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Anun]uri
OFERTE SERVICIU
Trenkwalder angajeaz` stivuitori[ti, manipulan]i marf`, care au lucrat în depozit de instala]ii, avantaj ISCIR.
Interviuri în Strada Bucur, nr.2, sector 4,
zona Unirea/Budapesta (021.312.00.44).

PRESTåRI SERVICII
Confec]ion`m cazane de alam` pentru ]uic`. 0744 852 998
Acoperi[uri, tigl` metalic`, tabl` zincat`, jgheaburi, burlane, dulgherii,
mici repara]ii, reducere 15%.
0727.650.435.

CITA}II
Numita Ungureanu Liliana, cu ultimul
domiciliu cunoscut în sat Ro[ioru,
com.Cochirleanca, jud.Buz`u, este
chemat` la Tribunalul Rm-S`rat, în
data de 26.06.2014, în dosar
nr.416/287//2014, având ca obiect
divor], reclamant fiind Ungureanu Ion.
Se citez` SC Kam & Bya SRL, J16/1818/
2007, CUI 22431543, având ultima
adres` cunoscut` \n Localitatea Filia[i,
Ora[ Filia[i, B-dul. Raco]eanu, Nr. 155,
Jude] Dolj, ?n calitate de debitor \n
dosar nr. 3244/211/2014 pe rolul
Judec`toriei Cluj-Napoca, având ca
obiect cerere cu valoare redus`, \n proces cu SC Unix Auto SRL, \n calitate de
creditor, pentru a se prezenta \n fa]a
instan]ei, \n data de 20.06.2014, sala
10, ora 14:00.
Se citeaz` Petcov Mihai, pentru data
de 12.06.2014, ora 11,00, la Tribunalul
Arge[, în calitate de intimat, în
Dosarul nr. 21382/280/2012, partaj –
apel.
Se citeaz` Asocia]ia de Proprietari
Bd.Tutora, Nr.11C, Bloc. E1-Pt2 Socola cu
ultimul sediu cunoscut în Iasi, Str. Tutora, nr.11C, bl.E1-PT2 Socola pentru a se
prezenta la Judec`toria Iasi, Str.Grigore Ureche, nr.3, bl.Ghe. Son]u, Ia[i,
Sec]ia Civil`, Sala 2C, C10, în data de 26
iunie 2014, ora 08.30, în calitate de
pârât` în dosarul nr.35110/245/2012
având ca obiect preten]ii, formulate
de SC CET Iasi SA.
B`icoianu Stoica Ion Marius este citat
la data de 24.06.2014, orele 09.00, la
Judec`toria Horezu, jude]ul Vâlcea,
dosar 177/241/2014 în proces de divor]
cu B`icoianu Stoica Elena Diana.
Pârâta Alupoaei Cornelia Florentina, cu
ultimul domiciliu cunoscut în comuna
Conce[ti, jud. Boto[ani, este citat` pentru data de 26.06.2014, ora 9.00 la
Judec`toria Darabani în proces de
divor] cu reclamantul Alupoaei Ovidiu
Andrei, dosar nr. 2518/217/2013.
Fusa Dan Liviu este chemat la
Judec`toria Dorohoi în calitate de
pârât în dosar 2209/222/2010 având
ca obiect “vânzare cump`rare” la termenul din data de 25 iunie 2014, în
proces cu Roman Maricel.
Se citeaz` pârât Boldizsar Zoltan
Csaba la Judec`toria Zal`u în
10.06.2014 în dosar 2395/337/2014,
reclamant Erdodi Kinga Beata.
Numitul Stoica Stelian, cu domiciliul
în Sibiu, str. Rotarilor, nr 21, jude]ul
Sibiu, este citat la Judec`toria Rm Vâlcea, jude]ul Vâlcea, în calitate de
pârât, în dosar nr. 767/288/2014, obiect
divor], stabilire nume, exercitare autoritate p`rinteasc`, stabilire domiciliu minor`, stabilire contribu]ie la
cheltuielile de cre[tere, educare,
înv`]`tur` [i preg`tire profesional` a
minorei, reclamant` fiind Stoica Anda
Maria, pentru data de 27.06.2014, ora
9.00.
