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 Mica publicitate Evenimentul zilei, marţi, 20 ianuarie 2015
 Comenzile de mică publicitate se fac de luni până vineri între orele 9.00-15.45. Relaţii la tel.: 021-20.30.835

OFERTE SERVICIU
Angajăm agenţi vânzări parafarmaceu-tice cu experienţă si portofoliu de clienţi, 0741.192.212.
Angajăm dulgheri, fierari cu carte de muncă, perioadă nedeterminată, salariu atractiv. 0727.770.789, 0727.770.788.
SC Flyhomeway SRL angajează comi-sioner, şef birou comerţ cu ridicata si cu amănuntul, conducător firma mica patron (girant) în afaceri, intermedieri si alte servicii comerciale, calculator preţ cost. 0765.324.661
DIVERSE
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu. Titularul proiectului Comuna 1 Decembrie anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Reabilitare şi extindere reţea de canalizare în zona centrală, comuna 1 Decembrie, judeţul Ilfov" propus a fi amplasat în zona centrală Comunei 1 Decembrie. Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Ilfov din Bucureşti, str. Aleea Lacul Morii nr. 1, sector 6 şi la sediul primăriei comunei 1 Decembrie Sos. Giurgiului, nr. 196, bl. P22, ap. 13-14 Jud. Ilfov, Com. 1 Decembrie, 077005. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Ilfov.
Lichidatorul judiciar desemnat de Tribunalul Ialomiţa în dosarul 2277/98/2014, în baza Încheierii din 21.10.2014 notifică deschiderea procedurii de faliment faţă de SC COOL PIERCE & TATTOO SRL, J21/ 230/2008, CUI 23102239. Notifică creditorii ce deţin creanţe la data deschiderii procedurii că au fost stabilite următoarele termene: termen limită de depunere a creanţelor 21.11.2014, termen întocmire a tabelului preliminar al creanţelor 05.12.2014, termen pentru definitivarea tabelului 19.12.2014.
Administratorul judiciar desemnat de Tribunalul Ialomiţa în dosarul 1669/98/ 2014, în baza Sentinţei 1815 din 17.10.2014 notifică deschiderea procedurii generale
de insolvenţă faţă de SC EST CONSTRUCT SRL, J21/728/2007, CUI 22842719. Notifică creditorii ce deţin creanţe la data deschiderii procedurii că au fost stabilite următoarele termene: termen limita de depunere a creanţelor 17.11.2014, termen întocmire a tabelului preliminar al creanţelor 30.11.2014, termen pentru definitivarea tabelului 12.12.2014
Soho Deverde anunţă publicul asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Complex Comercial+ Utilităţi amplasat com. Corbeanca. Informaţiile privind proiectul pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului Bucureşti, sector 6, Aleea Lacul Morii, nr. 1 şi la sediul Primăriei Corbeanca. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Ilfov.
Aspeti Srl anunţă publicul asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Hala Depo-zitare+ Birouri- Etapa II, amplasat în Com. Glina. Informaţiile privind proiectul pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului Bucureşti, sector 6, Aleea Lacul Morii, nr. 1 şi la sediul Primăriei Glina. Observaţiile publicului se primesc la Agenţia pentru Protecţia Mediului Ilfov.
ROMCONSULT IPURL lichidator Judiciar, anunţă deschiderea procedurii falimentului debitoarei S.C. SAMS MARE SRL Sf. Gheorghe CUI 29183860 Termen
limită de depunere a cererilor de admitere a creanţelor 6 noi 2014. Dosar 1425/ 119/2014 Tribunalul Covasna.
Pentru STEFILDI SRL- cu sediul social în Cluj Napoca, str. Bucuresti, nr. 64, ap.
81, judeţul Cluj, J12/1815/2005, C.U.I.
17587741, a fost deschisa procedura generala de insolventa, dosarul 905/ 1285/2014 Tribunalul Specializat Cluj. Termen declaratii de creanta 27.11.2014. Verificare, afisare tabel preliminar 10.12.2014. Termen contestaţii 7 zile de la publicarea tabelului preliminar in BPI. Termen solutionare contestatii si afisare tabel definitiv 15.01.2015. Prima adunare creditori in data de 16.12.2014, ora 11, la sediu administratorului judiciar. Informatii suplimentare: JURIS INSOL-VENCY SPRL Cluj-Napoca, str. Dobro-geanu Gherea nr. 16/4, jud. Cluj, tel/fax
0264-593.537.
