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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.
Firma Makro - Mikro Consulting LDT, Koln,
Germania organizeaz` recrutare asisten]i
medicali pentru Germania, cu [i f`r` experien]`, cu [i f`r` cuno[tin]e limba german`, cu certificat de conformitate sau
dovada depunerii. Perioad` preselectie:
23.06 -10.07.2014 -Bra[ov. Telefon contact:
0747/127000.

VÂNZåRI DIVERSE

Cartea prezint` unele nout`]i despre
str`mo[ii rom~nilor. Tel. 0733.940772.
0761.674.276.

PROPUNERI AFACERI
Firma Express Kurier Europa cu sediul în
Austria caut` colaboratori, firme transport autorizate, PFA cu sprinter, dube,
autoutilitar` prelat` 3,5t, sarcin` util` de
la 1.000kg, capacitate de la 4 europale]i,
camioane 7,5t, 12t, 40t pentru transport
marf` în UE. Persoan` de contact: Klara
Izabella
Menyhart.
Tel:
0043.6628.7977.218,
tub.salzburg@exs.de, www.exs.de.

CITA}II
Orice persoan` care are informa]ii despre
numitul Neagu C. Ion din localitatea
M~neciu, sat Chiciureni nr. 61, jude]ul Prahova este chemat s` anun]e postul de
poli]ie M~neciu.
Numita Moisei Carmen Doina domiciliat` legal \n com. Rade[ti, jud. Gala]i, \n
fapt \n mun. Gala]i, str. Vanatori nr. 53,
jud. Gala]i este citat` \n calitate de p~r~t`
\n contradictoriu cu DGASPC Gala]i \n
Dosarul civil nr. 104/121/2014, av~nd ca
obiect deschiderea procedurii de adop]ie
intern`, cu termen de judecat` \n data de
09.07.2014, sala 3, ora 9 la Tribunalul
Gala]i.
Se citeaz` Coconu Nicu[or [i Zalum (Coconu) Ani[oara la Judec`toria Ro[iorii de
Vede, str. M`r`[e[ti, nr. 52, în dosarul civil
nr. 845/292/2009 la data de 10 iulie 2014
în dosar partaj succesoral reclamant`
fiind }iparu Mariana.
Godja Ioan, Godja Victoria, Godja PavelGabriel [i Godja Emanuel sunt chema]i
în judecat`, în calitate de pârâ]i, în proces având ca obiect preten]ii civile, fiind
cita]i pentru data de 26 septembrie 2014,
la Judec`toria Bra[ov, sala J3, ora 09.00,
în Dosar nr. 12549/197/2013, în litigiul în
care calitatea de reclaman]i au Zsold Hermine -Rosine, Tartler Heinrich, Zsold Alfred Alexander [i Bala[iu Dan Micael.
Numita D`sc`lescu Marcela, domiciliat`
în municipiul Boto[ani, str. Aprodul
Purice, nr.1, bl. A1, sc A1, apt. 3, jude]ul
Boto[ani, este citat` la Judec`toria Dorohoi pentru termenul din data de 19 septembrie 2014, în dosar 805/222/2014,
obiect “ie[ire din indiviziune”, reclamante Chiriac Elena [i P`v`lianu Ana.
Numitul Dumitru Marius Aurelian, cu ultimul domiciliu în Pite[ti, jud. Arge[, str.
Exerci]iu nr. 83, Bl. P8, sc. A, ap. 14, [i numitul Dumitru Radu Adelin, cu ultimul
domiciliu cunoscut în Pite[ti, Calea Bascovului nr. 33, jud. Arge[, sunt cita]i la instan]a Judec`toriei Pite[ti, în data de
27.06.2014, ora 8,30, în Dosarul
14408/280/2011, în proces civil cu
G`lbenu[` Vasile Gabriel.

