
Anun]uri
14 JURNALUL NA}IONAL Vineri, 13 iunie 2014

OFERTE SERVICIU
Firm` de contabilitate angajeaz` contabil cu ex-
perien]`, studii superioare, de preferin]` soft
CIEL. Zona 13 Septembrie. Rug`m trimite]i CV
pe adresa office.alter@gmail.com.

Produc`tor ]igl` metalic` angajeaz` agent
vânz`ri pentru zona Bucure[ti-Ilfov. Se cere ex-
perien]` în domeniul vânz`rilor de învelitori.
Rela]ii la tel. 0744508005.

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 tele-
fon: 0771.774.080.

Prim`ria Municipiului Dorohoi organizeaz` con-
curs în data de 25.06.2014, orele 10.00 pentru
ocuparea unui post temporar vacant de con-
silier superior la Comp. autorizare transport
public local, taximetrie. Rela]ii suplimentare se
pot ob]ine la Compartimentul resurse umane
din cadrul Prim`riei Municipiului Dorohoi, la tel.
0231.610.133, interior 114 sau pe site-ul institu]iei
www.primariadorohoi.ro. Tematica de concurs
[i condi]iile de concurs sunt afi[ate la sediul in-
stitu]iei.

PRESTåRI SERVICII
Acoperi[uri, tigl` metalic`, tabl` zincat`, jghe-
aburi, burlane, dulgherii, mici repara]ii, reduc-
ere 15%. 0727.650.435.

CITA}II
Se citeaz` Bejan Alexandru [i Buzil` Dorel la
Judec`toria Boto[ani, în data de 26.06.2014, în
dosarul nr. 17647/193/2012.

SC Ap` Canal 2000 SA Pite[ti în calitate de recla-
mant`, cheam` în judecat` în dosarul nr.
10216/280/2013 aflat pe rolul Judec`toriei Pite[ti,
în data de 02.09.2014, ora 8:30, sala 2, Complet
c6, pe SC Green Environmental Technology SRL
în calitate de pârât`.

Se citeaz` SC Procom Grup SRL cu ultimul sediu
cunoscut în Tulcea, str. Isaccei nr.115, jud. Tulcea în
Dosar nr. 7012/327/2012 aflat pe rolul Judec`to-
riei Tulcea în contradictoriu cu SC Metex SA,
având ca obiect contesta]ie la executare cu ter-
men la 02.07.2014, ora 8.30, la Judec`toria Tul-
cea din str. Toamnei nr.15.

Se citeaz` numita Ciontu Carmen Marciana,
domiciliat` în comuna Cudalbi, sat Cudalbi, jud.
Gala]i [i numitul Belea Petri[or, domiciliat în
mun. Tg. Jiu, str. Hidrocentralei, bl. 4F2, sc. 2, ap.
2, jud. Gorj în dosarul nr. 1726/90/2014, cu ter-
men de judecat` la data de 19.09.2014, având ca
obiect adop]ie minor Belea Eduard Mih`i]`.

Prin cererea înregistrat` pe rolul Judec`toriei În-
torsura Buz`ului sub dosar nr. 20/248/2014
reclamantul Stoica Pavel, cu domiciliul în mun.
Bra[ov, str. 9 Mai, nr. 8, bl. 6, ap. 25, jud. Bra[ov, a
invocat dobândirea dreptului de proprietate
prin uzucapiune, prin jonc]iunea posesiei cu an-
tecesorii s`i, Stoica Nicolae (decedat 1995) [i Sto-
ica Carolina (decedat 1990), asupra terenului în
suprafa]` total` de 1552 mp, înscris în CF nr.
24079 Sita Buz`ului, sub nr. top 2085/2 în
suprafa]` total` de 26859 mp, situat în intravi-
lanul comunei Sita Buz`ului, gr`din`, fânea]`,
jude]ul Covasna, având ca vecin`t`]i: la vest -Sto-
ica Petru (nr. cad. 23115), Stoica Ioan [i Ene Emil-
ian, la nord -Stoica Ioan [i drum, la est -Stoica
Ioan [i Mitrofan Ioan [i la sud -drum [i Mitrofan
Ioan. To]i cei interesa]i sunt soma]i s` formuleze
opozi]ie, cu precizarea c`, în caz contrar, se va
trece la judecarea cererii în termen de 6 luni de
la emiterea celei din urm` publica]ii.