Pentru SC STELOG SRL- Dej, Aleea Tomis nr. 17, Bl N, ap.7, jud. Cluj; J12/1547/2005, CUI 17518180; a fost deschisa procedura generala de insolventa, in dosarul
1014/1285/2014 al Tribunalui Specializat Cluj. Termen declaraţii de creanţă 25.11.2014. Verificare, afisare, publicare BPI tabel preliminar 12.12.2014. Termen contestatii 7 zile de la publicarea tabelului preliminar in BPI. Termen afisare tabel definitiv 06.01.2015. Prima adunare a creditorilor 17.12.2014, ora 10 la sediul administratorului judiciar. Informatii:
JURIS INSOLVENCY SPRL, Cluj-Napoca,
str. Dobrogeanu Gherea nr. 16/4, jud. Cluj,
tel/fax 0264-593.537.
In conformitate cu art.108 si art.109 din Legea nr. 85/2006, notificam tuturor creditorilor debitoarei SC A&Y PLAST SRL cu sediul in sector 3, Bucureşti, B-dul. Corneliu Coposu, nr. 5, bl. 103, sc.2, ap. 43, având J40/8331/2012 ca prin Sentinta civila nr. 8429 din 15.10.2014 pronunţata de Tribunalul Bucureşti in dosarul nr. 6594/3/2014, s-a dispus deschiderea procedurii falimentului împotriva debitoarei SC A&Y PLAST SRL
şi s-a desemnat lichidator judiciar MK Insolventa SPRL. Termenul limita pentru înregistrarea cererilor de admiterea creanţelor asupra averii debitorului
este 28/11/2014. Conform art.76 alin.(1)
din L. 85/2006, nedepunerea cererii de admiterea creanţei pana la termenul menţionat, atrage decăderea din drepturi privind creanţa pe care o deţineţi împotriva debitorului. Prima şedinţa a Adunării Creditorilor are loc la data de 12/12/2014, ora 10 Relaţii suplimentare - tel. 0722386740
In conformitate cu art.108 si art.109 din Legea nr. 85/2006, notificam tuturor creditorilor debitoarei SC GEORGY TEXTILE SRL cu sediul in Bucuresti, Calea Mo-silor nr. 294, cam. 1, Bloc 42, Scara 3, Etaj 7, Ap. 98, Sector 2, având J40/3281/1991 ca prin Sentinta Civila 8431 din 15.10.2014 pronunţata de Tribunalul Bucureşti
în dosarul nr. 14123/3/2014, s-a dispus deschiderea procedurii generale a insolvenţei împotriva debitoarei SC
GEORGY TEXTILE SRL şi s-a desemnat
lichidator judiciar MK Insolventa SPRL. Termenul limita pentru înregistrarea cererilor de admiterea creanţelor asupra averii debitorului este 28/11/2014. Conform art.76 alin.(1) din L. 85/2006, ne-depunerea cererii de admiterea creanţei pana la termenul menţionat, atrage decăderea din drepturi privind creanţa pe care o deţineţi împotriva debitorului. Prima şedinţa a Adunării Creditorilor are
loc la data de 22/12/2014, ora 10 Relaţii
suplimentare - tel. 0722386740
CUMPĂRĂRI
Cumpăr ceasuri vechi, tablouri, pictură românească, icoane, cronografie, argintării, statuete, decoraţii, deplasare domiciliu. Plata pe loc. 021.335.71.82,
0745.092.940, 0766.616.434
ADUNĂRI GENERALE
În temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 16 şi art. 17 din Actul Constitutiv, aşa cum a fost modificat şi completat, Consiliul de Administraţie al Combinatului de Îngrăşăminte Chimice S.A., cu sediul în oraş Năvodari, str. Principală nr. 1, jud. Constanţa, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J13/2354/06.11.2002, având C.U.I. 14996741, prin preşedinte Sudati Ernesto, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor pentru data de 28.11.2014, ora 10.00, în prima convocare, respectiv pentru data de 08.12.2014, ora 10.00, în a doua convocare, în Bucureşti, b-dul Apicultorilor nr. 70-72, parter, ap. 02, sector 1, pentru discutarea şi aprobarea următoarelor puncte ce alcătuiesc ordinea de zi: 1. Suplimentarea creditului contractat de societate de la Libra Internet Bank S.A.