Axinia Mihaela, cu ultimul domiciliu în
Ia[i, str. Aurel Vlaicu, nr. 60, bl. J, sc. A,
et. 4, ap. 19, jud. Ia[i, este chemat` la
sediul Judec`toriei Ia[i - Sec]ia civil`,
completul de judecat` nr. C28, în ziua
de 21 iulie 2014, ora 8:30, în calitate de
pârât`, în proces cu Maftei Alexandra
Irina (fost` Cheptine), în calitate de
reclamant`, pentru stabilire paternitate constatare calitate unic mo[tenitor, Ds. nr. 21579/245/2013.
Se public` dispozitivul \ncheierii din
15.04.2014 pronun]at` de Judec`toria
N`s`ud \n dosar nr. 1525/265/2012. Admite cererea formulat` de petentul
Gavriloaie Zaharie-N`s`ud, str.
Bistri]ei, nr. 15, jud. BN, av~nd ca obiect
suspendare provizorie executare silit`
promovat` \n contradictoriu cu intima]ii Bozomala Dumitru-N`s`ud, str.
T`nase Tudoran nr. 12, Bozomala
Lucre]ia-N`s`ud, str. T`nase Tudoran,
nr.12, SC Cristicrin Comserv SRLN`s`ud, str. T`nase Tudoran, nr.12, SC
Stil Mobiprod SRL-N`s`ud, str. Bistri]ei,
nr. 16A, citat` [i prin publicitatereprezentat` de Muntul Ionel Benone
–Bucure[ti, sector 3, str. Baraj Bunari,
nr.3, bloc M37, sc.1, et. 1, Gavriloaie

Crina-Nasaud, str. T`nase Tudoran,
nr.12, SC Transilvania General Import
Export-Oradea, str. Toamnei nr.1-2, jud.
Bihor, Chitul {tefan-Cluj Napoca, str.
Clabucet, nr.5, sc.4, et.3, ap. 31, jud.Cluj,
CFR SA Bucure[ti-sucursala regional`
CF Cluj-Cluj Napoca, str. Avram Iancu,
nr.17. Dispune eliberarea cau]iunii \n
cuantum de 500 lei, achitat` prin chitan]a nr.2772673/1 din 26.06.2012
emis` de CEC Bank SA-Agen]ia N`s`ud
pentru dosar nr. 1526/265/2012, \n masura \n care asupra acesteia cel
\ndrept`]it \n cauza nu a formulat
cerere pt. plata desp`gubirii cuvenite
p~n` la \mplinirea termenului de 30
de zile de la data la care prin hot`r~re
judec`toreasc` s-a solu]ionat fondul
cauzei. F`r` cheltuieli de judecat`. Cu
drept de recurs \n 15 zile de la comunicare.
Se citeaz` p~r~]ii Seni Domnica, Seni
Docea, Seni Todor, Acu Ioan, cu domiciliu necunoscut la Judec`toria
N`s`ud \n dosar nr. 2901/265/2012
pentru termenul din 26.06.2014. Reclamanta Pavelea Petru]a.
Pârâta SC Aida SRL cu sediul în com.
G`l`ne[ti, nr. 363 B, jud. Suceava, este
citat` la Judec`toria R`d`u]i, în dosar
7259/285/2011, în ziua de 20.06.2014,
ora 09.00. Reclamant Ladopoulos
Claudia Cristina.
Numitul
Anghel
Ion,
CNP
1570518031852, cu ultimul domiciliu
cunoscut în comuna Rîca, nr. 171,
jude]ul Arge[, posesor al CI seria AS
nr. 658752, este citat s` se prezinte în
data de 13 iunie 2014, orele 11,00, la
Judec`toria Pite[ti, pentru dezbaterea
taxei de succesiune în urma defunctului s`u tat` Anghel Tudor. În caz de
neprezentare cauza se judec` în lips`.
SC Moteco Scont IFN SA, cu ultimul
sediu cunoscut în Bucure[ti, Bd.