În dosarul nr. 669/185/2010 al Judec`toriei
B`lce[ti Sentin]a civil` nr. 177/16.04.2014. În nu-
mele Legii Instan]a hot`r`[te. Admite cererea
formulat` de c`tre reclamantul Goleanu Minel,
din municipiul Bucure[ti, str. Alma[u Mare, nr.
12, bl. 51, sc. 4, et. 1, ap. 34, sect. 4, în contradicto-
riu cu pârâtul Olteanu Constantin, cu ultimul
domiciliu în ora[ul Rovinari, str. Jiului, bl. 13, sc. 2,
et.4, apt. 37, jude]ul Gorj [i re[edin]a necunos-
cut` în str`in`tate, astfel cum a fost ulterior pre-
cizat`. Constat` valabilitatea antecontractului
de vânzare-cump`rare încheiat de p`r]i la
01.11.2009, cu privire la terenul în suprafa]` scrip-
tic` de 2.124 mp (din m`sur`tori 2.475 mp), sit-
uat în punctul „Dl. Sl`veiului”, tarla 155, parcelele
25, 26 [i 27, din extravilanul comunei Z`treni,
satul Dealul V`leni, jude]ul Vâlcea, având ca
vecini la N – Ciuc` Gr. Ilina, la S – Mihai Constan-
tina, V – Goleanu Minel [i Goleanu Ana [i E –
Padurea Slavei, conform schi]ei anex` la raportul
de expertiz` topografic` de la fila 88 dosar.
Prezenta hot`râre ]ine loc de contract autentic
de vânzare – cum`rare. Cu drept de apel în 30
de zile de la comunicare. Pronun]at` în [edin]`
public`, ast`zi 16 aprilie 2014, la sediul Judec`to-
riei B`lce[ti, jude]ul Vâlcea.

Se citeaz` {erban Gheorghe C`t`lin în dosarul
488/223/2014, pentru termenul din 26.06.2014,
la Judec`toria Dr`g`[ani, pârât în divor].

Rom~nia. Judec`toria V`lenii de Munte. Jude]ul
Prahova. Dosar nr. 870/331/2014. Data 16.05.2014.
OP 5041. Fa]` de dispozi]iile \ncheierii de [edin]`
din 15 mai 2014 din dosarul nr. 870/331/2014, prin
care se \nvoca de c`tre reclamantul Constanti-
nescu Dorian, domiciliat \n Mun. Ploie[ti str.
Vasile Boerescu nr. 5, Jude]ul Prahova, dob~ndi-
rea dreptului de proprietate prin efectul uzucapi-
unii de lung` durat`, prin jonc]iunea posesiilor,
pentru imobil teren \n suprafa]  ̀de 2.100 mp, cat-
egorie arabil situat \n intravilanul/extravilanul
ora[ului V`lenii de Munte, judetul Prahova, T 31P
739/8, se emite soma]ie: prin care to]i cei in-
terea]i pot face opozi]ie \n termen de 6 luni de
la emiterea celei din urma publica]ii, \n lipsa
opozi]iei formulat` \n termen procedural, se va
trece la judecarea cererii. Men]ion`m ca imobilul
este de]inut de c`tre Constantinescu Dorian, cu
domiciliul \n Mun. Ploie[ti, Str Vasile Boerescu nr.
5, jude]ul Prahova.