şi garantarea acestui credit cu bunuri mobile aflate în patrimoniul societăţii, precum şi cu alte tipuri de garanţii; stabilirea unei durate de valabilitate a creditului de un an de zile de la semnarea documentelor conform pct. 2. 2. Împuternicirea expresă a directorului general să reprezinte societatea pentru îndeplinirea formalităţilor necesare pentru contractarea creditului şi constituirea garanţiilor, precum şi stabilirea limitelor de competenţă ale acestei persoane. La Adunarea Generală vor participa acţionarii înscrişi în registrul acţionarilor Combinatului de Îngrăşăminte Chimice S.A. la data de referinţă, respectiv 28.10.2014, ora 17.00. Dovada calităţii de acţionar se va face cu actul de identitate. Acţionarii vor putea participa şi vota personal sau prin reprezentant. În cazul participării prin reprezentant, acesta va putea vota în adunare doar în condiţiile depunerii la sediul societăţii, cel mai târziu în data de 25.11.2014, ora 17.00, a procurii speciale în original, atât pentru prima, cât şi pentru cea de-a doua convocare. Unul sau mai mulţi acţionari, reprezentând individual sau împreună cel puţin 5% din capitalul social, au dreptul de a cere introducerea unor puncte noi pe ordinea de zi a adunării generale, în termen de 15 zile de la publicarea în M.O. a prezentei convocări. Fiecare acţionar poate adresa, în scris, consiliului de administraţie întrebări asupra ordinii de zi, răspunsul urmând a fi oferit în cadrul şedinţei. Documentele şi materialele informative referitoare la ordinea de zi se găsesc la sediul societăţii, acţionarii putând solicita copii de pe acestea. La adunare vor participa, fără drept de vot, administratorii, directorii şi auditorul financiar.
LICITAŢII
Se vând la licitaţie publică două parcele de teren alăturate, de 1000 mp fiecare, situate în Sibiu, Calea Surii Mari FN, (peste drum de OBI), proprietatea debitoarei SC Auto Grup SRL, societate în faliment, prin lichidator Cabinet Marcoviciu Sorin Stefan, cu sediul în Sibiu, str. Oştirii, nr.
1, ap. 47, jud. Sibiu, tel. 0755.023.588.
Preţul de strigare pentru ambele terenuri este de 153.000 lei. Licitaţia se organizează în fiecare zi de Luni, ora 9.00, la sediul lichidatorului judiciar, până la vânzarea acestora. Informaţii suplimentare şi documentele specifice se pot obţine de la lichidatorul judiciar până în preziua licitaţiei.
Lichidatorul judiciar al SC ELIN SRL GA-ESTI -Societate în faliment- vinde prin LICITAŢIE PUBLICĂ CU STRIGARE în data de 10 noiembrie 2014, ora 13,00 Imobil situat în oraş Moreni, judeţ Dâmboviţa str. Teiş nr. 16, compus din teren în suprafaţă de 342 mp şi pivniţă în suprafaţă de 176 mp amplasată pe acest teren. Preţ pornire licitaţie 7.310 lei plus TVA. Imobilul este intabulat în cartea funciară. Licitaţia va avea loc la sediul lichidatorului AURORA INSOLVENCY IPURL din
Târgovişte, Bd. Independenţei, bloc H13, Ap. 16. În caz de neadjudecare licitaţia se va repeta în zilele de 17 noiembrie 2014. Condiţii de participare la licitaţie: cumpărarea caietului de sarcini (200 lei) şi plata garanţiei de participare de 10% din preţul de pornire al licitaţiei şi prezentarea unei oferte de cumpărare cu cel puţin 24 de ore înainte de data licitaţiei. Toţi cei care pretind vreun drept asupra imobilului să anunţe lichidatorul judiciar înainte de data licitaţiei.