NOTIFICåRI
Lichidatorul judiciar CII Petcu Viorica cu
sediul în Ploie[ti, str. Splaiului, nr. 26, bl.
34R2, sc. A, ap.2 notific` deschiderea procedurii simplificate a insolven]ei fa]` de
debitoarea SC Curcubeul SRL, în dosarul
4668/105/2014. Tribunalul Prahova. Termen depunere crean]e: 28.07.2014 Tabel
preliminar: 07.08.2014, Tabel definitiv:
22.08.2014, Adunarea creditorilor va avea
loc in data de 12.08.2014 ora 10.00 la
sediul lichidatorului.
Lichidatorul judiciar CII Petcu Viorica cu
sediul în Ploie[ti, str. Splaiului, nr. 26, bl.
34R2, sc. A, ap.2 notific` deschiderea procedurii simplificate a insolven]ei fa]` de
debitoarea SC Halcu Pana SNC, în dosarul
4829/105/2014. Tribunalul Prahova. Ter-

men depunere crean]e: 07.08.2014 Tabel
preliminar: 18.08.2014, Tabel definitiv:
05.09.2014, Adunarea creditorilor va avea
loc in data de 25.08.2014 ora 11.30 la
sediul lichidatorului.
Lichidatorul judiciar CII Petcu Viorica cu
sediul în Ploie[ti, str. Splaiului, nr. 26, bl.
34R2, sc. A, ap.2 notific` deschiderea procedurii simplificate a insolven]ei fa]` de
debitoarea Societatea Agricola Ceras, în
dosarul 4679/105/2014. Tribunalul Prahova. Termen depunere crean]e:
07.08.2014 Tabel preliminar: 18.08.2014,
Tabel definitiv: 05.09.2014, Adunarea creditorilor va avea loc in data de 25.08.2014
ora 11.00 la sediul lichidatorului.

SOMA}II
Soma]ie - emis` în temeiul dispozi]iilor
încheierii 06.06.2014, pronun]ate în
dosarul nr. 747/740/2014. Prin prezenta
se aduce la cuno[tin]a celor interesa]i c`
în baza dispozi]iilor art. 1050 - 1051 Noul
Cod de procedur` civil`, reclamanta
Zoril` Paraschiva, cu domiciliul în
Alexandria, str. Viitorului, nr. 10 , jude]ul
Teleorman a formulat ac]iune care face
obiectul dosarului nr. 747/740/2014 prin
care a solicitat ca instan]a s` constate c`
a dobândit prin uzucapiune dreptul de
proprietate asupra imobilului-locuin]`
din p`mânt b`tut [i c`r`mid`, acoperit`
cu tabl`, cu anexe gospod`re[ti [i
terenul aferent acestora, intravilan în
suprafa]` total` de 768 mp, având
vecin`t`]ile: la Nord - Frâncu Maria, la
Est - nr. cod 3305, la Sud - Ciorobescu
Gheorghe [i respectiv la Vest - str. Viitorului. Orice persoan` interesat` este
somat` ca în termen de 6 luni de la
afi[area [i publicarea prezentei soma]ii,
s` formuleze opozi]ie la cererea de uzucapiune a reclamantei Zoril` Paraschiva,
la Judec`toria Alexandria. În caz contrar,
se va proceda la judecarea cererii.
Soma]ia face parte integrant` din
încheierea pronun]at` de Judec`toria
Alexandria la data de 06.06.2014.
Pre[edinte V.B. Grefier L.R.

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 Donsal Serv SRL
cu sediul în sat M`rginenii de Jos, comuna Filipe[tii de Târg nr. 455, jude]ul
Prahova, J29/567/2012, CUI 30062536, în
dosarul 2822/105/2014 aflat pe rolul Tribunalului Prahova, Sec]ia a-II-a Civil`, de
Contencios Administrativ [i Fiscal. Termenul limit` pentru înregistrarea declara]iilor de crean]` este 03.07.2014,
pentru întocmirea Tabelului Preliminar
23.07.2014, termenul de depunere a contesta]iilor 5 zile de la publicarea tabelului
preliminar în Buletinul Procedurilor de Insolven]`, termenul pentru depunerea
Tabelului Definitiv 08.08.2014. Prima
adunare a creditorilor va avea loc pe
28.07.2014, 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 05.09.2014. Pentru
rela]ii suplimentare: 021.318.74.25