DIVERSE
Prim`ria Municipiului Alexandria cu sediul \n
Municipiul Alexandria, jude]ul Teleorman,
strada Dun`rii nr. 139, Comisia intern` pentru
analizarea notific`rilor formulate \n baza Legii
nr. 10/2001 solicit` urm`toarelor persoane sau
mo[tenitorilor acestora sa depun` la sediul in-
stitu]iei  documentele \n vederea complet`rii

dosarelor, astfel: -Dumitru Radu, cu ultimul
domiciliu declarat \n Bucure[ti, Sector 2. -Noica
Niculae, cu ultimul domiciliu declarat \n Bu-
cure[ti, Sector 4. -Epure Iulian Bujor, cu ultimul
domiciliu declarat \n municipiul Giurgiu,
jude]ul Giurgiu.

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 S.C. Pri-
copan Invest S.R.L. cu sediul în com.
Dumbr`ve[ti, sat Plopeni {os. DJ102, Km 17FN,
jude]ul Prahova, J29/1415/2012, CUI 30681370,
în dosarul 3480/105/2014 aflat pe rolul Tri-
bunalului Prahova, Sec]ia a-II-a Civil`, de Con-
tencios Administrativ [i Fiscal. Termenul limit`
pentru înregistrarea declara]iilor de crean]`
este 20.06.2014, pentru întocmirea Tabelului
Preliminar 11.07.2014, termenul de depunere a
contesta]iilor 5 zile de la publicarea tabelului
preliminar în Buletinul Procedurilor de Insol-
ven]`, termenul pentru depunerea Tabelului
Definitiv 25.07.2014. Prima adunare a credito-
rilor va avea loc pe 16.07.2014, ora 10:00, la
sediul ales al administratorului judiciar din
Ploie[ti, Str. Elena Doamna nr.44A, jude]ul Pra-
hova. Urm`torul termen de judecat` a fost
fixat pentru data de 12.09.2014. Pentru rela]ii
suplimentare: 021.318.74.25.

Subscrisa Evrika Insolvency IPURL reprezentat`
prin asociat coordonator Liscan Aurel, \n cali-
tate de lichidator judiciar al  SC Intelliwater SRL
desemnat prin sentin]a civil` din data de
05.06.2014, pronun]at` de Tribunalul Ilfov, Sec-
tia Civila \n Dosar nr. 1798/93/2014, notific` de-
schiderea falimentului prin procedura
simplificat` prev`zut` de Legea nr. 85/2006
împotriva SC Intelliwater SRL, cu sediul \n Sat
Corbeanca, Comuna Corbeanca, Str. Laguna Al-
bastr`, Nr. 50A, Etaj 1, Ap. camera 1, Jude] Ilfov,
CUI 25450620, nr. de ordine \n registrul
comer]ului J23/956/2009. Persoanele fizice [i
juridice care \nregistreaz` un drept de crean]`
\mpotriva SC Intelliwater SRL vor formula de-
clara]ie de crean]` care va fi \nregistrat` la
grefa Tribunalului Ilfov - sec]ia civila, cu referire
la dosarul nr. 1798/93/2014, \n urm`toarele
condi]ii: a) termenul limit` pentru \nregis-
trarea cererii de admitere a crean]elor \n
tabelul crean]elor 05.08.2014; b) termenul
limit` pentru verificarea creantelor,
\ntocmirea, afi[area [i comunicarea tabelului
preliminar al crean]elor 12.08.2014; c) termenul
limita pentru definitivarea tabelului crean]elor
la 05.09.2014; d) data primei [edinte a adun`rii
generale a creditorilor 25.08.2014, ora 14.00; e)
adunarea general` a asocia]ilor SC Intelliwater
SRL la data de 24.06.2014, ora 14.00 la sediul
lichidatorului judiciar din Bucuresti, b-dul
Unirii nr.78, bl.J2, sc.2, et.3, ap.39, sector 3, cu
unic punct in ordinea de zi „Desemnarea ad-
ministratorului special”.

