
ANUN}URI

OFERTE SERVICIU
Unitatea Militar` 0131 Bu-
cure[ti scoate la concurs un
post de specialist financiar-
contabil cu studii superioare.
Înscrierile se fac la sediul in-
stitu]iei din b-dul Geniului nr.
42 B, sector 6, Bucure[ti, în
termen de 5 zile lucr`toare de
la data public`rii anun]ului.
Rela]ii la telefon
021.408.10.77/78.

Proto Technology are ca prin-
cipal domeniu de activitate
fabricarea de prototipuri, ma-
chete [i matri]e, numai în
lemn, argil`, r`[ini sau mate-
riale compozite, cu prec`dere
în industria auto. C`ut`m
persoan`, femeie/b`rbat,
care are cuno[tin]e în
matri]are, machetare [i pro-
totipare, desen tehnic [i lu-
crul cu unelte manuale.
Pentru mai multe informa]ii,
v` rug`m s` ne scrie]i pe
adresa contact@prototech-
nology.ro. 

VÂNZåRI 
DIVERSE

Carte pentru pomul de
Cr`ciun. Tel. 0761.674.276,
0733.940.772.

VÅNZåRI 
CASE 

VÂNZåRI 
SP COMERCIALE3

Hal` depozit refrigerare con-
gelare Timi[oara, 2.000 mp.
Toate condi]iile - clasificare
obiect depozitare clasa A.
0736.053.186.

CITA}II
Numitul Gara[ Mihai cu
domiciliul în Buco[ni]a, nr.68,
Jud. Cara[-Severin, este
chemat în judecat` în
dosarul 3850/208/2014 la
Judec`toria Caransebe[ în 15
ianuarie 2015, obiectul

dosarului- m`suri care
privesc minora Gara[ Isabella
Elena.

Se citeaz` SC Pielo Tex SRL  cu
sediul în Pite[ti, Strada  De-
pozitelor, nr. 17, corp C9, pen-
tru data de 21.01.2015, în
dosarul 12043/280/2014,
aflat pe rolul Judec`toriei
Pite[ti, cu sediul în Pite[ti,
strada Eroilor, nr.5, sala 2, în
proces cu Munc` [i Art` SCM
pentru ordonan]` de `plata.

Se citeaz` pârâ]ii Jugan Login
[i Jugan Nicolae în dosar nr.
698/265/2011 al Judec`toriei
N`s`ud  în proces cu Covaci
Floarea având ca obiect uzu-
capiune, succesiune, partaj
pentru termenul din
12.02.2015

Numita Cozma Valentina cu
domiciliul cunoscut în locali-
tatea YUTZ- Fran]a este citat`
la Tribunalul Ia[i la data de
06.01.2015, ora 9.00, camera
S6, et.4, CIV R2 în calitate de
intimat` în Dosarul nr.
14779/245/2011- revendicare
imobiliar`, obliga]ia de a face
recurs în contradictoriu cu  re-
curen]ii B`gireanu Paulina,
B`gireanu Florin  [i
Ad`sc`li]ei Irina- Gabriela
(fost` Verde[).

SC Petrila [i Cr`ciun S.N.C. cu
sediul în Ia[i, str. Trec`toarea
Paun, nr. 11, Jud. Ia[i,
J22/2470/1992, CUI: 5684007,
este chemat în judecat` în
calitate de debitor, pe data de
12.03.2015, ora 09:00, la Tri-
bunalul Ia[i, str. Elena
Doamna, nr. 1A, jud. Ia[i, cam-
era Sala II, et.II, Complet
com.S1 fal., în proces cu S.C.P.
Casa De Insolven]` Ho-
moranu SPRL în calitate de
reclamant, în dosarul nr.
2040/99/2014, având ca
obiect procedura insolven]ei.