LICITA}II
Prim`ria Comunei Bogdana organizeaz`
în data de 18.07.2014, ora 10.00 la sediul
Prim`riei Comunei Bogdana licita]ie public` deschis` cu strigare pentru vânzarea
urm`toarelor imobile: -„Teren intravilan,
având suprafa]a de 1.728mp, amplasat în
Comuna Bogdana, Sat Bogdana, Jude]ul
Teleorman, apar]inând domeniului privat de interes local al Comunei Bogdana.
Pre]ul de pornire a licita]iei este de 5.780
Iei; -„Teren intravilan, având suprafa]a de
1.253mp, amplasat în Comuna Bogdan,
Sat Bogdana, jude]ul Teleorman, apartinând domeniului privat dc interes local
al Comunei Bogdana. Pre]ul de pornire a
licita]iei este de 4.100 lei. Rela]ii se pot
ob]ine la sediul Prim`riei Bogdana, telefon 0247.329.013.
Via Insolv SPRL Ploie[ti, str. Banatului, nr.
1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, tel/fax 0244 519800,
numit` lichidator judiciar conform
incheierii din data de 23.05.2014 pronun]at` de Tribunalul Prahova în dosarul
3802/105/2014, anun]` deschiderea procedurii simplificate a insolventei debitoarei SC Pel Com SRL, Ploiesti, str.
Cameliei, nr. 1 bis, bl. 47, ap. 40, jud. Prahova, J29/1552/1997, CUI 10050103. Termenul limit` pentru înregistrarea cererii
de admitere a crean]elor este 07.07.2014.
Termenul limit` pentru verificarea
crean]elor, întocmirea, afi[area [i comunicarea tabelului preliminar al crean]elor
este 17.07.2014. Termenul pentru solutionare eventuale contestatii si afi[area
tabelului definitiv al crean]elor este
01.08.2014. Prima adunare a creditorilor
la data de 22.07.2014, ora 14:00 la sediul
lichidatorului judiciar.
Subscrisa Via Insolv SPRL scoate la vânzare prin licita]ie public` magazin (spatiu
comercial) situat in comunca Soimari,
jud. Prahova la pretul de evaluare redus
cu 50%, respectiv 7.747,50 lei fara TVA si
bunuri mobile (bijuterii fantezie, curele,
genti inlocuitor, bentite material textil,