Lichidatorul judiciar Dinu, Urse [i Asocia]ii SPRL
notific` creditorii cu privire la deschiderea pro-
cedurii simplificate de insolven]` prev`zut` de
Legea nr. 85/2006 împotriva debitoarei SC Hof-
fen Haus SRL cu sediul în sat Paule[tii Noi, co-
muna Paule[ti nr.9, jude]ul Prahova,
J29/1073/2013, CUI 31989175, în dosarul
2711/105/2014 aflat pe rolul Tribunalului Pra-
hova, Sec]ia a-II-a Civil`, de Contencios Admin-
istrativ [i Fiscal. Termenul limit` pentru
înregistrarea cererii de admitere a crean]elor
asupra averii debitorului este de maxim 10 zile
de la primirea notific`rii, pentru întocmirea
Tabelului preliminar 30.06.2014, termenul
limit` pentru depunerea contesta]iilor la
tabelul preliminar este de 5 zile de la publi-
carea acestuia în BPI, pentru depunerea Tabelu-
lui Definitiv 11.07.2014. Prima adunare a
creditorilor va avea loc pe 04.07.2014, ora
10:00, în Ploie[ti, Str. Elena Doamna nr. 44A,
jude]ul Prahova. Urm`torul termen de jude-
cat` a fost fixat pentru data de 05.09.2014. Pen-
tru rela]ii: 021.318.74.25.

ADUNåRI GENERALE
Convocare: Consiliul de Administra]ie al SC Com-
nord SA, persoan` juridic` român`, având Cod
de Înregistrare Fiscal` 1590368, atribut fiscal RO
[i num`r de Ordine la Registrul Comer]ului
J40/493/1991, cu sediul în Bucure[ti, Calea
Grivi]ei nr.136, sector 1, în temeiul prevederilor Ac-
tului constitutiv al societ`]ii [i prevederilor Legii
nr. 31/1990 republicat`,Convoac` Adunarea Gen-
eral` Extraordinar` a Ac]ionarilor societ`]ii pen-
tru data de 14.07.2014, ora 12,00. {edin]a Adun`rii
Generale Extraordinar` a Ac]ionarilor va avea loc
la sediul societ`]ii din Bucure[ti, Calea Grivi]ei nr.
136, sector 1. La Adunarea General` Extraordinar̀
sunt invita]i s` participe to]i ac]ionarii afla]i în
eviden]a Registrului Ac]ionarilor [i Registrului de
Ac]iuni la data de 08.07.2014. Pe ordinea de zi a
Adun`rii Generale Extraordinare, sunt înscrise
urm`toarele probleme: 1. Aprobarea major`rii
contractului de credit încheiat cu UniCredit Tiriac