Informaţii la telefon/fax: 0245.217.364; mobil 0721.224.165.
Constar Invest SRL prin lichidator, scoate la licitaţie publică cu strigare următoarele apartamente şi locuri de parcare situate în str. Toamnei nr. 118, sector 2: apartament patru camere, parter, în suprafaţă utilă de 112,42 mp; apartament patru camere, parter, în suprafaţă utilă de 127,42 mp; apartament 4 camere, parter, în suprafaţă utilă de 112,05 mp; apartament trei camere, et. 3, în suprafaţă utilă de 108,51 mp; aprtament două camere, et. 4, în suprafaţă utilă de 71,51 mp; garsonieră, et. 4, în suprafaţă utilă de 24,38 mp. Prima licitaţie va avea loc în data de 04 noiembrie 2014 în Bucureşti, sector 2, str. Dimitrie Onciu nr. 16A, et. 1, ap. 3, ora 15.00. Vânzarea se va efectua în baza unui caiet de sarcini şi a unei garanţii de participare de 10% din valoare. Garanţia poate fi depusă până cel târziu vinerea ce precede data licitaţiei. Caietul de sarcini poate fi achiziţionat între orele 10.00-16.00 de la adresa indicată mai sus, pe baza unei cereri pralabile scrise. Licitaţiile se vor ţine săptămânal, în ziua de marţi la adresa şi ora sus menţionată. Relaţii: e-mail: marculescu@dva.ro
Consiliul Local Prundu, cu sediul în comuna Prundu, judeţul Giurgiu, cod fiscal 5123640, organizează licitaţie în data de
25.11.2014,	orele 12,00 pentru concesio-
narea serviciului public de întreţinere a
spaţiilor verzi din comuna Prundu, pe o
perioadă de 10 ani. Persoanele intere-
sate pot intra în posesia unui exemplar
din documentaţia de atribuire la sediului
Primariei Prundu, gratuit. Data limită de
depunere a ofertelor este 25.11.2014 ore-
le 10,00 la secretariatul Primăriei Prun-
du. Persoană de contact: dl. viceprimar
Cristescu Gigi tel. -0246245117
Cabinet Individual de Insolvenţă Târ-noveanu Dorel Teodor, cu sediul în Timişoara, strada Chişodei nr. 6, telefon: 0740.240.023, e-mail: tarnoveanu@ upcnet.ro, lichidator judiciar desemnat de Tribunalul Timiş, dosar nr. 428/30/ 2012, privind debitoarea SC PAGO SRL, -în faliment, in bankruptcy, en faillite -CUI: RO18670720, cu sediul în Timişoara, str. Vârful cu Dor nr. 3, judeţul Timiş, registrul comerţului: J35/1543/2006; Scoate la vânzare prin licitaţie publică cu strigare, conform prevederilor Legii nr. 85/2014 şi Noului Cod de Procedură Civilă, următorul activ: -Complex comercial compus din subsol, parter şi 1 etaj, situat în Timişoara, strada Vârful cu Dor nr. 3, înscris în CF Nr. 401222 Timişoara, nr. cadastral C1 7096, Sc= 389,68'mp, Sd= 1048,78 mp, Su= 891,46 mp, S teren= 502 mp: valoare evaluată- 400.000 E (fără TVA). Evaluarea şi certificatul energetic pot fi consultate la lichidatorul judiciar după un anunţ prealabil. Virarea până la ora începerii licitaţiei în contul debitoarei SC PAGO SRL, deschis la BC Intesa Sanpaolo Romania SA, cod IBAN RO91WBAN2511022058500157, a garanţiei de participare 10% din preţul de pornire pentru activul licitat, 40.000 E, respectiv echivalentul în Ron, reprezintă condiţie obligatorie de participare. Taxa de participare este de 500 lei şi se va achita/vira în contul de mai sus. Licitaţia va avea loc în data de 21.11.2014, ora 12.00, la sediul UNPIR Filiala Timiş, Timişoara, strada Francesco Grisselini nr. 1, etaj 2, ap. 7. În cazul neadjudecării activului licitaţia publică se va repeta în zilele de 05.12.2014, 19.12.2014,
09.01.2015,	23.01.2015, 06.02.2015,
20.02.2015 şi 06.03.2015 în aceleaşi
condiţii, la aceeaşi oră, în acelaşi loc. Prezentul anunţ constituie şi notificare către creditori, debitor şi pentru orice persoană fizică sau juridică cu interes justificat în cauza.