M`r`[e[ti, nr.59,sector 1, este citat` în
calitate de intimat` la Judec`toria
Giurgiu, ora[ Giurgiu, Str.Episcopiei,
nr.13, jud.Giurgiu, camera sala 4, complet cn4, în dosarul civil
2787/236/2014, cu termen de judecat`
la data de 17.iunie.2014, ora-08.30, pentru fond -contesta]ie la executare, în
proces cu intima]ii Banca Comercial`
Carpatica SA -Agen]ia Bucure[ti, Banca
Comercial` Carpatica SA -Sibiu, CEC
Bank SA, SC Oscar Downstream SRL,
SC Case Utilaje Construc]ii SRL, Bioul
Executorului Judec`toresc Casagranda
-Stana Anton, Fondul Na]ional de
Garantare a Creditelor pentru Intreprinderi Mici [i Mijlocii SA -IFN, Bank
of Cyprus Public Company Limited
Nicosia -Sucursala România, Gazdac
Sorin Adrian [i contestatoarea Direc]ia
de Investigare a Infrac]iunilor de Criminalitate Organizat` [i Terorism.

DIVERSE
Subscrisa Evrika Insolvency IPURL
reprezentat` prin asociat coordonator
Liscan Aurel, \n calitate de lichidator
judiciar al SC Resort Marketing SRL desemnat prin sentin]a civil` din data de
30.05.2014, pronun]at` de Tribunalul
Bucure[ti, Sec]ia a VII-a Civil` \n Dosar
nr. 23914/3/2013, notific` deschiderea
falimentului prin procedura simplificat` prev`zut` de Legea nr.85/2006
împotriva SC Resort Marketing SRL, cu
sediul \n Bucure[ti Sectorul 6, Aleea
Parva, Nr. 6, Bloc C37, Scara 4, Etaj 4, Ap.
152, CUI 15732268, nr. de ordine \n registrul comer]ului J40/12255/2003. Persoanele fizice [i juridice care
\nregistreaz` un drept de crean]` n`scut dup` data deschiderii procedurii
insolven]ei \mpotriva SC Resort Marketing SRL vor formula declara]ie de
crean]a care va fi \nregistrat` la grefa
Tribunalului Bucure[ti - sec]ia a VII-a
civil`, cu referire la dosarul nr. 23914/
3/2013, \n urm`toarele condi]ii: a) termenul limit` pentru \nregistrarea
cererii de admitere a crean]elor \n
tabelul suplimentar al crean]elor
23.06.2014; b) termenul limit` pentru
verificarea crean]elor, \ntocmirea,
afi[area [i comunicarea tabelului suplimentar al crean]elor 17.07.2014; c)
termenul pentru depunerea contesta]iilor la tabelul suplimentar 30.07.
2014; d) termen pentru \ntocmirea [i
afi[area tabelului definitiv consolidat
08.08.2014.
Se comunic` pârâtului Tsuihiji Osamu
Dispozitivul Sentin]ei civile nr.
128/2014, {edin]a public` din 07
aprilie 2014, în Dosarul nr.
886/109/2014, Tribunalul Arge[, Sec]ia
Civil`: În numele legii, hot`r`[te: Admite cererea de Exequator, formulat`
de reclamanta Sandu Alexandra,
domiciliat` în Mioveni, str. Livezilor bl.
C3II, sc. B, ap. 15, jud. Arge[, în contradictoriu cu pârâtul Tsuihiji Osamu. În
temeiul art. 1093 – 1094 NCPC, Recunoa[te de plin drept în România

Hot`rârea de divor] pronun]at` la
data de 19.06.2012 de c`tre Tribunalul
de Familie din Chiba, filiala Matsudo,
cu nr. caz 8/2012, respectiv Declara]ia
de divor] cu nr. 3975 din 23.07.2012
emis` de Primarul Ora[ului Noda, Prefectura Chiba – Japonia. Cu drept de
apel în 15 zile de la comunicare. Pronun]at` în [edin]a public` din
07.04.2014.