Bank SA pentru Facilitatea de Credit Non- Cash
de la EUR 2.200.000 (dou`milioanedou`sutemii)
pân` la EUR 5.000.000 (cincimilioane), facilitate
contractat` împreun` cu SC PROCEMA –Institut
de Cercetare, Proiectare [i Productie Experimen-
tal` în Domeniul Construc]iilor [i al Materialelor
de Construc]ii SA [i SC Girueta SA (în calitate de
Imprumuta]i [i Garan]i). 2. Aprobarea prelungirii
facilit`]ii men]ionat` la pct.1 de mai sus, pân` la
data de 31.05.2016. 3. Aprobarea constituirii
urm`toarelor garan]ii pentru facilitatea
men]ionat` la pct.1 de mai sus,  dup` cum
urmeaz`: -Ipoteca mobiliar` având ca obiect
toate conturile [i subconturile Împrumutatului,
prezente [i viitoare, deschise la UniCredit Tiriac
Bank SA, -Ipoteca mobiliar` având ca obiect un
cont de depozit apar]inând Împrumutatului,
reprezentând un procent din valoarea Scrisorilor
de Garan]ie Bancar`, conform contractului de
Credit semnat,  -Contract de fidejusiune din data
de 14.12.2012 [i actul adi]ional la acesta din
18.02.2013. -Ipoteca mobiliar` asupra crean]elor
b`ne[ti, precum [i a accesoriilor acestora,
provenind din contracte între profesioni[ti, îm-
preun` cu toate anexele [i actele adi]ionale
prezente [i viitoare, încheiate între Împrumutat
[i partenerii s`i comerciali, pentru care vor fi
emise Scrisori de Garan]ie Bancar` de tipul Buna
Execu]ie [i Returnare Avans. -Ipoteca imobiliar`
asupra bunului imobil format din teren în
suprafa]a de 60.200 mp [i dou` construc]ii, sit-
uate în Crevedia, Strada Bucure[ti- Târgovi[te,
nr.232A, nr. cadastral 73555 (73555-C3, 73555-C4),
proprietatea lui SC Comnord SA -Ipoteca imobil-
iar` asupra unui num`r de 8 apartamente situ-
ate în Bucure[ti, Strada Amiral Balescu, Nr. 31A,
Sector 1, Nr. Cad: 200468-C1-U1, 200468-C1-U10,
200468-C1-U11, 200468-C1-U12, 200468-C1-U13,
200468-C1-U14, 200468-C1-U15, 200468-C1-U9,
proprietatea lui SC Comnord SA -Scrisori de Con-
tra- Garan]ie Bancar` emise în favoarea Împru-
mutatului de c`tre partenerii s`i comerciali. 4.
Aprobarea garant`rii facilit`]ii de credit în val-
oare de 2.055.937,57 RON, cu valabilitate
20.06.2017, contractat` de SC Procema –Institut
de Cercetare, Proiectare [i Produc]ie Experimen-
tal` în Domeniul Construc]iilor [i al Materialelor
de Construc]ii S.A. SC Comnord SA va garanta cu
ipoteca imobiliar` asupra bunului imobil format
din teren în suprafa]a de 60.200 mp [i dou` con-
struc]ii, situate în Crevedia, Strada Bucure[ti- Târ-
govi[te, nr. 232A, nr cadastral 73555 (73555-C3,
73555-C4). 5. Aprobarea împuternicirii în vederea
derul`rii rela]iilor de credit cu Banca, cu sem-
natura individual` a d-nei. Negoi]` Oleana, în cal-
itate de Pre[edinte al Consiliului de
Administra]ie, pentru ca în numele [i pentru So-
cietate, s` o reprezinte cu depline puteri în fata
B`ncii, Notarului Public, autorit`]ilor publice cen-
trale [i locale, precum [i oric`ror alte persoane
fizice [i/ sau juridice, sa negocieze/ renegocieze
[i s` accepte clauzele contractuale, s` semneze
toate contractele de credit [i de garan]ii încheiate
cu Banca, incluzând [i actele aditionale care se
vor incheia ca urmare a negocierilor, precum si
orice alte documente necesare în legatur` cu
aceste contracte sau cu orice alt act juridic
încheiat de p`r]i în leg`tur̀  cu acestea, s  ̀încheie
poli]ele de asigurare pentru bunurile aduse în
garan]ie [i s` cesioneze în favoarea B`ncii drep-
turile rezultate din aceste Poli]e, s  ̀îndeplineasc`
orice alt` activitate pe care o va consider` nece-
sar` scopului mai sus men]ionat; 6. Aprobarea
datei de 01.08.2014 ca dat` de înregistrare, con-
form art. 238 din Legea nr. 297/2004. În situa]ia
în care Adunarea General` nu va putea delibera
[i vota în mod valabil o a doua Adunare General`
Extraordinar` este convocat` pentru ziua de
15.07.2014, la ora 12.00, în acela[i loc [i cu aceea[i
ordine de zi. Dup` publicarea convoc`rii,
ac]ionarii reprezentând, individual sau îm-
preun`, cel pu]in 5% din capitalul social are/au
dreptul: a) de a introduce puncte pe ordinea de
zi a adun`rilor generale, în termen de cel mult 15
zile de la data public`rii convoc`rii, cu condi]ia
ca fiecare punct s` fie înso]it de o justificare sau
de un proiect de hot`râre propus spre adoptare
de adunarea general`; [i b) de a prezenta
proiecte de hot`râre, în termen de 15 zile de la
data public`rii convoc`rii, pentru punctele in-
cluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de
zi a adun`rii generale. Aceste drepturi pot fi ex-
ercitate numai în scris (transmise prin servicii de
curierat sau prin mijloace electronice). Se pre-
cizeaz` c` ac]ionarii ce vor fi împiedica]i de anu-
mite împrejur`ri s` participe la Adunarile
Generale vor putea mandata, în conformitate cu
art. 125 din Legea 31/1990 republicat` [i Regula-
mentul C.N.V.M. 1/2006 [i 6/2009, printr-o
procur` special` o ter]` persoan` care s` par-
ticipe [i s` voteze în numele lor [i pentru ei, în
Adun`rile Generale, în condi]iile legii. Procurile
speciale pot fi ridicate de la sediul societ`]ii în-
cepând cu data convoc`rii [i vor fi depuse spre
înregistrare la secretariatul adun`rii pana cel
târziu la data de 14.07.2014, orele 10.00. Procurile
speciale vor putea fi transmise spre înregistrare
[i pe fax sau email în format pdf., reprezentantul

