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OFERTE SERVICIU
Curtea de Conturi a României cu sediul în Bucure[ti, str.
Lev Tolstoi nr. 22 – 24, Sector 1, organizeaz` concurs în pe-
rioada 18 – 28 noiembrie 2013, pentru ocuparea unor pos-
turi de auditor public extern vacante în structura central`
[i teritorial` a Cur]ii de Conturi, astfel: structura central`
– 14 posturi; structura teritorial` – 30 posturi. Condi]iile
de participare, tematica, bibliografia, precum [i alte in-
forma]ii legate de organizarea [i desf`[urarea concursu-
lui sunt publicate pe site-ul Cur]ii de Conturi a României
www.curteadeconturi.ro. 

Rainball Travel SRL angajeaz` –Organizator activitate tur-
ism (studii medii)- Cod COR 511314 cerin]` limba englez`;
-Director general societate comercial` Cod COR 112011
cerin]` limba englez`; -Director general adjunct societate
comercial` Cod COR 112012 cerin]` limba englez`; -Man-
ager în activitatea de turism Cod COR 143908 cerin]`
limba englez`; -Agent de turism tour-operator Cod COR
422103 cerin]` limba englez`. Pentru CV-uri la re-
crutare_munca@yahoo.com.

Agen]ia Jude]ean` pentru Ocuparea For]ei de Munc`
Vaslui cu sediul în Vaslui, str. Spiru Haret, Nr. 5, scoate la
concurs, în zilele de 18.11.2013 (proba scris`) [i 20.11.2013
(interviul), la sediul agen]iei urm`torul post vacant: Con-
silier clasa I, grad profesional superior – Compartimentul
Managementul Pie]ei Muncii, Formare Profesional` [i
Control M`suri Active Condi]iile specifice pentru ocuparea
func]iei publice de execu]ie men]ionat` sunt: Preg`tire
de specialitate – studii universitare de licen]` absolvite
cu diplom` de licen]` sau echivalent`; Vechime în spe-
cialitate: minimum 9 ani; Cuno[tin]e de operare PC -
Word, Excel, Power Point, Internet; Ini]iativ` [i creativi-
tate, capacitate de adaptare la munc` în echip`, efort in-
telectual, seriozitate. Programul concursului: 18.11.2013 –
orele 09:00 - proba scris`; 20.11.2013 – orele 12:00 – inter-
viul. Înscrierile la concurs se fac, în termen de maximum
20 zile de la publicarea anun]ului \n Monitorul Oficial.

Agen]ia Jude]ean` pentru Ocuparea For]ei de Munc`
Dâmbovi]a cu sediul în Târgovi[te, str. Tudor
Vladimirescu, nr. 1 A, scoate la concurs, în zilele de
20.11.2013 (proba scris`) [i 22.11.2013 (interviul), la sediul
agen]iei urm`torul post vacant: Inspector clasa I, grad
profesional principal – Serviciul Managementul Pie]ei
Muncii, Formare Profesional`, Informatic` [i Control
M`suri Active. Condi]iile specifice pentru ocuparea
func]iei publice de execu]ie men]ionat` sunt: Preg`tire
de specialitate – studii universitare de licen]` absolvite
cu diplom` de licen]` sau echivalent`; Vechime în spe-
cialitate: minimum 5 ani; Cuno[tin]e de operare PC –
Word, Excel, Internet; Ini]iativ` [i creativitate, capacitate
de adaptare la munc` în echip`, efort intelectual, serioz-
itate. Programul concursului: 20.11.2013 – orele 09:00 -
proba scris`; 22.11.2013 – orele 12:00 – interviul. Înscrier-
ile la concurs se fac, în termen de maximum 20 zile de la
publicarea anun]ului in Monitorul Oficial.

Agen]ia Jude]ean` pentru Ocuparea For]ei de Munc`
Constan]a cu sediul în Constan]a, str. Lacului, nr. 14,
scoate la concurs, în zilele de 20.11.2013 (proba scris`) [i
22.11.2013 (interviul), la sediul agen]iei urm`torul post va-
cant: Referent clasa III, grad profesional superior – Com-
partimentul Înregistrare [i Stabilire Drepturi [omeri.
Condi]iile specifice pentru ocuparea func]iei publice de
execu]ie men]ionat` sunt: Preg`tire de specialitate –
studii medii absolvite cu diplom` de bacalaureat;
Vechime în specialitate: minimum 9 ani; Cuno[tin]e de
operare PC – Word, Excel, Internet; Ini]iativ` [i creativi-
tate, capacitate de adaptare la munc` în echip`, efort in-
telectual, seriozitate. Programul concursului: 20.11.2013
– orele 09:00 - proba scris`; 22.11.2013 – orele 12:00- in-
terviul. Înscrierile la concurs se fac, în termen de maxi-
mum 20 zile de la publicarea anun]ului \n Monitorul
Oficial.

NOTIFICåRI
Dosar nr. 6911/121/2013. Tribunalul Gala]i. Salina 2000 SPRL
Gala]i, desemnat` lichidator notific` deschiderea proce-
durii simplificate a falimentului SC Moi[anu [i Asocia]ii SRL
Gala]i (CUI 23426162, J 17/476/2008). Termenul limit` pen-
tru depunerea declara]iilor de crean]` este 22.11.2013, ter-
menul pentru \ntocmirea tabelului preliminar al crean]elor
20.12.2013 [i termenul pentru definitivarea tabelului
crean]elor 17.01.2013. Prima adunare a creditorilor convo-
cat` de judec`torul sindic 28.01.2014, sala 11, ora 09:00, Tri-
bunalul Gala]i, sala 11. Rela]ii suplimentare la telefon
0236-467.243.

|NCHIRIERI OFERTE
Închiriez apartament 2 camere, mobilat [i utilat modern,
în Berceni, str. Samoil` Dumitru. Pre] 300 euro/lun`. Tel.
0722.668.673.

PRESTåRI SERVICII
Autorizat ISCIR repara]ii/ montaj centrale termice, instala]ii
sanitare. 0722.223.669, 0767.060.072.

