Lit.B din Legea 359/2004,
pentru punctul de lucru din sat Dragomire[ti-Deal,
comuna Dragomire[ti-Vale, sat Dragomire[ti-Deal,
comuna Dragomire[ti-Vale, jude] Ilfov (depozit). Îl
declar nul.

DECES
Simion Gârlea, din Vit`ne[ti, Teleorman, anun]` cu
imens` durere stingerea din via]` a fratelui s`u,
GHEORGHE GÂRLEA, la vârsta de 90 de ani. A plecat
de pe lumea aceasta, la Sighi[oara, cu regretul c`
nu [i-a mai rev`zut niciodat` R`spopeniul natal, din
Basarabia, de care s-a desp`r]it, f`r` voia sa, în
urm` cu 70 de ani. Dumnezeu s`-l odihneasc`!