ac]ionarului fiind obligat ca la data adun`rii gen-
erale s` aib` asupra sa procura în original.
Ac]ionarii au dreptul s` formuleze întreb`ri
privind punctele de pe ordinea de zi ale
Adun`rilor Generale în condi]iile art. 13 din Reg-
ulamentul C.N.V.M. 6/2009, dup` ce ac]ionarii
vor fi identifica]i sau dac` buna desf`[urare [i
preg`tire a adun`rilor generale precum [i prote-
jarea confiden]ialit`]ii [i a intereselor comerciale
a societ`]ii, permite acest lucru. Documentele
privind problemele incluse în ordinea de zi a
Adun`rile Generale pot fi consultate la sediul so-
ciet`]ii sau pe pagina de internet www.com-
nord.ro, începând cu data convoc`rii.
Documentele aferente [edin]elor, inclusiv prop-
unerile de hot`râre [i procurile speciale pot fi
ob]inute de la dna. Stefan Alina– tel.
021/2066800. Se propune ca dat` de înregis-
trare, conform art. 238 din Legea nr. 297/2004,
data de 01.08.2014. Pre[edintele Consiliului de
Administra]ie al SC Comnord SA, Oleana Negoita.

LICITA}II
Casa Jude]ean` de Pensii Arge[, în baza Legii nr.
15/1994 cu modific`rile [i complet`rile ulterioare,
H.G. nr. 841/1995, modificat` [i completat` prin
H.G. nr. 411/05.05.2005, anun]` vânzarea la
licita]ie public` (cu strigare) a urm`toarelor
bunuri de natura mijloacelor fixe propuse pen-
tru casare:  Calculator IBM, nr. inv. 2.2.9.45, data
achizi]iei: noiembrie 2001, pre] pornire 4076.23
lei; Calculator IBM, nr. inv. 2.2.9.47, data achizi]iei:
noiembrie 2001, pre] pornire 4076,23 lei; Calcula-
tor IBM, nr. inv. 2.2.9.52, data achizi]iei: noiembrie
2001, pre] pornire 4076,23 lei; Calculator IBM, nr.
inv. 2.2.9.57, data achizi]iei: noiembrie 2001, pre]
pornire 4076,23 lei; Calculator IBM, nr. inv.
2.2.9.94, data achizi]iei: noiembrie 2003 pre]
pornire 4345,47 lei; Calculator IBM, nr. inv.
2.2.9.104, data achizi]iei: noiembrie 2003, pre]
pornire 4345,47 lei; Calculator IBM, nr. inv.
2.2.9.106, data achizi]iei: noiembrie 2003, pre]
pornire 4345,47 lei; Calculator IBM, nr. inv.
2.2.9.112, data achizi]iei: noiembrie 2003, pre]
pornire 4345,47 lei; Calculator IBM, nr. inv.
2.2.9.116, data achizi]iei: noiembrie 2003, pre]
pornire 4345,47 lei; Calculator PC, nr. inv. 2.2.9.69,
data achizi]iei: decembrie 2001, pre] pornire
2741,28 lei; Sta]ie Comrace CDR, nr. inv. 2.2.9.142,
data achizi]iei: noiembrie 2004, pre] pornire
3094 lei; Calculator Fujitsu, nr. inv. 2.2.9.157, data
achizi]iei: aprilie 2005, pre] pornire 3836,43 lei;
Calculator Fu-
jitsu, nr. inv.
2.2.9.163, data
achizi]iei: aprilie
2005, pre]
pornire 3836,43
lei; Calculator Fu-
jitsu, nr. inv.
2.2.9.165, data
achizi]iei: aprilie
2005, pre]
pornire 3836,43
lei; Calculator Fu-
jitsu, nr. inv.
2.2.9.170, data
achizi]iei: aprilie
2005, pre]
pornire 3836,43
lei; surs` UPS
Smart, nr inv
2.2.9.179, data
achizi]iei: aprilie
