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Anun]uri
OFERTE SERVICIU
SC Allimep Est SRL, cu sediul în Bucure[ti, Bdul Basarabiei, nr. 256, sector 3, angajeaz` l`c`tu[i mecanici [i
sudori specializa]i în sudur` de tip
Mig-Mag [i TIG. Cerin]a prioritar`:
cuno[tin]e foarte bune de desen
tehnic [i experien]` în montajul
structurilor metalice. Rela]ii la telefon: 0771.774.080.
Produc`tor ]igl` metalic` angajeaz`
agent vânz`ri pentru zona Bucure[tiIlfov. Se cere experien]` în domeniul
vânz`rilor de învelitori. Rela]ii la tel.
0744508005.

CITA}II
Sm`r`ndoiu Florian, reclamant în
dosar nr 1588/288/2014, al Judec`toriei Rm Vâlcea, citeaz` pe pârâta Sm`r`ndoiu Maria Raluca, pentru
termenul din 05.09.2014, obiect
divor].
Direc]ia General` de Asisten]` Social` [i Protec]ia Copilului Vâlcea
cheam` în judecat` pe numitul Apai
Alexandru, domiciliat în municipiu
Satu Mare, str. Gheorghe Bari]iu, nr
121, jude]ul Satu Mare, în calitate de
intimat, în dosarul civil nr 927/90/
2014, cu termen de judecat`, în data
de 27.06.2014, având ca obiect instituirea m`surii de plasament la
DGASPC Vâlcea, Centru de Plasament
„Andreea” Rm Vâlcea, aflat pe rol la
Tribunalul Vâlcea.
Mihai Elena, reclamant în dosar nr.
715/288/2014, al Judec`toriei Rm Vâlcea, citeaz` pe pârâtul Mihai Gheorghe, pentru termenul din 24.06.2014,
obiect ordonan]` pre[edin]ial`.
Direc]ia General` de Asisten]` Social` [i Protec]ia Copilului Vâlcea
cheam` în judecat` pe numi]ii
Voinovici (fost` Mierlea) Maria domiciliat` în oras Boc[a, str. Tîrn`veni, nr.
6, jud. Cara[ Severin [i Onu] Cristian
domiciliat în com. M`dulari, sat
B`l[oara, jud. Vâlcea, în calitate de intima]i în dosarul civil nr. 5419/90/
2013, cu termen de judecat` în data
de 26.06.2014 având ca obiect înlocuire m`sur` de protec]ie, aflat pe
rol la Curtea de Apel Pite[ti.
SC Mihpharma SRL, cu sediul în Sat
Caraula, Com. Caraula, Str. Craiovei,
nr. 98, Jud. Dolj, în calitate de pârât`,
este chemat` în data de 09.07.2014,
ora estimat`: 10.30, la Judec`toria
Craiova, completul COM 1, în dosarul
nr. 41211/215/2013- preten]ii, în proces
cu SC A&G Med Trading SRL, în calitate de reclamant`.
Judec`toria Craiova. Dosar nr.
213/215/2014. Termen 24.11.2014. Complet CF1. Soma]ie emis` în baza
art.1051, alin. 1 NCPCiv, prin încheierea de [edin]` din data de
12.05.2014. Reclamanta posesoare
[erban Elena, domiciliat` în Craiova,
Str.Dealul Spirii, nr. 60, Jud. Dolj,
invoc` în dosarul nr. 213/215/2014 al
Judec`toriei Craiova, dobândirea propriet`]ii prin uzucapiune asupra imobilului teren în suprafa]` de 234mp,
situat în intravilanul Comunei Terpezi]a, Sat Terpezi]a, T91, P369/2 în
punctul Brestuica, Jude] Dolj, având
urm`toarele vecin`t`]i: la N- DS 746,
la E- P.389/2- rest proprietate {erban
Elena, la S- P389/2- rest proprietate
{erban Elena [i la V- Cirstiana Dumitru (P.368/1). Se someaz` orice persoan` interesat` s` fac` opozi]ie, în
caz contrar, în termen de 6 luni de la
emiterea [i publicarea prezentei
soma]ii se va trece la judecarea
cererii. Soma]ia se va afi[a la imobilul
în litigiu, la sediul instan]ei, la sediul
Prim`riei Terpezi]a, la sediul OCPI
Dolj [i se va publica în dou` ziare de
larg` r`spândire, din care cel pu]in
unul de circula]ie na]ional`, conform
dispozi]iilor art.1051 alin.1 NCPCiv.