CUMPåRåRI DIVERSE
Cump`r Hot`râri de Prefectur`, legea 290 (desp`gubiri
Basarabia). 0743.589.934; 0728.358.786

VÅNZåRI AUTO
Unic proprietar, vând Fiat Doblo din 2009, 7500 euro. Tel.
0722.378.556.

CITA}II
Pârâ]ii Mititelu Petronela [i Mititelu Romic`, ambii cu ul-
timul domiciliu cunoscut în Vulcan, str.Aleea Muncii, bl.2A,
sc.1, ap.10, jud.Hunedoara, sunt cita]i în 31.10.2013, sala 27,
orele 8:30 C XI civil la Judec`toria Petro[ani în proces cu
Dimieru Rodica-Florea [i Dimieru Hora]iu-Mihai în dosarul
9130/278/2012 pentru fond partaj bunuri comune/lichi-
darea regimului matrimonial.

Luca Elena este chemat` la Tribunalul Iasi, in calitate de in-
timata in dosarul nr. 2245/245/2011*, pentru ziua de
6.XI.2013, ora 11:00, cauza având ca obiect obligatia de a
face, în contradictoriu cu Duzinschi Georgeta, Luca Adrian
[i SC Servicii Publice SA.

Se citeaz` pârâ]ii Gulacsi Istvan, Gulacsi Matyas, Gulacsi
Margit, Gulcsi Veronica [i Nagy Ioan, to]i cu domiciliul ne-
cunoscut, la Judec`toria Arad, pentru termenul din data de
23.10.2013 camera 146 ora 8,30, în dosarul civil nr.
2175/55/2013, având ca obiect partaj judiciar. În caz de
neprezentare cauza se judec` în lips`.

Se citeaz` \n calitate de p~r~]i numi]ii Moldovan Maria,
Moldovan Ioan, Moldovan Simion, Moldovan Paramon,
Moldovan Floarea, Moldovan Sofronia, Moldovan Nasta-
sia, persoane notate \n CF 540 Prundu Bargaului \n anul
1930, \n proces cu Moldovan Elena, pentru termenul de
judecat` din 27.11.2013, ora 9.00 la Judec`toria Bistri]a.

Cozariuc Drago[ prin mandatar Andriuc Vasile, cu ultimul
domiciliu în Mih`ileni, jud. Boto[ani, în calitate de recla-
mant în dosar nr. 7/222/2013, având ca obiect „fond fun-
ciar”, citeaz` la Judec`toria Dorohoi în data de 6 noiembrie
2013 pe C`bu]` Daniela în calitate de pârât.

Pentru ziua de 18.10.2013 este citat la B.N. Florica Marin [i
Marin Cristina-Eleonora, Societate Profesional` Notarial`,
cu sediul în str. Tudor Vladimirescu, nr.7, Rm -S`rat, jud.
Buz`u, domnul Stan Gheorghe, în calitate de fiu, cu domi-
ciliul necunoscut, în dosarul succesoral privind pe defunc-
tul Stan Ilie, CNP 1280606400437, decedat la data de 2
septembrie 2012, fost cu ultimul domiciliu în Rm. S`rat, jud.
Buz`u, conform certificatului de deces seria DZ nr.295190
eliberat de Prim`ria mun. Rm - S`rat.

Se citeaz` numitul Vintil` Adrian, cu domiciliu necunoscut
pentru a se prezenta în data de 25.10.2013, Completul C18,
ora 8:30, la Judec`toria Pite[ti, în calitate de pârât în Dosarul
nr. 20485/280/2012, având ca obiect partaj judiciar.

Gheorghiu Andrei Sebastian cu ultimul domiciliu cunoscut
\n Municipiul Piatra Neam], str. Pictor Nicolae Grigorescu
nr.1, bl. E3, sc.C, ap. 42, jude]ul Neam] \n calitate de p~r~t \n
dosarul nr. 12871/99/2011 (645/2011)/a1 este chemat \n data
de 05.11.2013, ora 9.00 la Tribunalul Ia[i – Judecator sindic,
str. N. Gane nr. 20A, Sec]ia II Civil` Faliment sala 1, comercial
s4, faliment \n proces cu lichidatorul judiciar reclamant al SC
Rochalure Network SRL Ia[i pentru solu]ionarea dosarului
av~nd ca obiect angajarea r`spunderii conform art.138 din
legea 85/2006.

Poparcea Elena  cu ultimul domiciliu cunoscut \n localitatea
Sendreni, raionul Nisporeni, republica Moldova \n calitate
de p~r~t \n dosarul nr. 12871/99/2011 (645/2011)/a1 este
chemat` \n data de 05.11.2013, ora 9.00 la Tribunalul Ia[i –
Judec`tor sindic, str.N.Gane nr.20A, Sectia II Civil` Faliment,
sala 1, comercial s4 faliment \n proces cu lichidatorul judiciar
reclamant al SC Rochalure Network Srl Ia[i pentru
solu]ionarea dosarului av~nd ca obiect angajarea r`spun-
derii conform art. 138 din legea 85/2006.

Numita Boanc` Mirela Brându[a, cu ultimul domiciliu
cunoscut în Bucure[ti, Cal. Giule[ti nr. 111, bl. 5, sc. D, et. 1,
ap. 107, sector 6, este chemat` la Tribunalul Bucure[ti sec]ia
a-IV-a civil`, bdul Unirii nr. 37, sector 3, Bucure[ti, camera
247, recurs 5, în ziua de 14.11.2013, ora 08,30, în calitate de
intimat`-pârât` în proces cu Administra]ia Fondului Imo-
biliar, în calitate de recurent`- reclamant`, în dosarul nr.
7350/299/2013, pentru recurs- preten]ii.

Numitrul Gr̀ dinariu Mihai cu ultimul domiciliu cunoscut în
municipiul Tulcea, str. Aleea Cristina, nr. 4, bloc 4, scara C,
apt. 5, jude]ul Tulcea, este chemat pe data de 6 noiembrie

2013, orele 8:30 la Judec`toria Dorohoi în dosar nr.
2331/222/2013, în calitate de pârât în proces cu Gr`dinariu
Dumitru.