SC Petroutilaj SA societate aflat` \n reorganizare judiciar` prin administrator judiciar anun]` v~nzarea la licita]ie
public` a bunurilor mobile, conform
Planului de Reorganizare [i a adresei
evaluatorului nr. 180/03.06.2014. Licita]ia public` are loc \n baza hot`r~rii
Adun`rii Creditorilor din 07.03.2012 [i
26.06.2012, a regulamentului de participare la licita]ie, a Planului de Reorganizare [i a adresei nr. 180/
03.06.2014. Licita]iile vor avea loc pe
data de: 10.06.2014, 12.06.2014, orele
13.00, la sediul administratorului judiciar din Ploie[ti, str. Ion Maiorescu,
nr.12, bl.33S1, et. 7, cab 7B. Rela]ii suplimentare la sediul administratorului judiciar c~t [i la telefon 0344-104.525.

NOTIFICåRI
SGB Insolvency Consult SPRL lichidator judiciar al SC Labor Consulting
SRL, notific` deschiderea procedurii
simplificate a insolven]ei \mpotriva
debitorului SC Labor Consulting SRL,
cu sediul \n Sinaia, Str. Zamora nr. FN,
Cartier Cumpatu, jud. Prahova, CUI
17521160, nr. ORC J29/1584/2007, \n
dosarul
de
insolven]`
nr.
8869/105/2013, al Tribunalului Prahova.
Termene:
depunerea
crean]elor 20.06.2014; adunarea
creditorilor la sediul lichidatorului judiciar 04.07.2014; tabel preliminar
30.06.2014; tabel definitiv 15.07.2014.
Administrator judiciar C.I.I. Rusu
Ciprian Marian cu sediul \n Ploie[ti,
Str. Valeni, nr. 65, jud. Prahova, notific` deschiderea procedurii generale de insolven]a a SC Lusan
Expresiv Design SRL, dosar nr.
272/105/2014, Tribunalul Prahova.
Termen
depunere
crean]e:
02.07.2014, Termen tabel preliminar:
22.07.2014, Termen tabel definitiv:
06.08.2014, Adunarea creditorilor:
28.07.2014.
Revalactiv SPRL notific` deschiderea
procedurii simplificate de insolven]`
\n dosarul nr. 3877/105/2014 al Tribunalului Prahova prin încheierea
din data de 15.05.2014 privind SC Teracri Com SRL, cu temenele:
depunerea declara]iilor de crean]`
01.07.2014, \ntocmirea tabelului preliminar al crean]elor 11.07.2014,
\ntocmirea tabelului definitiv
25.07.2014, prima Adunare a Creditorilor 16.07.2014, orele 12.30 care va
avea loc la sediul lichidatorului judiciar din Ploie[ti, str. Ion Maiorescu,
bl. 33S1, et. 7, cab. 7B, jude]ul Prahova.
Revalactiv SPRL notific` deschiderea
procedurii simplificate de insolven]`
\n dosarul nr. 3868/105/2014 al Tribunalului Prahova prin încheierea
din data de 16.05.2014 privind SC Ovirob Impex SRL, cu temenele: depunerea declara]iilor de crean]` 27.06.
2014, \ntocmirea tabelului preliminar
al crean]elor 07.07.2014, \ntocmirea
tabelului definitiv 22.07.2014, prima
Adunare a Creditorilor va avea loc \n
data de 11.07.2014, orele 12.30 la
sediul lichidatorului judiciar din
Ploie[ti, str. Ion Maiorescu, bl. 33S1,
et. 7, cab. 7B, jude]ul Prahova.
Revalactiv SPRL notific` deschiderea
procedurii generale de insolven]` \n
dosarul nr. 270/105/2014 al Tribunalului Prahova prin sentin]a nr.
527 din data de 24.04.2014 privind SC
Zytomyr Construct SRL, cu termenele: depunerea declara]iilor de
crean]` 03.06.2014, întocmirea
tabelului preliminar al crean]elor
23.06.2014, întocmirea tabelului definitiv 08.07.2014, prima Adunare a
Creditorilor va avea loc in data de
27.06.2014, orele 13.00 la sediul administratorului judiciar din Ploie[ti,
str. Ion Maiorescu, bl. 33S1, et. 5, cab.
5E, judetul Prahova.