DIVERSE
Dinamic Insolv IPURL în calitate de
lichidator judiciar v` informeaz` c`
împotriva debitoarei SC Cristina SRL
având CUI 598525, J06/733/1991, a
fost deschis` procedura simplificat`
a falimentului prin Încheierea civil`
nr. 909/30.05.2014 din dosar nr. 1236/
112/2014 al Tribunalului Bistri]aN`s`ud. Creditorii sunt invita]i s`-[i
depun` cererile de crean]e la grefa instan]ei în temeiul Legii 85/2006.”

Anun] public privind emiterea actului de reglementare revizuit: RC Development Jedenact RO SRL anun]`
publicul interesat asupra deciziei de
revizuire a deciziei etapei de încadrare nr. 4634/29.04.2013, pentru
care a fost emis` decizia de transfer
nr. 6662/02.06.2014 -c`tre noul titular RC Development Jedenact RO SRL
pentru proiectul „Parc de energie fotovoltaic`, împrejmuire teren, accese
drumuri”, amplasat în comuna Dr`g`ne[ti Vla[ca, jude]ul Teleorman.
Decizia autorit`r]ii de mediu, precum
[i informa]iile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la
sediul A.P.M. Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dun`rii, nr.1,
jude]ul Teleorman [i la sediul RC Development Jedenact RO SRL din municipiul Bucure[ti, Calea Victoriei, nr.
214, et. 2, ap. 19, camera 2, sector 1, în
zilele de luni- joi, între orele 8.0016.30 [i vineri între orele 8.00-14.00
precum [i la urm`toarea adres` de
internet http://apmtr.anpm.ro. Observa]iile/ contesta]iile publicului se
primesc la sediul A.P.M. Teleorman în
termen de 10 zile de la publicare.
SC S.G.U.P. SRL Ploie[ti cu sediul \n str.
V`leni nr. 32, convoac` concesionarii
sau mo[tenitorii legali ai acestora,
pentru l`murirea situa]iei juridice a
locurilor men]ionate din: Cimitirul
Bolovani: - Alexandru Petre – decedat – Ploie[ti, str. P`cure]i nr. 35, jud.
Prahova; Constantin Georgeta – decedat` – Ploie[ti, str.Acvilei nr.1
jud.Prahova – loc 26, rand 8, cls.III
dreapta. |n cazul neprezent`rii p~n`
la data de 01.07.2014 pentru clarificarea situa]iei juridice asupra
locurilor de \nhumare mai sus
men]ionate, dreptul de concesiune
\nceteaza de drept.

SOMA}II
Judec`toria IA{I – Sectia civila.
Sediu: Iasi, str. Grigore Ureche nr. 3,
bl. Gheorghe {on]u, parter, jud. Ia[i.
Dosarul nr. 8434/245/2014. Soma}Ie.
Potrivit dispozi]iilor instan]ei, pronun]ate \n [edin]a public` din data
de 14 mai 2014, \n dosarul nr.
8434/245/2014, al Judec`toriei Ia[i, v`
inform`m c`, prin cererea \nregistrat`
cu acest num`r, reclamanta Andrei
Maria (domiciliat` \n sat Doro[cani,
comuna Pope[ti, jud. Ia[i), solicit` ca
instan]a s` constate, prin hot`r~re
judec`toreasc`, c` a dob~ndit dreptul
de proprietate, prin uzucapiune,
asupra terenului \n suprafa]` de 1032
mp, situat \n intravilanul satului
Doro[cani, comuna Pope[ti, jude] Ia[i.