Numi]ii: Dumitru Marius Au-
relian, domiciliat în Pite[ti,
str. Exerci]iu nr. 83, bl. P8, sc.
A, ap. 14, Dumitru Radu
Adelin [i Dumitru Rodica,
domicilia]i în Pite[ti, Calea
Bascovului nr. 33, [i  Ionescu
Sidonius Constantinus, domi-
ciliat în Pite[ti, str. Traian nr.
16, bl. D, sc. A, et. I, ap. 5, sunt
cita]i la instan]a Judec`toriei
Pite[ti, în data de 19.12.2014,
în Dosarul 14408/280/2011,
în proces civil cu G`lbenu[`
Vasile Gabriel.

Se citeaz` pârâ]ii Scridon Ilar-
ion, Scridon Emil, Iloaie Grig-
ore c`s. cu Timoc Ioana, Ilie[
Peter, Ilie[ Maxim, Ilie[ Ana,
Ilie[ Ianka, Nechiti Mihai, Ilie[
Domnica, Ilie[ Rakhel c`s. cu
Palage Ioan, Istrate Adrian în
dosar nr. 1398/265/2010 al
Judec`toriei N`s`ud, în pro-
ces cu Scridon Larion, având
ca obiect succesiune cu ter-
men de judecat` la

05.02.2015

Se citeaz` pârâ]ii Steliac Vior-
ica, Radu Elena [i Be[u]i
M`rioara în calitate de pârâ]i
în dosar nr. 1732/265/2010* al
Judec`toriei N`s`ud, în pro-
ces cu Pop Irina Violeta,
având ca obiect succesiune,
validare contract de vânzare-
cump`rare, cu termen la
27.01.2015

Se citeaz` pârâta Tivadar Iu-
liana în calitate de pârât` în
dosar nr. 3784/265/2013 al
Judec`toriei N`s`ud, în pro-
ces cu Balog Alexandru,
având ca obiect exercitare au-
toritate p`rinteasc`, stabilire
pensie între]inere minor, cu
termen la 30.01.2015

Milea Mariana este chemat`
în instan]` în data de
18.12.2014 la Judec`toria
Adjud în dosarul num`rul
1536/173/2013. Ultimul domi-
ciliu cunoscut: Bac`u.

Dragot` Dorin din Darabani
cheam` la Judec`toria Dara-
bani pentru proces de divor],
dosar 1527/217/2014, în data
de 13 ianuarie 2015, pe
Dragot` Emilia, str. Oborului
nr. 11, sector 4 Bucure[ti.

P~r~tul Bâzg` Mihai -
R`ducu, domiciliat \n Sat
Bosia, Com. Ungheni,
jude]ul Ia[i (la fam. Bâzg`
Lucia), este citat la
Judec`toria Ia[i, cu sediul \n
Str. Anastasie Panu nr. 25,
completul C22 M, ora 8,30, la
data de 13.01.2015, \n dosarul
nr. 16623/245/2014, \n proces
cu Bâzg` Elena pentru
divor]- revenire nume, ex-
ercitarea autorit`]ii
p`rinte[ti asupra minorei
Bâzg` Diana Elena, plata
pensiei de \ntre]inere, pro-
gram vizitare minor.

DIVERSE
Aceast` informare este efec-
tuat` de SC Kanala SRL, cu
sediul \n com. Varbilau, sat
Poaiana-Varbilau nr. 326, jud.
Prahova, av~nd cod unic de
\nregistrare nr. 20723304,
num`r de ordine \n Registrul
Comer]ului J29/180/2007, ce
inten]ioneaz` s` solicite de la
Direc]ia Apelor Buz`u -
Ialomi]a, aviz de gospod`rire
a apelor pentru: exploatarea
nisipurilor [i pietri[urilor din
albia minor` a r~ului Varbilau
\n scopul decont`rii, repro-
fil`rii albiei [i regularizarea
scurgerii, perimetrul
Co]ofene[ti-Poiana Varbilau,
comuna Varbilau, Jude]ul
Prahova. Aceasta solicitare de
aviz este conform` cu preved-
erile legii apelor nr. 107/1996
cu modific`rile [i
complet`rile ulterioare. Per-
soanele care doresc s` ob]in`
informa]ii suplimentare cu

privire la solicitarea avizului
de gospod`rire a apelor pot
contacta solicitantului de
aviz la adresa men]ionat`.
Persoanele care doresc s`
transmit` observa]ii sugestii
[i recomand`ri se pot adresa
solicitantului sau domnului
C`rbunaru Mihail la num`rul
de telefon: 0724.332.956.