Prin prezenta v` inform`m c` reclamanta Predescu Mari-
ana domiciliat` în Bucure[ti, Bd. Iuliu Maniu, nr.158, bl. 37,
sc.1, et.8,, sector.6, în contradictoriu cu pârâta Bleier Maria
Trizia, solicit` în dosarul nr. 8.110/302/2013 pe rolul Judec`to-
riei Sectorului.5 Bucure[ti ca instan]a s` constate c` aceasta
a dobândit prin uzucapiune dreptul de proprietate asupra
terenului situat în Bucure[ti, str. Lipsa, nr.5, Sector.5, în
suprafa]` de aprox. 200 mp, [i asupra construc]iei aflat`
pe acest teren cu destina]ie de cas` de locuit, terenul având
urm`toarele vecin`t`]i: la sud pe o distan]` de 9,5 m - str.
Lip[a, la vest pe o distan]` de 21,38 m-Predescu Raluca, la
nord pe o distan]` de 9,36 m-Aliosa Minca [i Tanase Vasile,
la est pe o distan]` de 21,93 m-Barzoianu Virgil. Orice per-
soan` interesat` este somat` ca în termen de 6 luni de la
publicarea prezentei soma]ii s` formuleze opozi]ie moti-
vat` în cadrul dosarului nr. 8.110/302/2013, în temeiul [i
condi]iile art. 1.051 Cod procedur` civil`. în caz contrar, se
va proceda la judecarea cererii.

Numitul Fotin Vasile, cu ultimul domiciliu cunoscut în co-
muna G`lbina[i, jude]ul C`l`ra[i este citat la Judec`toria
Olteni]a în data de 20 noiembrie 2013, ora 08.30, Comple-
tul 8, în calitate de pârât, cu men]iunea la interogatoriu, în
dosarul civil num`rul 5360/269/2012 în procesul având ca
obiect succesiune, hot`râre care s` ]in` loc de act autentic,
cu reclamanta Butoarca Sanda Gabriela.

Numita Barbu Roxana, cu ultim domiciliu în Comuna
Iord`cheanu, sat Plavia, nr.144 [i cu re[edin]a în Comuna
Iord`cheanu, sat Plavia nr.135A, jud. Prahova, este citat` a se
prezenta în data de 06.11.2013 la Judec`toria Ploie[ti, str.
V`leni nr. 44, la orele 08.00, dosar nr. 34.348/281/2012, în
contradictoriu cu reclamantul Ghi]` Gheorghe.

DIVERSE
SC Pindor MGM Construct SRL, prin prezenta notific pe
vecinul din Strad` Capidava, nr. 61, Sect. 2, Bucure[ti, nr. cad.
230103 cu privire la obiectivul- Clinic` medical` ce se va re-
aliza pe strada Capidava la nr.47-59. 

|n vederea constituirii “Composesoratului de p`[uni Chi-
rale[, invit`m to]i proprietarii [i mo[tenitorii proprietarilor
care au de]inut terenuri \n fostul composesorat, identifi-
cate prin CF nr. 52, top 905 Chirale[ [i CF nr. 218, top 906/1
Chirale[, \n perioada 21-25 oct 2013, \ntre orele 10:00-18:00
la Centrul Parohial Ortodox Rom~n Chirale[, cu sediul \n Chi-
rales nr. 80, jud. Bistri]a - N`s`ud.

Tribunalul Bistri]a-N`s`ud prin |ncheierea civil` nr.
1785/2.10. 2013 a dispus deschiderea procedurii simplificate
a falimentului împotriva debitorului SC Turquaz Baran SRL
Bistri]a, dosar nr. 5835/112/2013, desemnând ca lichidator
judiciar cabinetul individual de insolven]` {erban Simion,
cu sediul \n Bistri]a str.Vadului nr. 4. Procedura se va
desf`[ura la urm`toarele termene: 1. termen limit` pentru
\nregistrarea cererilor de admitere a crean]elor: 15.11. 2013;
2.termen pentru verificarea crean]elor, întocmirea, afi[area,
comunicarea [i publicarea în BPI a tabelului preliminar al
crean]elor la data de 30.11. 2013; 3. termen pentru
depunerea eventualelor contesta]ii la 5 zile de la publicarea
\n BPI a tabelului preliminar de crean]e; termen pentru
afi[area tabelului definitiv al crean]elor la data de 15.12.2013.
Adunarea creditorilor se va desf`[ura în ziua de 17.12.2013
ora 10:00 la sediul secundar al lichidatorului din Bistri]a,
str. Simion B`rnu]iu nr. 40.

Lichidatorul judiciar Dinu, Urse [i Asocia]ii SPRL notific`
creditorii cu privire la deschiderea procedurii simplificate a
falimentului prevazut` de Legea nr. 85/2006 împotriva deb-
itoarei SC Tavy-Mary SRL cu sediul în sediul în com. Ratesti,
sat Patuleni nr. 178, jude]ul Arge[, J03/1151/2007, CUI
21898940, în dosarul 64/1259/2013 aflat pe rolul Tribunalu-
lui  Arge[, Sec]ia Comercial`. Termenul limit` pentru înreg-
istrarea cererii de admitere a crean]elor n`scute în cursul
procedurii – 31.10.2013, termenul de verificare a crean]elor,
de întocmire, afi[are [i comunicare a tabelului suplimen-
tar de crean]e – 15.11.2013, termenul de întocmire a tabelu-
lui definitiv consolidat – 02.12.2013. Urm`torul termen de
judecat` a fost fixat pentru data de 09.12.2013. Pentru
rela]ii: 021.318.74.25.

CII Nem]anu Alexandru, în calitate de lichidator judiciar al
debitorului SC Krystynna Luc SRL, sat Pralea, comuna Caiuti,
nr. 289, jud. Bacau, CUI RO18240693, J04/2220/2005, no-
tific` Deschiderea procedurii simplificate de faliment prin
\ncheierea FN din 17.07.2013 pronun]at` de Tribunalul Bac`u,
sec]ia Comercial` [i Contencios Administrativ, în dosarul
3198/110/2013. Termenul pentru depunerea cererii de ad-
mitere a crean]ei: 21.11.2013. Prima Adunare a creditorilor

va avea loc la sediul lichidatorului judiciar str. Calea
M`r`[e[ti nr,2, sc. C, parter, One[ti, jud. Bac`u în data de
26.11.2013 ora 12:00.