Orice persoan` interesat` este
somat` ca, \n termen de 6 luni de la
afi[area prezentei soma]ii, s` formuleze opozi]ie. |n caz contrar, se va
proceda la judecarea cererii.
Soma]ie. Ca urmare a dispozi]iilor
luate în instan]` în dosarul nr.
928/224/2014, privind reclamanta
Chindri[ M`ricu]a, domiciliat` în comuna Ieud nr.734, jud. Maramure[, cu
domiciliul ales la cabinet avocat
Oni]a-Iva[cu, str. Corneliu Coposu
nr.5/A, Sighetu-Marma]iei, jud. Maramure[, în contradictoriu cu pârâ]ii
Chindri[ Toader, domiciliat în comuna
Ieud, nr. 509, jud. Maramure[, Dunca
Ioana, domiciliat` în comuna Ieud, nr.
489, jud. Maramure[, Chindri[ Ioan,
domiciliat în comuna Ieud, nr. 231,
jud. Maramure[ [i cu pârâtul Chindri[
Vasile I. Ion V`lenar, cu domiciliu necunoscut, având ca obiect ac]iune
civil` în constatarea dreptului de proprietate prin uzucapiune [i presta]ie
tabular` asupra imobilului în natur`
fâna] situat în comuna Ieud, în
suprafa]` de 1.710 mp, înscris în CF
50129 Ieud, nr.top. 389, se emite
prezenta soma]ie c`tre to]i cei interesa]i s` fac` opozi]ie în termen de
[ase luni de la emiterea celei din
urm` publica]ii, în caz contrar se va
trece la judecarea cererii. Men]ion`m
c` reclamanta invoc` dobândirea propriet`]ii prin uzucapiune asupra imobilului situat în comuna ieud, în
suprafa]` de 1.710 mp, înscris în CF
50129, nr. top. 389.

ADUNåRI GENERALE
Asocia]ia Societ`]ilor de Service Auto
Independente, cu sediul în Bucure[ti,
str. Traian nr. 2, Ansamblul Unirii– Tr.
4, Bl. F1, tronson 4, et.8, ap. 22, sector
3, România, înregistrat` în Registrul
Special al Judec`toriei Sector 3 sub
nr.66 din 29.07.2008, prin Muntean

Cristian– Adrian, în calitate de
pre[edinte, în baza dispozi]iilor art.
21, alin. (5) din O.G. 26/2000 [i art. 10
din Statutul asocia]iei, Convoac`:
Adunarea General` a Membrilor Asocia]iei (AGMA) pentru data de
03.07.2014, la ora 11:00, la sediul asocia]iei din Bucure[ti, str. Traian nr. 2,
Ansamblul Unirii– Tr. 4, Bl.F1, tronson
4, et. 8, ap. 22, sector 3, având urm`toarea ordine de zi: 1. Aprobarea
cererilor de încetare a calit`]ii de asociat. 2. Aprobarea încet`rii calit`]ii de
asociat a membrilor care nu au achitat în timp cotiza]iile. 3. Actualizarea
Actului constitutiv [i a Statutului asocia]iei conform hot`rârilor adoptate.
4. Mandatarea unei persoane pentru
reprezentarea asocia]iei în vederea
efectu`rii formalit`]ilor de înregistrare a modific`rilor adoptate. 5. Diverse. Accesul [i/ sau votul
membrilor asocia]i îndrept`]i]i s`
participe la [edin]a AGMA este permis, cu procur` special` dat` persoanei fizice care îi reprezint`, cu
excep]ia reprezentan]ilor legali ai
acestora, care vor face dovada
calit`]ii în condi]iile legii. Reprezentan]ii vor fi identifica]i pe baza actului de identitate (carte de identitate,
pentru cet`]enii români sau, dup`
caz, pa[aport/ legitima]ie de [edere,
pentru cet`]enii str`ini).