Judec`toria Ia[i  – Sec]ia
civil`. Sediu: Ia[i, str. A. Panu
nr. 25, jud. Ia[i. Dosarul nr.
37678/245/2014. Soma]ie.
Potrivit dispozi]iilor instan]ei,
pronun]ate \n [edin]a pub-
lic` din data de 28 noiembrie
2014, \n dosarul nr.
37678/245/2014 al Judec`to-
riei Ia[i, v` inform`m c`, prin
cererea \nregistrat` cu acest
num`r, reclamantul Falot`
Constantin (domiciliat \n Ia[i,
str. Simion B`rnu]iu, nr. 100,
jud. Ia[i), solicit` ca instan]a
s` constate, prin hot`r~re
judec`toreasc`, c` a
dob~ndit dreptul de propri-
etate, prin uzucapiune,
asupra terenului \n suprafa]`
1074 mp, situat \n Ia[i, str.
Simion B`rnu]iu nr. 100, cate-
goria de folosin]` “arabil”,

identificat cadastral \n tar-
laua 89, parcela 3393. Orice
persoan` interesata 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.

Administratorul judiciar al SC
Pirimoto Prestinvest SRL, cu
sediul social în Breaza, Aleea
Parcului, cam. 1, bl. 10B, sc. A,
et. 1, ap. 7, jud. Prahova, înreg-
istrat` la ORC sub nr.
J29/147/2011, CUI
RO27994459, notific` deb-
itoarea, creditorii [i ORC Pra-
hova c` în dos. nr.
3794/105/2014, aflat pe rolul
Tribunalului Prahova s-a dis-
pus deschiderea procedurii
generale a insolven]ei îm-
potriva SC Pirimoto Prestin-
vest SRL, stabilindu-se
termen limit` de depunere a
cererilor de admitere a
crean]elor la data de
30.01.2015, termenul limit`
pentru verificarea crean]elor,
întocmirea, afi[area [i comu-
nicarea tabelului preliminar
este 20.02.2014;termenul
limit` pentru solu]ionarea
eventualelor contesta]ii [i

pentru definitivarea tabelu-
lui crean]elor este
15.03.2015.Rel. Administrator
judiciar Carduelis Consulting
IPURL, Ploie[ti, str. Cercelu[,
nr. 33, jud.
Prahova.Tel.0722.634.777.

ADUNåRI 
GENERALE

Convocator. |n temeiul art. 111
din Legea nr. 31/1990, R cu
modific`rile [i complet`rile
ulterioare [i a Legii 151/2014,
consiliul de Administra]ie al
SC Agromec Bucov SA, cu
sediul \n loc. Bucov, jud. Pra-
hova, nr. ORC Prahova:
J29/1264/1991, CUI: 7689116,
prin Decizia sa din 08.01.2015,
convoac` Adunarea General`
Extraordinar` a Ac]ionarilor
pentru data de 20.02.2015, re-
spectiv 21.02.2015 a doua con-
vocare, la ora 12:00, la sediul
soeciet`]ii, pentru to]i
ac]ionarii \nregistra]i \n Reg-
istrul ac]ionarilor la data de
referin]` 02.02.2015, care au
dreptul s` participe [i s`
voteze \n cadrul adun`rii gen-
erale care are urm`toarea or-
dine de zi: 1. Aprobarea
efectu`rii demersurilor, \n