Revalactiv SPRL notific` deschiderea
procedurii simplificate de insolven]`
\n dosarul nr. 3877/105/2014 al Tribunalului Prahova prin încheierea
din data de 15.05.2014 privind SC Teracri Com SRL, cu temenele: depunerea declara]iilor de crean]a
01.07.2014, \ntocmirea tabelului preliminar al crean]elor 11.07.2014,
\ntocmirea tabelului definitiv
25.07.2014, prima Adunare a Creditorilor 16.07.2014, orele 12.30 care va
avea loc la sediul lichidatorului judiciar din Ploie[ti, str. Ion Maiorescu,

bl. 33S1, et. 7, cab. 7B, jude]ul Prahova.
Revalactiv SPRL notific` \nceperea
procedurii generale a falimentului \n
dosarul nr. 2945/105/2013 al Tribunalului Prahova prin hot`r~rea nr.
137/2014 privind pe SC Pandiv Givi
SRL, cu temenele: crean]e n`scute \n
cursul procedurii 27.03.2014, \ntocmirea tabelului suplimentar al
crean]elor 25.04.2014, depunerea
contesta]iilor n`scute \n cursul procedurii 12.05.2014, \ntocmirea tabelului definitiv consolidat al crean]elor
\n data de 23.05.2014 la sediul
lichidatorului judiciar din Ploie[ti, str.
Ion Maiorescu, bl. 33S1, et. 7, cab. 7B.
Revalactiv SPRL notific` deschiderea
procedurii generale a insolven]ei \n
dosarul nr. 7919/105/2013 al Tribunalului Prahova conform sentin]ei
nr. 227 din data de 28.02.2014 privind
SC Babel Construct SRL, cu temenele:
depunerea declara]iei de crean]a
15.04.2014, întocmirea tabelului preliminar al crean]elor 25.04.2014, întocmirea tabelului definitiv 12.05.
2014, prima Adunare a Creditorilor va
avea loc in data de 30.04. 2014, ora
13.00, la sediul administratorului judiciar din Ploie[ti, str. Ion Maiorescu,
bl. 33S1, et. 7, cab. 7B.

LICITA}II
Prim`ria Dr`nic organizeaz` licita]ie
pentru spa]iul din incinta Dispensarului Comunal în data de
25.06.2014, ora 10.00. Informatii la
telefon: 0251.351.070.
Anun] de am~nare licita]ie public`
deschis` cu strigare. Facem cunoscut
faptul c` licita]ia public` cu strigare
anun]at` a se desf`[ura pe data de
09.06.2014, cu obiectul “V~nzare
cl`dire PT/CT nr. 3, lot 1”, se am~n`
pentru data de 11.06.2014, ora 11.00,
deoarece ziua de 09.06.2014 este declarat` zi liber`, conform Codului
Muncii. Men]ion`m c` celelalte
condi]ii [i informa]ii r`m~n neschimbate.
SC Corjul SRL, prin lichidator judiciar
anun]` vânzarea prin licita]ie public`
a bunurilor mobile aflate \n patrimoniul debitoarei, pre]ul de pornire al licitiei fiind pretul stabilit in rapoartele
de evaluare. Licita]iile vor avea loc pe
data de: 10.06.2014, 17.06.2014,
26.06.2014, 03.07.2014, 08.07.2014,
15.07.2014, 23.07.2014, 30.07.2014,
05.08.2014 si 13.08.2014 orele 12.00 în
Ploie[ti, str. Ion Maiorescu bl. 33S1, et.
5, cab. 5E, jud Prahova. Rela]ii suplimentare 0344104525.
SC Sound & Decor Party SRL, prin
lichidator judiciar anun]` vânzarea
prin licita]ie public` a bunurilor mobile aflate \n patrimoniul debitoarei,
pre]ul de pornire al licita]iei fiind cel
stabilit \n rapoartele de evaluare.
Licita]iile vor avea loc pe data de:
17.06.2014, 26.06.2014, 15.07.2014,
23.07.2014, 13.08.2014, 20.08.2014,
04.09.2014, 11.09.2014, 18.09.2014 si
23.09.2014 orele 12.00 în Ploie[ti, str.
Ion Maiorescu bl. 33S1, et. 5, cab. 5E,
jud Prahova. Rela]ii suplimentare
0344104525.