Convocator: Consiliul de Administra]ie al SC Imopost Developments
SA, cu sediul în Bucure[ti, Calea
Grivi]ei, nr. 136, corp A, etaj 1, camera
17, sector 1, înregistrat` la Registrul
Comer]ului sub nr. J40/13379/2005,
CUI 17832131, convoac`, la solicitarea
ac]ionarului C.N. Po[ta Român`:
Adunarea General` Extraordinar` a
Ac]ionarilor în data de 18.07.2014, ora
12.00, la sediul societ`]ii, pentru to]i
ac]ionarii înregistra]i în Registrul
Ac]ionarilor la sfâr[itul zilei de
16.07.2014 sau reprezentan]ii acestora mandata]i în baza unei procuri
speciale, cu urm`toarea ordine de zi:
1. Luarea la cuno[tin]a de con]inutul
sentin]ei penale nr. 1568/27.11.2012
pronun]at` de |nalta Curte de Casa]ie
[i Justi]ie \n dosarul nr. 10330/1/2010
(irevocabil` prin decizia nr. 13/24.01.
2014 pronun]at` de I.C.C.J. \n dosarul
nr. 2253/1/2014); 2. Av~nd \n vedere
prevederile sentin]ei penale nr.
1568/27.11.2012 pronun]at` de |nalta
Curte de Casa]ie [i Justi]ie \n dosarul
nr. 10330/1/2010 (irevocabil` prin decizia nr. 13/24.01.2014 pronun]at` de
I.C.C.J. \n dosarul nr. 2253/1/2014),
aprobarea reducerii capitalului social
al SC Imopost Developments SA (conform art. 113 lit. g [i art. 207 alin. 2 lit.
c din Legea nr. 31/1990 privind societ`]ile comerciale, modificat` [i
completat` ulterior, coroborat cu art.
3.6 si art. 4.1 alin. 5 lit. c din actul constitutiv al societ`]ii), \n mod corespunz`tor, cu valoarea activelor
aduse ca aport \n natur` de c`tre C.N.
Po[ta Rom~n` SA la capitalul social al
SC Imopost Developments SA: -imobilul situat in municipiul Bucure[ti,
Calea Victoriei nr. 133-135, sector 1
(av~nd \n vedere sentin]a penal` nr.
1568/27.11. 2012); -imobilul situat \n
municipiul Bucure[ti, str. Matei Millo
nr. 10, sector 1 (av~nd \n vedere ca
acest activ a fost adus ca aport de
c`tre C.N. Po[ta Rom~n` SA \n lipsa
de]inerii \n mod valabil de c`tre
aceasta a calit`]ii de ac]ionar al SC
Imopost Developments SA); 3. Diminuarea total` a num`rului de ac]iuni
de]inute de c`tre C.N. Po[ta Rom~n`
SA si, pe cale de consecin]`, constatarea lipsei calit`]ii de ac]ionar a
C.N. Po[ta Rom~n` SA, precum [i
\ndeplinirea formalit`]ilor de \nregistrare a men]iunilor \n Registrul
Comer]ului, respectiv \n Registrul
Ac]ionarilor de c`tre Consiliul de Administra]ie al SC Imopost Developments SA [i a formalit`]ilor de
preluare a posesiei asupra imobilelor
de c`tre C.N. Po[ta Rom~n` SA; 4. Actualizarea actului constitutiv al SC
Imopost Developments SA potrivit
celor de mai sus [i \ndeplinirea formalit`]ilor necesare la Registrul
Comer]ului pentru \nregistrarea
formei actualizate de c`tre Consiliul
de Administratie al SC Imopost Developments SA. Începând cu data de
17.06.2014, to]i ac]ionarii interesa]i
pot consulta, la sediul societ`]ii, documentele [i materialele informative
referitoare la problemele incluse pe
ordinea de zi. Cererile privind introducerea unor noi puncte pe ordinea
de zi se \nainteaz` Consiliului de Ad-

ministra]ie de c`tre unul sau mai
mul]i ac]ionari reprezentând, individual sau împreun`, cel pu]in 5% din
capitalul social, în cel mult 15 zile de
la publicarea convoc`rii, în vederea
public`rii [i aducerii acestora la cuno[tin]` celorlal]i ac]ionari. Ac]ionarii pot participa [i vota în adunarea
general` prin reprezentare, în baza
unei împuterniciri acordate pentru
respectiva adunare general`. Ac]ionarii care nu au capacitate de
exerci]iu, precum [i persoanele juridice pot fi reprezenta]i/ reprezentate prin reprezentan]ii lor legali
care, la rândul lor, pot da altor persoane împuternicire pentru respectiva adunare general`. Procurile vor
fi depuse în original pân` în ziua
[edin]ei sau în termenul prev`zut de
actul constitutiv, sub sanc]iunea
pierderii exerci]iului dreptului de vot
în acea adunare. Procurile vor fi
re]inute de societate, f`cându-se
men]iune despre aceasta în procesulverbal. În cazul în care la prima convocare nu sunt întrunite condi]iile
legale, a doua convocare este fixat`
în data de 21.07.2014, la aceea[i or` [i
în acela[i loc. Presedinte al Consiliului de Administra]ie, Tapai Mihaela.