BYAX COM SRL- în faliment- dosar
5086/ 105/ 2013- Tribunalul Prahova, prin lichidator judiciar RAL INSOLV SPRL, cu sediul în Câmpina, str. Griviţei, nr. 65, jud Prahova, organizează SELECŢIE DE OFERTE pentru valorificare teren intravilan arabil, suprafaţă 2522 mp, Ariceştii Rahtivani, jud Prahova, T31, PA 2342, număr cadastral 1392, carte funciară 986 şi autoturism Matiz, an 2006. Ofertele se depun la sediul lichidatorului judicial, prin registratură sau cu poşta, până cel mai târziu la data de 14.11.2014, ora 14.00. Ofertele depuse vor fi puse în concurs prin organizarea unei licitaţii la o dată ulterioară, ce va fi comunicată ofertanţilor, preţul de pornire fiind egal cu cea mai mare ofertă de preţ depusă pentru bunul de interes. Bunurile pot fi vizionate pe bază de solicitare la telefon 0722.610.833 sau pe adresa de mail office@ralinsolv.ro.
1. S.C. Fise Electrica Serv S.A -SISE Electrica Transilvania Nord, cu sediul în Cluj Napoca, str. Taberei, nr. 20, tel.: +40372.640.302, Fax: +40264.205.504, achiziţionează „Posturi de Transformare în Anvelopă de Beton" în cantităţile şi condiţiile prevăzute in Documentaţia de atribuire. 2. Adresa la care se poate solicita Documentaţia de atribuire: SISE Transilvania Nord, Cluj Napoca, str. Taberei, nr. 20, Tel.: +4037.2640.302, Fax:
+40264-205.504. Documentaţia de atribuire se pune la dispoziţia operatorilor economici contra cost (150 lei, fără TVA), în urma solicitării, în scris a acesteia. 3. Procedura aplicată: Licitaţie deschisă.
4.	Locul de livrare a produselor: con-
form specificaţiilor din Documentaţia
de atribuire. 5. Natura şi cantitatea pro-
duselor ce se vor achiziţiona: „Posturi de
Transformare în Anvelopă de Beton" în
cantităţile prevăzute în Documentaţia
de atribuire. 6. Termenul de livrare al
produselor: maxim 30 zile de la sem-
narea contractului de furnizare. 7. Data
limită de primire a ofertelor: 11.11.2014,
ora 12.00. Data deschiderii ofertelor:
11.11.2014, ora 12.30. 8. Adresa la care se
depun ofertele: sediul SISE Transilvania
Nord, Cluj Napoca, str. Taberei, nr. 20, se-
cretariat general. 9. Limba de redactare
a ofertelor: limba română. 10. Perioada
de valabilitate a ofertei: 90 de zile de la
data deschiderii ofertelor. 11. Criteriul de
atribuire a contractului: „preţul cel mai
scăzut".
Lichidator Instant Expert SPRL, lichidator al BRIFCOLA SRL, organizează la sediul din Bacău, str. Trandafirilor nr. 1/D/1-2, jud. Bacău, în data de 03.11.2014, ora 11:00, licitaţie publică pentru vânzarea următorului imobil din Comăneşti, str. Combinatului 8, jud. Bacău: teren 3.850 mp şi construcţii (depozit 205 mp, garaje 209 mp, fânărie 146 mp, clădire birouri 183 mp/desfăşurat 274 mp, magazie 156 mp, magazie 6 mp, magazie 9 mp) -preţ 251.066 lei. Detalii: 0234.581.515.