2005, pre]
pornire 2450 lei;
imprimant` laser
Epson, nr.inv
2.2.9.146, data
achizi]iei: noiem-
brie 2004, pre]

pornire 1713,60 lei; imprimant` re]ea, nr.inv.
2.2.9.191, data achizi]iei: decembrie 2007, pre]
pornire 2337,38 lei; Calculator PC, nr. inv. 2.2.9.205,
data achizi]iei: decembrie 2008, pre] pornire
3182,96 lei; Scaner Optibook, nr inv 2.2.9.218,  data
achizi]iei: decembrie 2008, pre] pornire 5598,47
lei; Scaner Optibook, nr. inv. 2.2.9.220, data
achizi]iei: decembrie 2008, pre] pornire 5598,47
lei; Calculator IBM, nr. inv. 2.2.9.184, data
achizi]iei: februarie 2005, pre] pornire 3071,33 lei;
imprimant` laser Epson, nr.inv. 2.2.9.199, data
achizi]iei: februarie 2005, pre] pornire 1506,22 lei;
Copiator Ricoh Afficio, nr.inv. 3.2.1.6, data
achizi]iei: noiembrie 2004, pre] pornire 7777,19
lei; Copiator Mita, nr.inv. 3.2.1.2, data achizi]iei: oc-
tombrie 2003, pre] pornire 18926,98 lei; impri-
mant` Brother HL 5250, nr.inv. 1839, data
achizi]iei: octombrie 2005, pre] pornire 1475,60
lei; imprimant  ̀Brother HL 5250, nr.inv. 1839, data
achizi]iei: octombrie 2005, pre] pornire 1475,60
lei. Documentele de participare la licita]ie se vor
depune la sediul Casei Jude]ene de Pensii Arge[,
str. I.C.Br̀ tianu, nr. 38, pân` la data de 27.06.2014,
ora 12, dup` cum urmeaz`: a) cerere de partici-
pare la licita]ie; b) copie de pe certificatul de în-
matriculare la registrul comer]ului [i codul fiscal,
pentru persoanele juridice române, sau actul de
identitate pentru persoanele fizice; c) chitan]a
de achitare a cotei de cheltuieli de participare la
licita]ie în sum` de 100 lei, eliberat` de casieria
institu]iei noastre. Licita]ia public` va avea loc
în ziua de 30.06.2014, ora 12, la sediul Casei
Jude]ene de Pensii Arge[, str.I.C.Br`tianu , nr.38,
Pite[ti. În cazul în care nu se vor adjudeca
bunurile scoase la vânzare, se va organiza o nou`
licita]ie la data de 7.07.2014, iar pre]ul ini]ial de
pornire a licita]iei va fi diminuat cu pân` la 20%.
În situa]ia în care nu se vor adjudeca nici la acest
termen bunurile scoase la licita]ie, se va orga-
niza o nou` licita]ie la data de 14.07.2013, ora 12,
iar pre]ul ini]ial de pornire va fi diminuat cu 40%.
În aceste dou` situa]ii, documentele de partici-
pare se vor depune la sediul institu]iei noastre
cu 24 ore înainte de data licita]iei. Institu]iile pub-
lice interesate în ob]inerea acestor bunuri pot so-
licita transmiterea f`r` plat` a acestora, pân` la
data de 30.06.2017. Bunurile scoase la licita]ie pot
fi v`zute la sediul Casei Jude]ene de Pensii Arge[,
str.I.C.Br̀ tianu, nr. 38, Pite[ti. Rela]ii suplimentare
despre bunurile ce vor fi scoase la licita]ie se pot
ob]ine la telefon 0248/222394, 0248/213217, sau
fax 0248/218560. Persoan` de contact - Dana
Franczen, tel. 0248/213217.