Groz`ve[ti, 5 camere,
375 mp, 17,50 de-
schidere, 120.000E.
0729.324.151
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conformitate cu prevederile
Legii 151/2014, \n vederea
alegerii uneia dintre variante:
a) admiterea la
tranzac]ionare pe o pia]a re-
glementat` a ac]iunilor so-
ciet`]ii sau b) admiterea la
tranzac]ionare \n cadrul unui
sistem alternativ de
tranzac]ionare – ATS a
ac]ionarilor societ`]ii.
Prezentarea Raportului Con-
siliului de Administra]ie \n
conformitate cu cerin]ele art.
2 al (1) si (2) din Legea
151/2014. 2. Aprobarea proce-
durii de retragere din soci-
etate a ac]ionarilor \n cazul \n
care nu se aprob` nici o vari-
ant` de la primul punct al
prezentei ordine de zi cu con-
secin]a transform`rii \n soci-
etate de timp \nchis. 3.
Aprobarea datei de
17.03.2015, ca dat` de \nregis-
trare ac]ionarilor [i a datei de
16.03.2015 ca ex-date. 4. Man-
datarea reprezentantului so-
ciet`]ii care s` semneze
hot`r~rea AGEA [i a unei per-
soane care s` \ntreprind`
toate demersurile de \nregis-
trare [i publicitate a hot`r~rii
adoptate. Ac]ionarii
reprezent~nd, individual sau
\mpreun`, cel pu]in 5% din
capitalul social, au dreptul \n
termen de 15 zile de la data
public`rii convocatorului \n
Monitorul Oficial al Rom~niei
s` introduce` puncte pe or-
dinea de zi [i s` prezinte
proiectele de hot`r~re pentru
punctele incluse sau propuse
a fi incluse pe ordinea de zi.
Ac]ionarii \]i pot exercita
aceste drepturi numai \n
scris, documentele fiind
transmise prin curierat / prin
mijloace electronice. Fiecare
ac]ionar are dreptul s`
adreseze societ`]ii \ntreb`ri
privind punctele de pe or-
dinea de zi a adun`rii p~n` la
data de 17.02.2015. Docu-
mentele referitoare la prob-
leme incluse pe ordinea de zi
– inclusiv Raportul Consiliu-
lui de admnistra]ie care se
prezint` la primul punct al or-
dinii de zi, buletinele de vot
prin coresponden]`,
procurile speciale, proiectele
de hot`r~ri pot fi consultate
[i/sau procurate de la sediul
societ`]ii, \ncep~nd cu data
de 20.01.2015. Ac]ionarii se
vor putea prezenta personal
sau \[i pot numi preprezen-
tant la adunarea general`,
sau vor putea vota prin core-
sponden]`. Reprezentarea
ac]ionarilor se poate face [i
prin alte persoane dec~t
ac]ionarii, cu excep]ia admin-
istratorului, pe baza de
procur` special`, care se vor
depune \n original la sediul
societ`]ii p~n` la data de
17.02.2015. |n acela[i termen

buletinele de vot prin core-
sponden]` completate [i
semnate de ac]ionar se vor
depune la sediul societ`]ii
personal sau prin po[t` re-
comnadat cu confirmare de
primire pe care s` fie trecut`
adresa ac]ionarului (expedi-
tor). Informa]ii suplimentare
se pot ob]ine la sediul so-
ciet`]ii sau mobil
0726.355.904. Prezentul con-
vocator se va publica \n pres`
[i \n MO al Rom~niei partea a
IV-a \n conformitate cu
prevederile legale. Pre[ed-
inte CA- Adrian Petric` Savu. 