articole par, diademe plastic, mese,
clestisoare, cercei) la pre]ul de inventar
redus cu 50% si cu un discount pentru
vanzarea fortata de 20% (89.108,40 lei)
apartinând SC Staliola Serv SRL. Licita]ia
va avea loc în data de 30.06.2014, ora
12/00, respectiv 07.07.2014 si 14.07.2014
la sediul lichidatorului din Ploiesti, str. Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, jud. Prahova, tel/fax 0244 519800.
C`i Ferate Bra[ov – Divizia Patrimonu, cu
sediul în Bra[ov, str. Politehnicii nr.1, organizeaz` la sediul societ`]ii, licita]ie public`, deschis`, cu strigare, în data de
22.07.2014 de la ora 11.00 pentru închirierea de loca]ii (spa]ii [i terenuri) disponibile în vederea desf`[ur`rii de activit`]i
comerciale, prest`ri servicii, publicitate,
depozite, garaje, etc., situate pe raza
sta]iilor c.f/haltelor c.f/zonelor c.f. aflate
în subordinea Sucursalei Regionala CF
Bra[ov. Pentru detalii privind loca]ia (amplasarea), suprafa]a, destina]ia (obiect
de activitate), tariful minim de pornire al
licita]iei, taxele necesare a fi achitate
pentru participarea la licita]ie, v` pute]i
adresa la sediul Sucursalei Regionale CF
Bra[ov – Divizia Patrimoniu (telefon:
0268/429107, 0268/410108) sau pute]i
accesa site-ul www.cfr.ro – CFR SA Licita]ii interne –nivel regional -închirieri.
Documenta]iile necesare particip`rii la
licita]ie (caiete de sarcini [i anexe) se
procur`, contra cost, de la sediul Sucursalei Regionale de C`i Ferate Bra[ov –Divizia Patrimoniu. Documentele necesare
admiterii particip`rii la licita]ie se vor
depune la sediul Sucursalei Regionale de
C`i Ferate Bra[ov –Divizia Patrimoniu,
pân` la data de 17.07.2014.
Subscrisa Evrika Insolvency IPURL,
reprezentat` prin asociat coordonator av.
Liscan Aurel, \n calitate de lichidator judiciar al SC Novoterra Services SRL desemnat prin Sentin]a Civil` din data de
16.06.2014, pronun]at` \n Dosar nr.
20131/3/2013 aflat pe rolul Tribunalului
Bucure[ti, Sec]ia a VII a Civil`, anun]`
scoaterea la v~nzare a bunului imobil
aflat \n proprietatea SC Novoterra Services SRL compus din spa]iu comercial \n
cl`dire reziden]ial` (imobil S+P+E) [i
[opron (parcare anex` neintabulat`) situate \n Bucure[ti, B-dul Bucure[tii Noi, nr.
191, sector 1, \n valoare total` de 172.500
euro exclusiv TVA., identificate [i inventariate conform raportului de evaluare
aprob` \n prezenta cauza [i a publica]iei
de v~nzare \ntocmit` cu aceast` ocazie.
V~nzarea bunului imobil apar]in~nd societ`]ii falite se va organiza \n data de
30.06.2014, ora 15.00, prin licita]ie public` cu strigare. |n cazul \n care bunul
imobil nu se va vinde la primul termen
de licita]ie se vor organiza alte 2 (doua)
licita]ii \n data 14.07.2014 si 28.07.2014 la
aceea[i or` [i \n acelea[i condi]ii conform
regulamentului stabilit \n adunarea creditorilor din data de 30.05.2014. 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 \nscriere la licita]ie
men]ionate \n caietul de sarcini, cel
t~rziu p~n` \n preziua licita]iei, ora 12.00.
Date despre starea bunului imobil, pre]ul
acestuia, condi]iile de \nscriere la licita]ie
precum [i modul de organizare a acestora se pot ob]ine din caietul de sarcini
\ntocmit de lichidatorul judiciar. Caietele
de sarcini se pot achizi]iona de la sediul
lichidatorului judiciar din Bucuresti,
Bd.Unirii nr.78, bl.J2, sc.2, et.3, ap.39, sector 3. Costul unui caiet de sarcini este de
300 lei pentru bunul 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.
Spitalul Jude]ean de Urgen]` Slobozia
Consiliul de Administra]ie. Anun] pentru
organizarea concursului de ocupare a
func]iei de manager, persoan` fizic`.
Consiliul de Administra]ie al Spitalului
Jude]ean de Urgen]` Slobozia anun]`
desf`[urarea concursului pentru ocuparea func]iei de manager, persoan`
fizic`, al acestei institu]ii. Concursul se va
desf`[ura în perioada 23.06.2014 –
14.07.2014 la sediul institu]iei din
Slobozia, str. Decebal nr. 1 / Sala de Consiliu SJUS – etaj I, conform prevederilor
Legii nr. 95/2006 privind reforma în
domeniul s`n`t`]ii, cu modific`rile [i
complet`rile ulterioare [i ale Regulamentului de organizare [i desf`[urare a concursului aprobat prin Dispozi]ia
Pre[edintelui Consiliului Jude]ean
Ialomi]a. Criteriile de selec]ie constau în
îndeplinirea cumulativ` a urm`toarelor
condi]ii: a) sunt absolven]i de
înv`]`mânt universitar de lung` durat`
cu diplom` de licen]` sau echivalent`; b)
sunt absolven]i ai unor cursuri de perfec]ionare în management sau management sanitar, agreate de Ministerul
S`n`t`]ii [i stabilite prin ordin al ministrului s`n`t`]ii, sau sunt absolven]i ai
unui masterat sau doctorat în management sanitar, economic ori administrativ
organizat într-o institu]ie de înv`]`mânt
superior acreditat`, potrivit legii; c) au
cel pu]in 2 ani vechime în posturi
prev`zute cu studii universitare de lung`
durat`, conform legii; d) nu sunt condamna]i penal sau în curs de urm`rire