LICITA}II
SC Neotel Gsm SRL prin lichidator judiciar Via Insolv SPRL, scoate la vânzare prin licita]ie public` Volkswagen
Caddy (19.650 lei) [i Dacia Logan
(6.681 lei). Licita]ia va avea loc în
01.07.2014, ora 14/30 la sediul lichidatorului, str. Banatului, nr. 1, bl. 37B, sc.
B, ap. 3, Ploie[ti, tel/fax 0244 519800.
În cazul neadjudec`rii vânzarea va fi
reluat` în ziua de 08.07.2014,
15.07.2014, 22.07.2014 [i 29.07.2014,
aceea[i or`, 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 situata în Bucov la pretul de
234.258 lei + TVA. Licita]ia va avea loc
în data de 24.06.2014, ora 10/30 la
sediul lichidatorului, str. Banatului,
nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, Ploie[ti,
tel/fax 0244 519800. În cazul neadjudec`rii vânzarea va fi reluat` în ziua
de 08.07.2014 [i 22.07.2014, aceea[i
or`, în acela[i loc.
SC Zara Construct SRL prin lichidator
judiciar Via Insolv SPRL, scoate la vânzare prin licita]ie public` masina de
tencuit la pre]ul de 4.854 lei fara TVA.
Licita]ia va avea loc în fiecare zi de
marti incepand cu data în data de
24.06.2014, 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 public`
marca Andutu la pretul de 14.334 lei
[i proprietate imobiliara compus`
din teren intravilan în suprafa]` de
2.174 mp situata in com. Predeal
S`rari, sat Vitioara de Sus, judet Prahova la pretul de 38.254 lei. Licita]ia
va avea loc în fiecare zi de marti incepand cu data în data de 24.06.2016,
ora 11/30 la sediul lichidatorului, str.
Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3,
Ploie[ti, tel/fax 0244 519800.
SC Hidroconstructia SA Bucure[ti prin
Sucursala „Muntenia” Rm. Valcea,
Strada Decebal nr.9, judetul Valcea \n
vederea innoirii parcului cu echipamente tehnice, scoate la licitatie, in
data de 25.06.2014, ora 11, la sediul
mai sus mentionat, urmatoarele mijloace fixe:1. Excavator cu cupa pe senile E 2503, Numar inventar:
2000007, Pret minim de vanzare Lei
(fara TVA): 105.000 lei, Locatie:
Santier Arges-Pitesti, 2.Autoutilitara
Dacia 1307, AG 20 ACH, 4022300,
1.000 lei, Santier Arges-Pitesti, 3.