LICITA}II
SC EKO MP SRL prin lichida-
tor judiciar VIA Insolv SPRL,
scoate la vânzare prin
licita]ie public` bunurile
mobile (electrotranspalete,
autovehicule) apar]in~nd
debitoarei la pre]ul de eval-
uare redus cu 25%. Licita]ia
va avea loc în 18.12.2014, ora
14:00 la sediul lichidatoru-
lui, str. Banatului, nr.1, bl.
37B, sc. B, ap. 3, Ploie[ti,
tel/fax 0244 519800. În
cazul neadjudec`rii vân-
zarea va fi reluat` în ziua de
15.01.2015, 22.01.2015,
aceea[i or`, în acela[i loc.
SC Danusca SRL prin lichida-
tor judiciar VIA Insolv SPRL,
scoate la vânzare prin
licita]ie public` bunurile
mobile ale debitoarei la
pre]urile reduse cu 40%
(obiecte de inventar, stocuri
materiale, mijloace fixe,
toate din fier forjat) si au-
tovehicule (Dacia 1307/2004
= 4.473 lei, Fiat Ducato Maxi
2.3 JTD/2006 = 13.220 lei,
Iveco Daily 35C11/2001 =
16.778 lei). Licita]ia va avea
loc în 18.12.2014, ora 13/30 la
sediul lichidatorului, str. Ba-
natului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap.
3, Ploie[ti, tel/fax 0244
519800. În cazul nead-
judec`rii vânzarea va fi re-
luat` în ziua de 08.01.2015,
15.01.2015, 22.01.2015,
29.01.2015 aceea[i or`, în
acela[i loc.
SC Intelect Prestige SRL prin
lichidator judiciar VIA Insolv
SPRL, scoate la vânzare prin
licita]ie public` teren extrav-
ilan situata in com. Brazi in
suprafata de 5000 mp, tar-
laua T77, parcela A402/116 la
pre]ul de evaluare de 6.605
lei. Av~nd \n vedere faptul
ca proprietatea imobiliar`
nu este incris` \n eviden]ele
OCPI Prahova, efectuarea
demersurilor privind
\ntocmirea documenta]iei
cadastrale [i intabularea \n
Cartea funciar` a imobilului
cade \n sarcina
cump`r`torului. Licita]ia va

avea loc în 18.12.2014, 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 08.01.2015,
15.01.2015, 22.01.2015,
29.01.2015 aceea[i or`, în
acela[i loc.

Ministerul Finan]elor Publice.
Agen]ia Na]ional` de Admin-
istrare Fiscal`. Direc]ia Gen-

eral` Regional` a Finan]elor
Publice Ia[i. Administra]ia
Jude]ean` a Finan]elor Pub-
lice Neam]. Serviciul
Colectare [i Executare Silit`
Persoane Juridice. Nr. 27264/
03.12.2014. Anun]ul privind
vânzarea pentru bunuri mo-
bile. Ziua 03, luna decembrie,
anul 2014. În temeiul art. 162,
alin. (1) din Ordonan]a Guver-
nului nr. 92/ 2003 privind
Codul de Procedur` Fiscal`, re-
publicat`, cu modific`rile [i

complet`rile ulterioare, se
face cunoscut c` la sediul Ad-
ministra]iei Jude]ene a
Finan]elor Publice Neam] cu
sediul în localitatea Piatra
Neam], B-dul. Traian nr. 19 bis,
se vor vinde prin licita]ie pub-
lic` urm`toarele bunuri mo-
bile: 1. |n data de 23.12.2014,
ora 10, bunurile debitorului
SC Novovet SRL cu domiciliul
fiscal \n localitatea Piatra
Neam], Str. Izvor, nr. 1, cod de
identificare fiscal` 16239951,