penal`; e) sunt ap]i din punct de vedere
medical (fizic [i neuropsihic); f) nu au
vârsta de pensionare, conform legii. Înscrierile [i dosarul de concurs se depun
personal la secretariatul Spitalului
Jude]ean de Urgen]` Slobozia pân` la
data de 01.07.2014. Con]inutul dosarului
este reglementat de Regulamentul de organizare [i desf`[urare a concursului
pentru ocuparea func]iei de manager
persoan` fizic`, aprobat prin Dispozi]ia
Pre[edintelui Consiliului Jude]ean
Ialomi]a, [i va cuprinde: a) cererea de înscriere; b) copia actului de identitate; c)
copia legalizat` a diplomei de licen]` sau
echivalente; d) copia legalizat` a documentelor care atest` absolvirea cursurilor de perfec]ionare în management
sau management sanitar ori copia legalizat` a diplomei de masterat sau doctorat în management sanitar, economic
sau administrativ, organizat într-o institu]ie de înv`]`mânt superior acreditat`, potrivit legii; e) curriculum vitae; f)
copii ale diplomelor de studii [i alte acte
ce atest` efectuarea unor specializ`ri,
competen]e/atestate etc. în domeniul
managementului sanitar; g) adeverin]a
care atest` vechimea în posturi cu studii
universitare de lung` durat` sau copie de
pe carnetul de munc`, certificat` “in conformitate cu originalul” de c`tre conducerea unit`]ii; h cazierul judiciar; i)
adeverin]a din care rezult` c` este apt
medical, fizic [i neuropsihic (de la
medicul de familie [i de la ambulatoriul
de specialitate PSIHIATRIE pentru aptitudinea neuropsihic`); j) declara]ia pe
propria r`spundere privind necolaborarea cu Securitatea înainte de anul
1990; k) declara]ia pe propria r`spundere
c` nu este urm`rit penal [i nu are
cuno[tin]` c` a fost început` urm`rirea
penal` asupra sa; l) copie legalizat` a
actelor (certificat de c`s`torie etc.) prin
care [i-a schimbat numele, dup` caz; m)
proiectul de management realizat de
candidat; n) mandatul po[tal de plat` a
taxei de participare la concurs în valoare
de 800 lei achitat` în contul Spitalului
Jude]ean de Urgen]` Slobozia ori chitan]a de plat` a acestei sume la casieria
unit`]ii sanitare. Taxa de participare la
concurs este de 800 lei/participant. Regulamentul de organizare [i desf`[urare a
concursului, temele-cadru pentru proiectul de management, grila de punctare
pentru proiectul de management, precum [i bibliografia pentru concurs sunt
publicate pe site-urile Consiliului
Jude]ean Ialomi]a [i Spitalului Jude]ean

de Urgen]` Slobozia. Pre[edintele Consiliului de Administra]ie. Ec. Denisa Ion]`

PIERDERI
Pierdut atestat profesional transport marf` pe numele Chiru Marian. |l declar nul.
SC Tehnomet Ind Grup SRL pierdut de la
înfiin]area societ`]ii pân` la data de
15.06.2014 arhiva contabil`.
SC Calvados SRL, C.U.I. 16222097, nr.
Regsitrul Comer]ului J40/3875/2004,
seria B nr. 2415479, declar nul Certificatul
de înmatriculare în Registrul Comer]ului.

SC AXA Life Insurance, C.U.I. 10062604,
J40/10318/97, prin Agen]ia Bucure[ti 4,
declar pierdute [i nule urm`toarele cereri
de asigurare: 704894, 704896,705928,
709755, 709776, 716535, 713808, 713809,
719281, 719283, 720687.
Pierdut carnetul de student emis de
U.M.F. Carol Davila Medicin` Dentar`, Bucure[ti, pe numele Timofti Aelita.
Pierdut Certificat constatator conform
Legii 359/2004 pentru sediu social [i
ter]i, pentru SC B.E.D.A. Com SRL,
J40/6070/1994, C.U.I. 5624846 cu sediul
în Voluntari, Jud. Ilfov, le declar nule.
Publicitate

Publicitate