Autoutilitara Dacia 1307, AG 19 ACH,
4020955, 1.000 lei, Santier ArgesPitesti, 4. Autoutilitara Dacia 1307, AG
04 WGV, 4020318, 1.000 lei, Santier
Arges-Pitesti, 5. Autoutilitara Dacia
1304, AG 05 ROK, 4020320, 1.000 lei,
Santier Arges-Pitesti, 6. Autoturism
Dacia 1310, AG 02 ACH, 4022374,
1.000 lei, Santier Arges-Pitesti. Conditii de participare la licitatie: Se prezinta cerere de cumparare, certificat
inregistrare si imputernicire din
partea firmei (in cazul in care solicitantul este persoana juridica), se
achita la caseria sucursalei taxa de inscriere la licitatie in valoare de 200

lei pentru fiecare mijloc fix licitat
(taxa de inscriere nu se va mai restitui celor inscrisi la licitatie), plus
garantia de participare in valoare de
10% din pretul de incepere a licitatiei
pentru mijlocul fix solicitat (garantia
se restituie celor ce nu au castigat licitatia). Dupa adjudecarea licitatiei,
castigatorul va achita valoarea integrala a obiectului licitat in maxim 15
zile lucratoare de la castigarea licitatiei, in caz contrar nu i se va mai
restitui garantia de 10%. Pentru desfasurarea licitatiei trebuie sa fie inscrisi si prezenti cel putin trei
participanti pentru fiecare mijloc fix
solicitat, departajarea acestora facandu-se prin cresteri succesive de
pret in cuantum de 5% din pret pana
la stabilirea castigatorului. Termenul
de depunere a cererilor de cumparare, a taxei de inscriere plus garantia
de participare este: 24.06.2014. Informatii suplimentare se pot obtine la
urmatoarele numere de telefon:
0250.74.71.80 – int. 106, 164 (pt. informatii generale), iar pt. detalii
referitoare la mijloacele de transport
la: 0745.660.578 - Baciu Paul - Santier
Arges-Pitesti.
Prim`ria comunei Flore[ti, cu sediul
\n comuna Flore[ti nr. 604, jude]ul
Prahova, cod fiscal 2843620, organizeaz` licita]ie public` pentru
v~nzarea prin licita]ie public` a propriet`]ii imobiliare apar]in~nd domeniului privat al Comunei Flore[ti,
Jude]ul Prahova, forma]ia din “Construc]ie C2- Remuza garaj +magazie,
Costruc]ie C3- anex` [i teren aferent
intravilan \n suprafa]a de 722 mp, situat \n Comuna Flore[ti, sat Catina, nr.
458 A, tarlaua T14, parcela Cc. 682, nr.
cadareal 21114. Jude]ul Prahova.
Licita]ia va avea loc la sediul
Prim`riei Comunei Flore[ti \n data de
09.07.2014, ora 10:00. Termenul
limit` pentru depunerea ofertelor
este data de 08.07.2014, ora 16:00.
Pre] de pornire licita]ie: 16.200,00 lei
la care se adaug` TVA. Garan]ia pentru participare la licita]ie este de 100
lei [i se depune \n numerar la
Casieria Prim`riei Comunei Flore[ti.
Taxa de participare la licita]ie este de
100 lei [i de depune \n numerar la
casieria prim`riei Comunei Flore[ti.
Condi]iile de particiare [i documentele necesare sunt prezentate \n
caietul de sarcini care poate fi
ob]inut de la sediul Prim`riei comunei Flore[ti. Informa]ii suplimentare pot fi ob]inute la sediul
Prim`riei comunei Flore[ti sau la
num`rul de telefon 0244-369.502.
SC Inasin SRL, prin lichidator judiciar
C.I.I. Pohrib Ionela, anun]` scoaterea
la vânzare, a activelor societ`]ii debitoare, dup` cum urmeaz`: activul
nr.1: spatiu comercial situat in
Mun.Iasi, B-dul Chimiei nr.35, bl.F2-1,
sc.A,B, jud. Iasi , cu aria construita de
187,28 mp. si aria utila de 173,23 mp.,
inscris in Cartea Funciar` sub nr.55170
a Mun.Iasi, cu nr. cadastral
1906/1,2/sp.com./4, 1906/4/1, 1904
/1,2 /p/sp.com./1/2 si Cartea Funciara
nr.23405 cu nr. cadastral 1906/1, cu
pre]ul de pornire de 470.242,50 lei
(fara TVA). Persoanele care pretind
vreun drept asupra bunurilor ce
urmeaz` a fi scoase la vânzare au
obliga]ia, sub sanc]iunea dec`derii,
s` fac` dovada acestui fapt pân` la
data de 19.06.2014, ora 15.00, la
sediul lichidatorului judiciar din Ia[i,
str. Vasile Lupu nr. 43, jud. Ia[i.