PIERDERI
Pierdut [tampil` rotund` apar]inând SC Web-
centric SRL, cu sediul social în strada Po[ta[ului
nr.24, Sector 3, Bucure[ti, C.U.I. RO 17496163,
J40/7211/18.04.2005. O declar nul`.

Pierdut Certificat de înregistrare [i Certificat
constatator al SC Webcentric SRL, cu sediul so-
cial în strada Po[ta[ului nr. 24, Sector 3, Bu-
cure[ti, C.U.I. RO 17496163, J40/7211/18.04.2005.
Le declar nule.

Pierdut chitan]ier seria BCS C 005001-
0050050 firma Blue Coffee Service. Declar`m
nule chitan]ele 0050012- 0050050.
0724.303.767.

[tampila rotund` SC DS Exim SRL cu sediul în
Bucure[ti, Str. Radu Calomfirescu nr.3, Sector 3,
C.U.I. 11082154, o declar nul`.

Pierdut legitima]ie Camera Deputa]ilor David
Ghiorghe.

Declar pierdute legitima]ie student, seria B, nr.
0369415 [i carnet de student emise de c`tre
Facultatea de Chimie Universitatea Bucure[ti
pe numele Chirnoag` Alexandra Cerasela.

Declar pierdut` legitima]ia IPA seria 7511 emis`
la data de 28.06.2012 pe numele Anghel Ionu].

Societatea IC Companys Romania SRL
RO16097148 declar pierdut certificatul A.TR cu
num`rul A 0138580. Îl declar nul.

Pierdut atestat transport marf` pe numele Firu
Emil. Îl declar nul.

Piedut certificat înregistrare motoscuter
Yamaha, nr. MH–00000886, eliberat la
18.09.2008 de Prim`ria Dr. Tr. Severin, jud.
Mehedin]i, pe numele: Roc[oiu Florin– Con-
stantin. Se declar` nul.

Pierdut Legitima]ie de Transport, Academia de
Studii Economice Bucure[ti, numele Voicu
Gabriel.

Trifsan Group SRL, str. Grivi]a, nr.37E, Otopeni,
CUI: 26894125, J23/1494/2013 declar` pierdut
[i nul Certificat de |nregistrare al societ`]ii.

SC Global Wiretech SRL cu sediul în sat
Con]e[ti, Strada Prim`riei, nr.434, jud. Dâm-
bovi]a, având J15/400/2012, CUI 30287997, de-
clar`m nule [i pierdute 2(dou`) certificate
constatatoare având nr. 512653/06.06.2012
pentru desf`[urare activit`]i la sediu social [i la
beneficiari [i/sau în afara sediilor proprii.
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