În dosar nr 9489/288/2012 al Judec`toriei Râmnicu Vâlcea,
sentin]a civil` nr. 3563, Instan]a, în numele legii hot`r`[te:
Admite ac]iunea formulat` de reclamanta Brummer
Ileana-Cosmina, cu domiciliul în Rm. Vâlcea, str. Rapsodiei,
nr. 14, bl. Dl-3, sc B, ap. 3, jud. Vâlcea, în contradictoriu cu
pârâtul Brummer Gert Johannes, cu domiciliul în Rm. Vâl-
cea, str. Regina Maria, nr. 4, bl. Cozia, sc. A, ap. 5, jud. Vâlcea.
Dispune desfacerea prin divor], din vina pârâtului a c`s`to-
riei încheiat` la data de 26.08.2002 în Edenvale, Republica
Africa de Sud [i transcris` în Registrul de stare civil` al
Prim`riei Rm. Vâlcea sub nr. 31 din 27.01.2004. Încuviin]eaz`
ca pe viitor reclamanta s` p`streze numele dobândit prin
c`s`torie. Cu drept de apel în termen de 30 zile de la comu-
nicare. Pronun]at` în [edin]a public` azi, 09 Aprilie 2013.

La data 02.10.2013, \n dosarul nr. 3705/87/2013, Tribunalul
Teleorman a dispus deschiderea procedurii simplificate de
insolven]` \mpotriva Tehnocasa SRL, CUI: 17300525. V`
rug`m s` depune]i la Tribunalul Teleorman, cererile dvs. de
crean]` \ntocmite [i timbrate conform art. 65 din Legea nr.
85/2006, cu men]iunile: Termen limit` pentru: - depunerea
de c`tre creditori a opozi]iei la deschiderea procedurii: - 10
zile de la primirea notific`rii; - solu]ionarea opozi]iilor: \n
10 zile de la \nregistrarea acestora; - depunerea crean]elor:
15.11.2013; - verificarea crean]elor, \ntocmirea, afi[area [i co-
municarea tabelului preliminar al crean]elor: 25.11.2013; -
\ntocmirea [i afi[area tabelului definitiv consolidat al
crean]elor: 10.12.2013.

Prin sentin]a din 30.09.2013, dosar nr. 1836/90/2012, Tri-
bunalul V~lcea a dispus trecerea la faliment a Rekha Com-
mercial SRL Bujoreni, CUI  26003523. V`
rug`m s` depune]i, la Tribunalul V~lcea, cererile dvs de
crean]` \ntocmite [i timbrate conform art. 65 din Legea nr.
85/2006, cu urm`toarele men]iuni: - Termen limit` pentru:
- depunerea crean]elor: 18.11.2013; - verificarea acestor
crean]e [i \ntocmirea tabelului suplimentar: 09.12.2013; -
\nregistrarea contesta]iilor: 27.12.2013; - solu]ionarea con-
testa]iilor [i \ntocmirea tabelului definitiv consolidat:
13.01.2014.

Casa de Insolven]` Mure[ IPURL în calitate de lichidator ju-
diciar al SC Zeta 2001 SRL, numit` în dosarul Tribunalului
Specializat Mure[ nr. 1023/1371/2013, anun]`: Termen limit`
pentru înregistrarea cererii de admitere a crean]elor credi-
torilor 08.11.2013; Termen limit` pentru afi[area tabelului
preliminar 18.11.2013; Termen limit` pentru contesta]ie la
tabelul preliminar 26.11.2013; Prima sedin]` a adun`rii cred-
itorilor 19.11.2013 Ora 12:00. Rela]ii la telefon: 0746-056.495.

Casa de Insolven]` Mure[ IPURL în calitate de lichidator ju-
diciar al SC Romacom SRL, numit` în dosarul Tribunalului
Specializat Mure[ nr.1025/1371/2013, anun]`: Termen limit`
pentru înregistrarea cererii de admitere a crean]elor credi-
torilor 11.11.2013; Termen limit` pentru afi[area tabelului
preliminar 22.11.2013; Termen limit` pentru contesta]ie la
tabelul preliminar 29.11.2013; Prima sedin]` a adun`rii cred-
itorilor 26.11.2013 Ora 12:00. Rela]ii la telefon: 0746-056.495.

În temeiul art. 61 alin.(1) din Legea 85/2006 comunic`m de-
schiderea procedurii simplificate de faliment a debitorului
SC Sun Shine SRL, CIF:5599726, înmatriculat` la ORC
Mehedin]i sub nr. J25/573/1994 de c`tre Tribunalul
Mehedin]i în dosar nr. 8839/101/2013. Termenul limit` pen-
tru depunerea declara]iilor de crean]` la 17.10.2013; Ter-
menul limit` pentru verificarea crean]elor, întocmirea,
afi[area [i comunicarea tabelului preliminar al crean]elor la
24.10.2013; Termen limit` pentru solu]ionarea eventualelor
contesta]ii la tabelul de crean]e la 07.11.2013; Termen pentru
afi[area tabelului definitiv consolidat al crean]elor la
07.11.2013. Lichidator judiciar, Consultant Insolven]` SPRL,
prin ec. Emil Popescu

În temeiul art. 61 alin.(1) din Legea 85/2006 comunic`m de-
schiderea procedurii simplificate de insolven]` a debitoru-
lui SC San Tel SRL, CIF: 9351250, înmatriculat` la ORC
Mehedin]i sub nr. J25/77/1997 de c`tre Tribunalul Mehedin]i
în dosar nr. 8614/101/2013. Termen pentru depunerea
cererilor de crean]e 17.10.2013; Termenul limit` pentru veri-
ficarea crean]elor, întocmirea [i afi[area tabelului prelimi-
nar al crean]elor este la 24.10.2013, Termen pentru
solu]ionarea eventualelor contesta]ii este la 07.11.2013; Ter-
men pentru întocmirea [i afi[area tabelului definitiv consol-
idat al crean]elor este la 07.11.2013. Lichidator judiciar,
Consultant Insolven]` SPRL, prin ec. Emil Popescu