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 vânz`rii
unui teren în suprafa]` de 437 mp,
proprietate privat` a comunei
M`rcule[ti, situat în intravilanul comunei, zona “Lunc`”, tarlaua 266, lot
nr. 97, categoria de folosin]` cur]i –
construc]ii. Pre]ul de pornire a
licita]iei este de 1,5 euro / mp. Caietul de sarcini se poate achizi]iona
de la sediul Prim`riei comunei
M`rcule[ti, contra sumei de 25 lei,
achitat` în numerar la casierie, începând cu data de 05.06.2014.
Cererile de înscriere se depun pân`
la data de 26.06.2014, ora 10.00, la
registratura Prim`riei comunei
M`rcule[ti. Licita]ia public` se va
desf`[ura în data de 26.06.2014, ora
11.00, la sediul Prim`riei comunei
M`rcule[ti.
R.a.a.d.p.f.l. Craiova, prin Centrul Multifunc]ional Craiova scoate la licita]ie
public` deschis` în vederea închirierii spa]iilor disponibile (expozi]ional permanent parter [i etaj 1;
spa]ii birouri- etaj 2, spa]ii alimenta]ie public` et.1 [i 2). Documenta]ia
necesar` se procur` de la Centrul
Multifunc]ional Craiova, Str.Târgului,
26, etaj 2, camera 211. Data limit`
pentru depunerea ofertelor este în
fiecare joi a s`pt`mânii pân` la ora
11.00. Licita]ia va avea loc la Centrul
Multifunc]ional Craiova, Str.Târgului,
nr.26, s`pt`mânal- joia, ora 12.00, în-

cepând din 27.03.2014. Men]ion`m
deasemenea c` se închiriaz` [i 4 s`li
de conferin]` cu o capacitate de 125
locuri fiecare la pre]ul de
105Euro+TVA/zi. Rela]ii suplimentare
la telefon: 0765.577.711, 0767.393.292,
0769.268.690.
Prim`ria Comunei Vama, Jude]ul
Suceava, cu sediul în Strada Victoriei,
nr.56, telefon: 0230.239.112, scoate la
vânzare prin licita]ie public` deschis` urm`torul bun mobil: automobilul mixt Dacia Furgon 4+1 u[i ce
apar]ine Prim`riei Vama. Data limit`
de depunere a ofertelor este
27.06.2014. Deschiderea ofertelor va
avea loc la sediul institu]iei în data
de 02.07.2014, ora 10.00. Dac` licita]ia nu a condus la desemnarea
unui câ[tig`tor, se va organiza o
nou` licita]ie în 10 zile de la data
primei licita]ii.
Prim`ria Comunei Vama, Jude]ul
Suceava, cu sediul în Strada Victoriei,
nr. 56, telefon: 0230.239.112, scoate la
vânzare prin licita]ie public` deschis`
urm`toarele parcele de teren: parcela
funciar` nr. 31968 din CF: 31968 a Comunei cadastrale Vama, în suprafa]`
de 300mp, ce apar]ine domeniul privat al comunei, parcela funciar` nr.
31962 din CF: 31962 a Comunei cadastrale Vama, în suprafa]` de 584 mp,
ce apar]ine domeniului privat al comunei. Instruc]iunile privind organizarea [i desf`[urarea procedurii de
licita]ie se afl` la sediul institu]iei.
Data limit` de depunere a ofertelor
este 27.06.2014. Deschiderea ofertelor
va avea loc la sediul institu]iei în data
de 03.07.2014, ora 10.00. Dac` licita]ia
nu a condus la desemnarea unui
câ[tig`tor, se va organiza o nou`
licita]ie în 10 zile de la data primei
licita]ii.
Debitoarea, SC Sanitinstal Cucu SRL cu
sediul în Dr. Tr. Severin, str. C. D. Ionescuu, nr.2, bl.XF12, sc.3, et.4, ap.14, jud.
Mehedin]i, CIF: 15233950, J25/82/2003,
aflat` în procedura de faliment, dosar
nr. 5003/101/2013-Tribunalul Mehedin]i
prin lichidator judiciar, Consultant Insolven]` SPRL scoate la vânzare: Bunuri
mobile: -Autoutilitar` Peugeot Boxer an
fabricatie 2006, nr. kilometri:164737, la
pre]ul de 21.230,00 lei plus tva; Autoutilitar` Dacia 1304 Pick-up la
pre]ul de 1.080,00 lei plus tva; Bun imobil: -Spa]iu comercial cu o Arie contruit`
de 63,25 mp [i o Arie util` de 47,52 mp
situat in loc. Dr. Tr. Severin, str. Traian, nr.