Licita]ia va avea loc la SEDIUL
LICHIDATORului JUDICIAR DIN IA[I,
STR. VASILE LUPU NR. 43, JUD. IA[I, ÎN
data de 20 IUNIE 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 data de
12.11.2013. Adjudecarea se va face în
conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare [i desf`[urare a licita]iei. Regulament ce
poate fi consultat atat la dosarul
cauzei cat si la sediul lichidatorului.
Adjudecatarul va fi ]inut la plata
pre]ului de adjudecare in termenul
stabilit prin Regulamentul de organizare [i desf`surare a licita]iei.. Ofertantii sunt obligati sa depuna, pana
la termenul de vanzare, o garantie de
participare la licitatie in procent de
10% din pretul de incepere a licitatiei.
Garantia se va depune in numerar,
prin plata in contul indicat de lichidator. Pentru 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 data de 19.06.2014,
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.

PIERDERI
Pierdut Diploma de absolvire Facultatea de Metalurgie Sec]ia DPTT subingineri, Promo]ia 1980 pe numele
Mihailov I. Marin. O declar nul`.
Pierdut carnete de bilete c`l`torie
seria: 341 de la nr 67001-67050; seria
342 de la nr 67051-67100; seria 107 de
la nr 80301-80350; seria 83 de la nr
004106-004150, emise de SC Normandia Service SRL, cu sediul în
Horezu, jude]ul Vâlcea; J38/293/1997;
CUI RO 9468260. Se declar` nule.
Pierdut Certificat Constatator pentru
ter]i, Busu Laura PFA, CUI 26136546.
Îl declar nul
SC Mega Rental Buildings SA, CIF:
23300252 pierdut Certificat Înregistrare ORC Dolj, seria B, nr.2535175 din
data 26.01.2012. Se declar` nul.
Pierdut schi]a [i proces verbal aferente ap.47, Calea Victoriei nr.52, et.2,
Bucure[ti, pe numele Epure Mihai
Daniel. Le declar nule.
Pierdut adeverin]` plat` integral`, pe
numele Danielescu Constantin. O declar nul`.
Pierdut proces verbal eliberat în
30.08.1979, pe numele Burlan
Gabriela. Îl declar nul.
Pierdut CEC emis de c`tre Casa de
Economii [i Consemna]iuni CEC –S.A.
în vederea achizion`rii de autoturisme, având seria S nr. 04518189, din
31.12.1987, pe numele S`ndu]u T.
Mircea [i Niculina. Se declar` nul.
În data de 16.06.2014 s-a pierdut chitan]ierul proprietate SC Cargus International SA cu chitan]ele de la
6004746936 pân` la 6004746950. Se
declar` nule.
Pierdut Registru unic de control al SC
Andy Mona COF SRL, C.U.I.
RO25457505. Îl declar nul.
SC Grand Poker SRL, C.U.I. 30306860
declar` pierdut Registru Unic de Control seria 1955321.
Pierdut certificat de \nregistrare
B2451558 emis de ORC pe data de
23.06.2011 [i certificat constatator
pentru sediu social nr. 239919 emis
de ORC la data de 23.06.2011 conform
L359/2004 ale societ`]ii SC Open
Media Network SRL, cu sediul social
\n Bucure[ti, Bd. Ficusului, nr.44 A,
etaj 4, corp A, sector 1, J40/411/2006,
CUI 18284290. Le declar nule.

DECESE
Cu nem`rginit` durere familia ANA
anun]` c` a încetat din via]` cel care a
fost so]ul, tat`l, fratele [i bunicul Profesor Univ. Dr., membru al Academiei
Oamenilor de [tiin]` din România,
Cet`]ean de onoare al Municipiului
Petro[ani, ANA GHEORGHE. Va fi ve[nic în sufletul nostru, aproape de noi
[i îl vom iubi mereu. Dumnezeu s`-l
odihneasc` în pace!