ADUNåRI GENERALE
Anun] Adunare General` Societatea Agricol` Dor M`runt,
cod de identificare fiscal`: RO3465167, înfiin]at` conform
legii 36/1991, prin Consiliul de Administra]ie, aduce la
cuno[tin]` membrilor s`i, în conformitate cu prevederile
statutare, convocarea Adun`rii Generale a societ`]ii pen-
tru data de sâmb`ta, 26.10.2013, ora 10.00(zece) la C`minul
Cultural din Com.Dor M`runt, {os.Bucure[ti- Constan]a. În
situa]ia în care nu se realizeaz` cvorumul necesar, conform
Statutului, Adunarea General` se reconvoac` pentru data
de 29.10.2013 orele 14:00, la aceea[i adres`. Ordinea de zi:
I.1. Prezentare Situa]ii Financiare an 2012; 2. Aprobare Cereri
de retragere depuse pân` la 01.09.2013; 3. Aprobare Cereri
de înscriere depuse an 2013; 4. Prezentarea textului [i ex-

punerea de motive a Hot`rârilor ce urmeaz` a fi supuse
aprob`rii Adun`rii Generale privind: 4.1. Actualizarea docu-
mentelor din Dosarul Societ`]ii Agricole existent la
Judec`toria Lehliu; 4.2. Buget de venituri [i cheltuieli an
agricol 2013-2014; 4.3. Plan de cultur` an agricol 2013-2014,
modul de organizare [i execu]ie a lucr`rilor agricole în
cadrul societ`]ii agricole; 4.4. Plan de investi]ii an agricol
2013-2014; 4.5. Participarea membrilor asocia]i la reparti-
zarea profitului realizat de c`tre societatea agricol`; 4.6.
Propuneri privind Consiliul de Administra]ie [i Comisia de
Cenzori. II. Discu]ii-Diverse; III. Aprobare: -Situa]ii financiare
an 2012; -Buget de venituri [i cheltuieli an 2014, Plan de cul-
tur`, Plan de investi]ii, Contracte prest`ri servicii pentru
agricultur`; -Consiliul de Administra]ie [i Comisie de Cen-
zori; -Persoane care vor avea semn`tur` social`, persoane
împuternicite s` reprezinte Societatea în raport cu ter]ii.
Reprezentant Consiliul de Administra]ie, Nume [i prenume:
Constantin Mihail.

LICITA}II
Compania Na]ional` “Imprimeria Na]ional`” – SA vinde
bunuri mobile (autoturisme, autoutilitare). Documenta]ia
privind vânzarea se ridic` de la punctul de lucru al com-
paniei din Bd. Iuliu Maniu nr. 244D, sector 6, în perioada 15-
24.10.2013, între orele 08:00-16:00. Informa]ii suplimentare
se pot ob]ine de la Dnii. Adrian Achim sau Adrian Vlad, tele-
fon 021-434.88.02-09.

Compania Na]ional` “Imprimeria Na]ional`” – SA vinde uti-
laje [i componente tipografice. Documenta]ia privind vân-
zarea se ridic` de la punctul de lucru al companiei din Bd.
Iuliu Maniu nr. 244D, sector 6, în perioada 15-25.10.2013, între
orele 08:00-16:00. Informa]ii suplimentare se pot ob]ine
de la Dnii. Adrian Achim sau Adrian Vlad, telefon 021-
434.88.02-09.

Casa de Insolven]` Mure[ IPURL în calitate de lichidator  al
SC Casino System SRL anun]` vânzarea prin licita]ie pub-
lic` a imobilului în suprafa]` de 32mp, situat în Tg. Mures str.
Calarasilor, cu pre] de pornire de 14.700 euro. Prima licita]ie
va avea loc în data de 21.10.2013 ora 12:00 la sediul lichida-
torului \n Tg. Mure[ str.Violetelor nr.3B ap.2., relatii la tel nr.
0746.056.495. |n caz de neadjudecare, licita]ia se va relua la
28.10.2013, 4.11.2013 la aceea[i ora [i aceea[i loca]ie.

În vederea înnoirii parcului cu echipamente tehnice, SC
Hidroconstruc]ia SA scoate la vânzare prin licita]ie: excava-
tor pe [enile [i echipament cupa dreapt` - 95.000 lei;
autoutilitar` Dacia 1307 [i 1310 – 1.200 lei/buc; locomotiv`
Diesel LDH-25, 180 CP - 40.000 lei. Pre]urile nu con]in TVA.
Mijloacele fixe pot fi v`zute în [antierul Ogrezeni [i Dep.
Bascov. Licita]ia este stabilit` în data de luni, 21.10.2013, ora
11. Pasul licita]iei este de 5%. Taxa de participare la licita]ie,
100 lei pentru fiecare mijloc fix, garan]ia de 10% din pre]ul
de pornire a licita]iei (se returneaz` în cazul pierderii
licita]iei) [i cererea de participare la licita]ie se depun la
sediul Sucursalei Arge[ pân` la data de 18.10.2013, ora 13,00.
Informa]ii suplimentare la sediul sucursalei, str. Depozitelor
nr. 20, Pite[ti, tel. 0248.635.500, int. 128 [i 0720.547.811.

Consiliul Local Miroslava, jude]ul Ia[i, organizeaz` licita]ie
public` deschis` în data de 06.11.2013, la sediul unit`]ii pen-
tru: -Concesionare 114 m.p., teren apar]inând domeniului
privat al comunei Miroslava, jude]ul Ia[i, orele 11.00; -Con-
cesionare 1.200 mp, teren apar]inând domeniului privat al
comunei Miroslava, jude]ul Ia[i, orele 12.00; -Concesionare
207 mp, teren apar]inând domeniului privat al comunei
Miroslava, jude]ul Ia[i, orele 13.00; -Concesionare 10.000
m.p. teren apar]inând domeniului privat al comunei
Miroslava, jude]ul Ia[i, orele 14.00; -Caietul de sarcini se
poate ob]ine de la biroul Achzi]ii Publice din cadrul
Prim`riei Miroslava. Costul caietului de sarcini este de 50
lei. Data limit` pentru depunerea ofertelor: 05.11.2013, orele
14.00. Rela]ii suplimentare la tel.: 0232-295.680, fax: 0232-
236.860.