210, jud. Mehedinti la pretul de
89.700,00 lei. Valoarea nu include TVA.
Licitatia va avea loc în localitatea Dr. Tr.
Severin, str. Z`br`u]ului, nr. 7A, jud.
Mehedin]i în data de 16.06.2014 orele
13,00. Participarea la licita]ie este
condi]ionat` de consemnarea la Raiffeisen Bank Sucursala Dr. Tr. Severin,
pân` la începerea licita]iei a unei
cau]iuni de 10% din pre]ul de pornire al
licita]iei precum [i a caietului de sarcini.
Nr.
cont:
RO26RZBR0000060009935150. Rela]ii
suplimentare
la
telefoanele
0752819051, 0742592183, 0252354399,

email office@ consultant-insolventa.ro.
Lichidator judiciar, Consultant Insolven]` SPRL
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 2 ani. 3. Condi]iile de
participare: dovada cump`r`rii caietului
de sarcini; garan]ia de participare la licitatie – 10% din valoarea minim` a chiriei
anuale; certificatul constatator emis de
ORC, valabil la data deschiderii ofertelor;
certificate constatatoare privind îndeplinirea obliga]iilor exigibile de plata
a impozitelor si taxelor c`tre stat inclusiv cele locale; certificat de atestare fiscal`; cazier fiscal emis MF; cazier judiciar
al administratorului; bilan]ul contabil
pentru ultimii 2 ani, vizat de administra]ia fiscal`; fisa de informatii generale privind cifra de afaceri pe ultimii 3
ani; declara]ie c` nu se afl` in litigiu cu
titularul dreptului de administrare. 4.
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 Administra]iei Bazinale de Ap`
Olt. 5. Descrierea succint` a bunului ce
urmeaz` a fi închiriat: Închiriere suprafa]` de teren în albia minor` a pârâului Topolog din Jud.Vâlcea, pentru
înl`turarea materialului aluvionar: Jude]ul Vâlcea. Lotul 1 – 11.757 mp teren în
albia minor` a pârâului Topolog, situat
în Loc. Nicolae B`lcescu, Jud. Vâlcea. 6.
Data, locul [i ora limitã de primire a ofertelor: 26.06.2014 pân` la ora 10:00 la
sediul Administra]iei Bazinale de Ap`
Olt, Str. Remus Bellu nr. 6, Rm. Vâlcea,
jud. Vâlcea. 7. Data [i locul deschiderii
acestora: 26.06.2014 începand cu ora
10:30 la sediul Administra]iei Bazinale de
Ap` Olt, Str. Remus Bellu nr. 6, Rm. Vâlcea, jud. Vâlcea. 8. Modul de ob]inere a
caietului de sarcini : de la sediul Administra]iei Bazinale de Ap` Olt, Biroul
Achizi]ii, contravaloarea acestuia fiind de
1.246 lei/lot. 9. Durata în care ofertan]ii
rãmân angaja]i prin termenii ofertelor
lor: Perioada de valabilitate a ofertei va fi
de 90 de zile calendaristice de la data
licita]iei deschise organizat` pentru atribuirea contractului de închiriere.

PIERDERI
Pierdut Atestat taxi cu seria CPTx,
nr.0029049 pe numele Ilie Mircea. Se
declar` nul.
Declar nul Procesul verbal al contractului de vânzare- cump`rare cu nr.
54488, 38450, 0504 din 1999, Alexandru Moruzzi nr.2, bl. 2, et.1, ap. 12,
Sector 3, Bucure[ti, pe numele Mure[an Viorel [i Elena.
SC Staff Collection SRL, C.U.I. 6003880
declar` pierdute c`r]ile de interven]ie
[i registrele speciale pentru aparatele
de marcat electronice cu urm`toarele
serii fiscale: MB 0007039611 [i MB
0007041398.