dosar de executare 8612: De-
numirea bunului mobil, de-
scriere sumar`: Autoturism
Volkswagen Golf, an
fabrica]ie 2008, culoare alb,
carburant motorin`. Drep-
turile reale [i privilegiile care
greveaz` bunurile: Proces ver-
bal de sechestru nr. 21823/
05.06.2014. Buc. 1. Pre]ul de
pornire a licita]iei, exclusiv
TVA *: 18.664 lei. *) cota de
tax` pe valoarea ad`ugat`
pentru vânzarea bunurilor
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mobile este 24 %. 2. |n data de
23.12.2014, ora 10, bunurile
debitorului SC Green Tehnic
Consult SRL cu domiciliul fis-
cal \n localitatea Piatra
Neam], str. Titu Maiorescu, nr.
10, ap. 5, cod de identificare
fiscal` 25949958, dosar de ex-
ecutare nr. 12523: Denumirea
bunului mobil, descriere
sumar`: Drepturile reale [i
privilegiile care greveaz`
bunurile: Buc. Pre]ul de
pornire a licita]iei, exclusiv
TVA *: Taf John Deere, model
DW6486. Proces verbal de
sechestru nr. 9003/
22.10.2013. 1 buc. 203.355 lei;
Taf John Deere, model 648 G-
III. Proces verbal de sechestru
nr. 9003/ 22.10.2013. 1 buc.
135.998 lei. *) cota de tax` pe
valoarea ad`ugat` pentru
vânzarea bunurilor mobile
este 24%. Invit`m pe cei care
pretind vreun drept asupra
acestor bunuri s` în[tiin]eze
despre aceasta organul de ex-
ecutare, înainte de data sta-
bilit` pentru vânzare. Cei
interesa]i în cump`rarea
bunurilor sunt invita]i s` prez-
inte, pân` în ziua lucr`toare
precedent` termenului de
vânzare la licita]ie (22.12.2014,
ora 16.30) urm`toarele docu-
mente: - oferte de cump`rare,
în cazul vânz`rii la licita]ie; -
dovada pl`]ii taxei de partici-
pare, reprezentând 10% din
pre]ul de pornire a licita]iei
(plata se va face în contul Ad-
ministra]iei Jude]ene a
Finan]elor Publice Neam], nr.
RO53TREZ4915067XXX014015,
C.U.I. 2612782 deschis la Tre-
zoreria Piatra Neam]); - îm-
puternicirea persoanei care îl
reprezint` pe ofertant; - pen-
tru persoanele juridice de
na]ionalitate român`, copie
de pe certificatul unic de în-
registrare eliberat de Oficiul
Registrului Comer]ului; - pen-
tru persoanele juridice
str`ine, actul de înmatricu-
lare tradus în limba român`; -
pentru persoanele fizice
române, copie de pe actul de
identitate; - dovada emis` de
creditorii fiscali c` nu au
obliga]ii fiscale restante; - ur-
mând s` se prezinte la data
stabilit` pentru vânzare [i la
locul fixat în acest scop. Îm-
potriva prezentului înscris, cel
interesat poate introduce con-
testa]ie la instan]a
judec`toreasc` competent`,
în termen de 15 zile de la co-
municare sau luare la
cuno[tin]`, în conformitate
cu prevederile art. 172 - 173 din
Ordonan]a Guvernului nr. 92/
2003, republicat`, cu
modific`rile [i complet`rile
ulterioare. Potrivit

dispozi]iilor art. 9, alin. (2), lit.
d) din Ordonan]a Guvernului
nr. 92/ 2003, republicat`, cu
modific`rile [i complet`rile
ulterioare, când urmeaz` s`
se ia m`suri de executare
silit`, nu este obligatorie au-
dierea contribuabilului. Pen-
tru informa]ii suplimentare,
v` pute]i adresa la sediul nos-
tru sau la telefon num`rul
0233/ 207602, interior 4410
între orele 7.30 - 12.00. Data
afi[`rii 08.12.2014.