BEJ Neda Ion cu sediul \n Caracal, Str. Bradului nr. 2, Jud. Olt,
vinde la licita]ie public` la sediul Biroului la data de
08.11.2013, ora 11:00, imobilul situat \n localitatea Caracal,
Str. T~rgul Nou nr. 62, jud. Olt, \nscris \n CF 50588 (proven-
ite din conversia de pe h~rtie a CF nr. 3558) a Municipiului
Caracal num`r cadastral 2894, compus din bazin piscin` cu
o suprafa]` de aproximativ 150 mp, placat` cu gresie,
c`min, hidrofor, c`min (casa pompelor), f~nt~n` amercian`,
Sopron din lemn, acoperit cu pl`ci de azbocument, grup
sanitar, din zid`rie cu [arpant` din lemn, acoperit cu tabl`,
cu instala]ie electric` [i sanitar`, grad din zid`rie la strad`
(c`r`mid`), grad din beton pe spatele cur]ii, por]i metalice,
alei din beton [i beton amprentat \n jurul piscinei, teren
1000 mp, cu vecinii: la R- Cr`ciun Iuliana, la A – D`dulescu
Romulus, la Mzi – Consiliul Local Caracal, la Mnoapte – Str.
T~rgul Nou. Pre]ul de plecare este de 333368 lei. To]i cei care
pretind vreun drept asupra imobilului urm`rit s`-l anun]e
pe executorul judec`toresc \nainte de data stabilit` pentru
v~nzare. Cei care vor s` cumpere imobilului s` se prezinte
la termenul de v~nzare [i locul stabilit, depun~nd o garan]ie
de participare de cel pu]in 10% din pre]ul de pornire al
licita]iei imobilului. Rela]ii la telefon 0249-518.638.

Anun] de participare la licita]ie pentru închirierea unor
suprafe]e de teren din albiile minore. 1. Informa]ii generale:
Administra]ia Bazinal` de Ap` Olt, str. Remus Bellu nr.6, Rm.
Vâlcea, jude]ul Vâlcea, cod fiscal RO 23730128 telefon 0250/
739.881, fax 0250.738.255. 2. Obiectul si durata închirierii :
închiriere teren pentru o durat` de 1 an. 3. Condi]iile de par-
ticipare: dovada cumpararii caietului de sarcini; garantia
de participare la licitatie – 10% din valoarea minima a chiriei
anuale; certificatul constatator emis de ORC, valabil la data
deschiderii ofertelor; certificate constatatoare privind în-
deplinirea obliga]iilor exigibile de plata a impozitelor si tax-
elor c`tre stat inclusiv cele locale; certificat de atestare
fiscala; cazier fiscal emis MF; cazier judiciar al administra-
torului; bilan]ul contabil pentru ultimii 2 ani, vizat de ad-
ministra]ia fiscal`; fisa de informatii generale privind cifra
de afaceri pe ultimii 3 ani; declaratie ca nu se afla in litigiu
cu titularul dreptului de administrare. 4. Modul de ob]inere
a caietului de sarcini : de la sediul Administra]ia Bazinal`
de Ap` Olt, Biroul Achizitii, contravaloarea acestuia fiind de
1.246 lei/lot. 5. Descrierea succint` a bunului ce urmeaz` a
fi închiriat: Inchiriere suprafa]` de teren în albia minor` a
râului Olt din jud.Olt, pentru înl`turarea materialului alu-
vionar: Jude]ul Olt. Lotul 1 – 22.042 mp teren în albia minor̀
a râului Olt (acumulare Ipote[ti), situat în Com. Brancoveni,
Jud.Olt. 6. Cuantumul [i forma garan]iei de participare: 10%
din valoarea minim` a chiriei anuale, constituit` prin ordin
de plat` sau scrisoare de garan]ie bancar` în favoarea Ad-
ministra]iei Bazinale de Ap` Olt. 7. Data [i locul depunerii:
11.11.2013  pana la ora 10:00 la sediul Administra]iei Bazi-
nale de Ap` Olt, Str. Remus Bellu nr. 6, Rm. Vâlcea, jud. Vâl-
cea. 8. Data [i locul deschiderii: 11.11.2013  începand cu ora
10:30 la sediul Administra]iei Bazinale de Ap` Olt, Str.
Remus Bellu nr. 6, Rm. Vâlcea, jud. Vâlcea.

Anun] de participare la licita]ie pentru închirierea unor
suprafe]e de teren din albiile minore. 1. Informa]ii generale:
Administra]ia Bazinal` de Ap` Olt, str. Remus Bellu nr.6, Rm.
Vâlcea, jude]ul Vâlcea, cod fiscal RO 23730128 telefon 0250-
739.881, fax 0250.738.255. 2. Obiectul si durata închirierii:
închiriere teren pentru o durat` de 10 ani. 3. Condi]iile de
participare: Certificatul constatator emis de ORC, valabil la
data deschiderii ofertelor; certificate constatatoare privind
îndeplinirea obliga]iilor exigibile de plata a impozitelor [i
taxelor c`tre stat inclusiv cele locale; Certificat de atestare
fiscala; cazier fiscal emis MF; bilan]ul contabil pentru ul-
timii 2 ani, vizat de administra]ia fiscal`; cifra de afaceri pe
anul anterior, justificata prin contul de profit si pierdere; de-
claratie ca nu se afla in litigiu cu titularul dreptului de ad-
ministrare; dovada cumpararii caietului de sarcini; garantia
de participare la licitatie – 10% din valoarea minima a chiriei
anuale. 4. Modul de ob]inere a caietului de sarcini: de la
sediul Administra]ia Bazinal` de Ap` Olt, Biroul Achizitii,
contravaloarea acestuia fiind de 1.246 lei/lot. 5. Descrierea
succinta a bunului ce urmeaz` a fi închiriat: Închiriere
suprafa]a de teren aflata \n albia minor` din jude]ul Cov-
asna, pentru realizare activitate acvacultur` nefurajat` si
pescuit sportiv. Jude]ul Covasna. Lotul 1 – 1.680 mp teren sit-