Unitatea Militară 0461 Bucureşti, cu sediul în Bucureşti, str. Jandarmeriei nr. 2, sector 1, organizează, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1397/ 2003, coroborată cu H.G. nr. 85/ 2004, cu modificările şi completările ulterioare, în data de 03.11.2014 ora 11.00, licitaţie publică deschisă cu strigare, pentru vânzare masă lemnoasă pe picior. Începând cu data de 28.10.2014, persoanele fizice şi juridice interesate vor putea intra în posesia documentaţiei aferente procedurii de licitaţie de la sediul U.M. 0461 din localitatea Căciulata, Calea lui Traian, nr. 555, pentru suma de 10 lei. Pentru participarea la licitaţie, agenţii economici interesaţi trebuie să depună la sediul U.M. 0461 din Căciulata, în plic închis şi ştampilat, până la data de 31.10.2014, ora 14.00 documentele prevăzute la punctul 6 din Caietul de sarcini. Volumul de masă lemnoasă oferit este de 58,62 mc (45 arbori cu un volum total de 10,619 mc - Olăneşti, jud. Vâlcea, respectiv 31 arbori, cu un volum de 48 mc - Tisma-na, jud. Gorj). Pentru informaţii, agenţii economici se vor adresa la sediul unităţii noastre din Căciulata, Calea lui Traian nr. 555 sau la telefon: 0250.750.724 int. 645
sau 0744.653.714.
Subscrisa Specialists Trust Insolvency
5.	P.R.L., în calitate de lichidator judiciar
al debitorului S.C. REAL IMPEX DISTRI-
BUTION S.R.L. Suceava, cu sediul în mun. Suceava, Calea Unirii, nr. 32, pavilion administrativ, intrarea II, etaj 1, birou
nr. 6, jud. Suceava, CIF: RO24580797;
J33/418/2011, anunţă scoaterea la vânzare, prin licitaţie publică cu strigare,
la data de 11.11.2014, ora 14.00, la sediul
procesual ales al lichidatorului judiciar din mun. Suceava, str. Mărăşeşti, nr. 14, bl. 13, sc. A, ap. 2, jud. Suceava a activului: Proprietate imobiliara industriala amplasata in intravilanul comunei Mihai Eminescu, sat Cucorani, jud. Botosani constituita din: Teren de 4.373 mp, amenajat cu platforma betonata de cca. 1.000 mp, pe care este edificata Fabrica pentru preparate din carne (C1) de 2.064 mp, inscrise in C. F. nr. 51314-C1/ Mihai Eminescu si cota de 1/4 din teren drum acces cu suprafata de 2.316 mp, inscris in C.F. nr. 51317/Mihai Eminescu, la valoarea totala de 1.585.800,00 fara TVA. Componenţa şi descrierea activului SC REAL IMPEX DISTRIBUTION SRL
scos la vânzare sunt cuprinse în caietul de sarcini, care se poate procura de la sediul lichidatorului judiciar, în fiecare zi de luni până vineri, orele 08.00- 16.00, pana la data de 10.11.2014. Poate participa la licitaţie orice persoană fizică/ juridică care depune până la data de
10.11.2014, ora 14.00, la locul de desfa-
surare a licitatie toate documentele de înscriere la licitaţie prevăzute în caietul de sarcini Relaţii suplimentare: pe si-te-ul www.trust-insolventa.ro. E-mail: vanzari@trust-insolventa.ro. şi la telefon: 0756.209.960; 0746.182.093;
CONTACTE INTIME
Masaj erotic nud la doar... 80 lei, Non-Stop, www.Hotmodel.ro, 0720.509.810.
CITAŢII ŞI SOMAŢII
Domnul Pesach Moshe este citat să se prezinte la sediul SPN Miu si Molcut din Bucureşti, Calea Floreasca nr. 33,
ap. 4, sect. 1, data 06.11.2014, ora 10,00,
în vederea rectificării contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 1564/2004, cu privire la adresa completă a imobilului.