Debitorul SC Panital Con-
struct SRL societate în fali-
ment, prin lichidator judiciar
Dinu, Urse [i Asocia]ii SPRL,
scoate la vânzare: 1.Imobil
„construc]ie C 2“ in suprafa]`
construit` de 348,41mp, aflat
în patrimoniul societ`]ii deb-
itoare Panital Construct SRL,
ce se afl` edificat pe teren în
propietatea Mihalache Ion Lu-
cian, situat în Mun. Ploie[ti,
Str. Strandului, Nr. 3, Jude] Pra-
hova. Pre]ul de pornire al
licita]iei –88.775 Euro cu TVA
inclus. 2.Alte mijloace fixe
apar]inand SC Panital Con-
struct SRL. Pre]ul caietului de
sarcini pentru imobil (cl`dire)
aflat în proprietatea SC Pani-
tal Construct SRL este de
1000 lei exclusiv TVA. Pre]ul
de pornire al licita]iei pentru
imobil „construc]ie C 2“ [i mi-
jloacele fixe, reprezint` 100%
din valoarea de pia]` expri-
mat` în Raportul de Evaluare
exclusiv TVA. Listele cu mi-
jloace fixe [i Caietul de sarcini
pentru imobil „construc]ie C
2“ pot fi ob]inute de la lichida-
torul judiciar cu un telefon în
prealabil la 021.318.74.25. Par-
ticiparea la licita]ie este
condi]ionat` de: -con-
semnarea în contul nr. O87BI-
T R P H 1 R  O N 0 37 769 CC 01
deschis la Veneto Banca SCPA
Italia Montebelluna Suc. Bu-
curesti –Ag. Ploie[ti, pân` cel
târziu cu 24 ore înainte de
[edin]a de licita]ie, a garan]iei
de 10% din pre]ul de pornire a
licita]iei; -achizi]ionarea pân`
la aceea[i data a Caietelor de
sarcini [i a Regulamentelor de
licita]ie pentru proprietatea
imobiliar` [i pentru mijloace
fixe, de la sediul lichidatorului
judiciar. Pentru propriet`]ile
imobiliare [i mijloacele fixe,
prima [edin]` de licita]ie a
fost fixat` în data de
09.01.2015 ora 14:00, iar dac`
bunurile nu se adjudec` la
aceast` dat`, urm`toarele
[edin]e de licita]ii vor fi în
data 16.01.2015; 23.01.2015;
30.01.2015; 06.02.2015, ora
14:00. Toate [edin]ele de
licita]ii se vor desf`[ura la
sediul lichidatorului judiciar
din Mun. Ploie[ti, Str. Elena
Doamna, Nr. 44 A, Jude] Pra-

hova. Pentru rela]ii suna]i la
telefon: 021.318.74.25, email
dinu.urse@gmail.com. Pentru
rela]ii suplimentare [i
vizionare apela]i tel.:
0753.999.028, dl Cristian Cio-
can. Anun]ul poate fi vizual-
izat [i pe site
www.dinu-urse.ro. 

PIERDERI
Pierdut contract închiriere nr.
2246/31.01.2007 pentru

locuin]a din Str. Cetatea His-
tria nr. 3, bl. MIIb8/14, sc.B,
et.10, ap.88, sector 6, pe nu-
mele Du]escu Ion. Îl declar
nul.

Pierdut cartel` conduc`tor
auto cu num`rul
0000000006779000, au-
toritatea emitent` ARR pe nu-
mele Tone Constantin,
domiciliat în jud. Bra[ov loc.
Acri[. Îl declar nul.

Oprica Radu, din Jud. Buz`u

declar pierdute [i nule
urm`toarele acte: atestat
marf`, atestat ADR, eliberate
de ARR Constan]a [i cartela
tahograf eliberat` de ARR
Buz`u.

Pierdut bloc avize de înso]ire
a m`rfii de la nr. 0002051 la
nr. 0002100 emis de c`tre
Rom Dinarom SRL. De declar`
nule.

Declar pierdut` (nul`) legit-
ima]ie R.A.T.B. nr. 13967 vala-

bil` pân` în 6.03.2015 pe nu-
mele Gâju Andrei Cosmin.

Societatea “Web
.U.I. 222 85383, cu sediul în Bu-
cure[ti, Sector 1, Str. Surorilor nr.
9-15, bl.A2, sc.A, ap.26, anun]`
pierderea certificatului con-
statator sediu emis în baza Legii
nr. 359/2004. Îl declar̀ m nul.

Declar pierdut` (nul`) legit-
ima]ie R.A.T.B. revolu]ionar
emis` de R.A.T.B. Martalog
Gheorghe.
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