uat \n albia veche a pârâului Râul Negru, (TC 23), pe terito-
riul administrativ al Comunei Dalnic, Sat Dalnic, Jud. Cov-
asna. 6. Cuantumul [i forma garan]iei de participare: 10%
din valoarea minim` a chiriei anuale, constituit`  prin ordin
de plat` sau scrisoare de garan]ie bancar` în favoarea Ad-
ministra]iei Bazinale de Ap` Olt. 7. Data [i locul depunerii:
11.11.2013  pana la ora 10:00 la sediul Administra]iei Bazi-
nale de Ap` Olt , Str. Remus Bellu nr. 6, Rm. Vâlcea, jud. Vâl-
cea. 8. Data [i locul deschiderii: 11.11.2013  începand cu ora
10:30 la sediul Administra]iei Bazinale de Ap` Olt, Str.
Remus Bellu nr. 6, Rm. Vâlcea, jud. Vâlcea.

Licita]ie cu strigare \n vederea v~nz`rii \n conformitate cu
prevederile Legii 85/2006 a urm`toarelor bunuri: teren ex-
travilan situat \n comuna Budeasa, sat Galesesti, \n
suprafa]a de 36.508 mp, la pre]ul de 42.420 lei [i piese auto
de schimb la pre]ul de 2.880 lei. Organizatori: Cabinete in-
dividuale practicieni \n insolven]`: Dinu Ion [i Ionescu Feli-
cia-Maria. Loc desf`[urare: Municipiul Pite[ti, str.
C~mpineanu, nr. 2, bl. 1, sc. C, ap. 3, jude] Arge[ (punct de
lucru Cabinet individual practician \n insolven]` Ionescu Fe-
licia-Maria). Date organizare licita]ie: 29.10.2013 [i 05.11.2013,
ora 10:00. Alte informa]ii: pre]urile sunt exclusiv TVA. Cai-
etele de sarcini se pot ridica de la punctul de lucru al lichida-
torului judiciar Ionescu Felicia-Maria situat \n municipiul
Pite[ti, str. C~mpineanu, nr. 2, bl. 1, sc. C, ap. 3, jude] Arge[
contra sumei de 50 lei, de luni p~n` vineri \ntre orele 08:00-
16.00. Garan]ia de participare la licita]ie de 10% din val-
oarea de pornire trebuie achitat` cu cel pu]in o zi anterioar`
datei licita]iei. Alte informa]ii cu privire la desf`[urarea
licita]iei se pot ob]ine la tel.: 0248/265.029; 0745/014.388,
\n zilele lucr`toare \ntre orele 08.00-16.00.  

Prim`ria comunei M`rcule[ti, cu sediul în comuna
M`rcule[ti, strada Dumitru N. Seceleanu nr. 1, jude]ul
Ialomi]a, cod fiscal 17541604, tel / fax 0243 279384, anun]`
organizarea licita]iei publice în vederea concesion`rii unui
teren în suprafa]` de 266 mp, proprietate privat` a comunei
M`rcule[ti, situat în intravilanul comunei, categoria de
folosin]` cur]i – construc]ii, în vederea amplas`rii unui
punct de conexiune “Enel ”. Terenul se va concesiona pe
toat` durata existen]ei construc]iei. Taxa anual` minimal`
de redeven]` este de 0,20 lei /mp /an. Documenta]ia de
atribuire se poate achizi]iona de la sediul Prim`riei comunei
M`rcule[ti, contra sumei de 150 lei, achitat` în numerar la
casierie, începând cu data de 17.10.2013. Ofertele se depun
pân` la data de 07.11.2013, ora 10.00, la registratura Consili-
ului local al comunei M`rcule[ti. {edin]a public` de de-
schidere a ofertelor se va desf`[ura în data de 07.11.2013, ora
11:00, la sediul Prim`riei comunei M`rcule[ti. 

În temeiul art. 162  din Ordonan]a Guvernului nr. 92/2003
privind Codul de procedur` fiscal`, republicat`, cu
modific`rile [i complet`rile ulterioare, Direc]ia General`
Regional` a Finan]elor Publice Timi[oara prin Administra]ia
Jude]ean` a Finan]elor Publice Cara[-Severin, cu sediul \n
Re[i]a, Str. Domanului, Nr.2, Judet Cara[ – Severin, vinde la
licita]ie \n data de 30.10.2013, la ora 10:00, bunul mobil
reprezentand Autoturism Renault Clio, Num`r \nmatricu-
lare: CS-24-CMC, An fabrica]ie: 2007, Cilindree: 1461 cmc, Cu-
loare: gri metalizat, Sursa de energie: motorin`, functional,
pre] de pornire al licita]iei – 6.950 lei (exclusiv TVA), bun
proprietate a SC CMC Management - Bussines SRL, cu sediul
\n Re[i]a, Str. Castanilor, Nr.41A, Jude] Cara[-Severin, CUI:
RO16478134. Informa]ii suplimentare se pot ob]ine la sediul
Administra]iei Jude]ene a Finan]elor Publice Cara[-Severin,
cu sediul \n Resita, Str. Domanului, Nr. 2, la camera 305, la
num`rul de telefon: 0255-211.155 sau acces~nd pagina de in-
ternet a Agen]iei Na]ionale de Administrare Fiscal`, sec]iu-
nile Anunturi / Valorificare bunuri sechestrate.