Somaţie. Având în vedere acţiunea civilă ce face obiectul dosarului 16532/ 55/2014 al Judecătoriei Arad, petenţii Cotor Viorel şi Cotor Magdalena, domiciliaţi în sat Turnu, nr.554, jud. Arad, solicită dobândirea prin uzucapiune a dreptului de proprietate asupra cotei de 1/1 din imobilul situat în sat Turnu nr.553, înscris în CF 308378 Pecica, imobil asupra căruia este evidenţiat în Cartea Funciară Cheveresan Ghoerghe, invităm cei interesaţi să facă opoziţie faţă de acţiune în termen de 6 luni de la afişarea prezentei somaţii.
Aducem la cunoştinţa celor interesaţi cererea formulată de reclamanţii Zsori Ioan şi Zsori Rozalia având ca obiect constatarea dobândirii prin uzucapiune a dreptului de proprietate asupra imobilului situat în Timişoara str. Mogoşoaia ( fostă Macarenko), nr. 5, jud. Timiş, înscris în CF nr. 434777 Timişoara (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. 1505 Ghiroda) nr. cad./ nr. top 1208/b/1/5 în suprafaţă de 539 mp compus din teren „fâneaţă în Nameş" şi că, dacă în termen de o lună de la afişare nu se va face opoziţie, instanţa va păşi la judecarea cauzei. Dosar nr. 17651/325/2014.
Pârâta Stefanovits Iasmina, cu ultimul domiciliu cunoscut în sat Voiteg, nr. 405, com. Voiteg, jud. Timiş, în prezent cu domiciliul necunoscut, este chemată la Judecătoria Timişoara, cu sediul în Timişoara, Piaţa Ţepeş Vodă, nr. 2A, în
dosarul nr. 15512/325/2014, pentru termenul de judecată din data de 11.11.2014, ora 8.30, Sala 327, Completul13, în proces cu reclamantul Csiki Jozsef, pentru exercitare autoritate părintească.
România, Judecătoria Arad, operator
-3208 Arad, B-dul Vasile Milea, nr. 2-4, jud. Arad; Cod 310131; Tel: 0257.253.630, Fax: 0257.253.889, email: jd-arad@just.
ro. Secţia civilă, Dosar nr. 16533/55/2014, Obiectul cauzei: uzucapiune, Petenţi: Cotor Viorel, Cotor Magdalena, Emisă la
22.10.2014. SOMAŢIE. Având în vedere
că prin acţiunea civilă ce face obiectul
dosarului nr. 16533/55/2014 al Judecătoriei Arad, petenţii Cotor Viorel şi Cotor Magdalena, domiciliaţi în sat Turnu nr. 554, jud. Arad, solicită dobândirea prin uzucapiune a dreptului de proprietate asupra cotei de 1/1 din imobilul situat în sat Turnu nr. 555, compus din teren arabil grădină în suprafaţă de 1259 mp, identificat în CF nr. 1291 Turnu cu nr. top
2058.2063.2064/1/29, imobil asupra
căruia este evidenţiat în cartea funciară ca şi proprietar Varjan (Verjanov) Gheorghe, invităm pe cei interesaţi să facă opoziţie faţă de această acţiune, în termen de 6 luni de la afişarea prezentei somaţii, în caz contrar urmând a se trece la judecarea cauzei. Preşedinte Ramona Adela Coşoveanu, Grefier Paula Sîrb.
Numitul Lucescu Ionuţ, cu ultimul domiciliu cunoscut în str. Tineretului nr. 8, Rădăuţi, judeţul Suceava, este chemat la Judecătoria Rădăuţi în ziua de 10.11.2014, ora 9.00, în calitate de pârât în proces cu Andrişan Gheorghe în calitate de reclamant, pentru partaj judiciar, ce face obiectul dosar 5216/285/2007*.
Judecătoria Câmpulung Moldovenesc. Str. Calea Bucovinei nr. 62 -64, judeţul Suceava. Telefon 0230-312444. Fax: 0230-312444. Dosar nr. 2119/206/2014. SOMAŢIE nr. 2119/206/2014 din data
de 06 octombrie 2014. Având în vedere dispoziţiile încheierii pronunţate la data de 06 octombrie 2014, în dosarul nr. 2119/206/2014, aducem la cunoştinţă faptul că numitul Mândrilă Iosep Nicolai, domiciliat în comuna Vama, sat Strâm-tura, str. Petru Rareş nr. 39, judeţul Su-
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