Administra]ia Jude]eana a Finan]elor Publice Vâlcea, în
temeiul art. 162 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de pro-
cedur` fiscal`, republicat`, face cunoscut c` în data de
29.10.2013, orele 12.00, la sediul din municipiul Rm. Vâlcea,
str.General Magheru, nr.17, se va ]ine prima etapa a licita]iei
publice pentru vânzarea bunurilor mobile sechestrate
apar]inând debitorului SC Sistemplast SA cu sediul în str.
Uzinei nr.1 Loc. Rm. Valcea jud. Valcea, cod fiscal 11438007 în
dosarul de executare nr. S746, respectiv -Fitinguri PVC tip:
curba DN50 87GR mufa dubla grigio(3490 buc`]i) - pre] de
pornire a licita]iei 1,15 lei / bucata (exclusiv TVA), curba
DN40 45GR CL arancio(9000 buc`]i) - pre] de pornire a
licita]iei 0,75 lei/ bucata (exclusiv TVA), curba DN40 45GR
CL grigio(20967 buc`]i) - pre] de pornire a licita]iei 0,75
lei/bucata (exclusiv TVA), curba DN32 87GR grigio(17200
buc`]i) - pre] de pornire a licita]iei 0,50 lei/bucata (exclusiv
TVA), curba DN50 45GR arancio(27200 buc`]i) - pre] de
pornire a licita]iei 1,00 lei/bucata (exclusiv TVA), curba
DN50 45GR grigio(2960 buc`]i) - pre] de pornire a licita]iei
1,00 lei/bucata (exclusiv TVA), curba DN50 87GR gri-
gio(11140 buc`]i) - pre] de pornire a licita]iei 1,10 lei/bucata
(exclusiv TVA). Men]ionam c` bunurile mobile se afl` [n
custodia SC Eurofittings SA din str. Uzinei, nr.67, Rm. Vâlcea
Jud. Vâlcea. Asupra bunurilor mobile, ce fac obiectul pub-
lica]iei de vânzare nu sunt înregistrate privilegii. Inivit`m
pe cei care pre]ind vreun drept asupra acestor bunuri s`
în[tiin]eze despre aceasta organul de executare, înainte de
data stabilit` pentru licita]ie. Cei interesa]i în cump`rarea
bunurilor sunt invita]i s` prezinte,pân` în ziua precedent`
termenului de licita]ie, respectiv 28.10.2013 ofertele de
cump`rare înso]ite de certificatele fiscale din care s` rezulte
c` nu au datorii la bugetul local [i bugetul general consoli-
dat al statului(bugetul asigur`rilor sociale de stat, [omaj,
bugetul asigur`rilor sociale de s`n`tate [i bugetul de stat),
dovada depunerii taxei de participare reprezentând 10%
din pre]ul de pornire al licita]iei, în contul DGRFP Craiova,
CUI 4416952, IBAN RO32TREZ2915067XXX005065 deschis
la Trezoreria Craiova(inclusiv TVA 24%); ofertan]ii pot con-
stituii [i garantii, în condi]iile legii, sub forma de scrisori de
garan]ie bancar`; împuternicirea persoanei care îl
reprezint` pe ofertant(prin procura speciala autentic`), pen-
tru persoanele juridice-copie de pe certificatul unic de înreg-
istrare eliberat de O.R.C.,iar pentru persoanele fizice-copie
de pe actul de identitate; declara]ie pe proprie r`spundere
a ofertantului prin care certific` c` nu este persoana inter-
pus` a debitorilor. Împotriva prezentului înscris, cei in-
teresa]i pot introduce contesta]ie la instan]a
judecatoreasc` competenta, in termen de 15 zile de la co-
municare sau luare la cuno[tin]a, în conformitate cu
prevederile art.172-173 din Ordonan]a Guvernului nr.
92/2003, republicat`, cu modific`rile [i complet`rile ulte-
rioare. Potrivit dispozitiilor art.9 alin.(2) lit.d) din Ordonan]a
Guvernului nr.92/2003, republicat`, cu modific`rile [i com-
plet`rile ulterioare, când urmeaz` s` se ia m`suri de exe-
cutare silit`, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
Pe baza documentelor solicitate ofertantii urmeaza s` se
prezinte la data stabilit` pentru licita]ie la locul fixat în acest
scop. Data afi[`rii: 17.10.2013. Rela]ii suplimentare la telefon
0250-737.777, interior 2102.

PIERDERI
Pierdut Proces verbal predare primire locuin]`, pe numele
Pavel Valerica. Îl declar nul. 

Pierdut Certficat Constatator, apar]inând SC Apisora SRL,
J16/513/2005. Se declar` nul.

Pierdut act concesiune nr. 4957 loc de veci nr. 154  Parohia
Militari, Ghernasia Gabriela.

COMEMORåRI
Cu profund` tristete \i amintesc, cu acest prilej, pe o parte
din cei apropia]i sufletului meu care au plecat f`r` de
\ntoarcere, \n aceast` lun`: bunicul mei de mam` PETRE
MINEA; ex-judec`torul FLOAREA MÂINEA de la Tribunalul
Jude]ean Ialomi]a; profesorii mei dragi din Facultatea de
Drept: Gheorghe Beleiu [i Avram Filipa[, etc [i cate alte
fiin]e dragi care mi-au luminat c`r`rile niciodat` pustii ale
vie]ii... . Acest scurt “necrolog” se vrea un mic obstacol \n
calea nedreapt` a uit`rii... . DUMNEZEU Så |I ODIHNEASCå
|N SFANTA SA PACE. {i nu cel din urm`: scriitorul 
CONSTANTIN }OIU. Cu pio[enie: Dan Lauren]iu.

Interconstruct 93 SRL Bucure[ti La a.14-a Conven]ie In-
terna]ionala B.I.D-Geneva, 29.Sept.2013, lntercon-
struct’93 a primit trofeul “International Quality Star
Award” Gold. Cu aceasta ocazie mul]umim ECHIPEI In-
terconstruct [i tuturor colaboratorilor no[tri care în de-
cursul timpului, [i în toate proiectele realizate in
str`in`tate, si-au adus contribu]ia la atingerea para-
metrilor de performan]`, calitate [i competitivitate,
f`când posibil` ob]inerea acestui trofeu. Interconstruct
Management Team
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