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judiciar al S. C. LA CASA S. R. L., conform 
Incheierii din data de 08.08.2012, dosar 
4487/110/2012, notifica deschiderea 
procedurii falimentului impotriva 
debitoarei. Declaratiile de creanta se 
depun la grefa Tribunalului. Termene: 
20.09.2012- pentru înregistrarea cererii 
de admitere a creanţelor, 01.10.2012- 
verificarea, întocmirea, afişarea 
comunicarea tabelului preliminar al 
creanţelor, 15.10.2012- întocmirea, 
afişarea, tabelului definitiv. Nedepunerea 
creantei in termen atrage decaderea. 
05.10.2012, ora 09.00 - prima adunare a 
creditorilor in loc. Bacau, str. Mioritei, nr 2 
Termen de procedura: 18.10.2012. 

C. P. I. Ionescu M. Adrian, lichidator 
judiciar al S. C. SEBYDOR S. R. L., conform 
Incheierii din data de 08.08.2012, dosar 
4491/110/2012, notifica deschiderea 
procedurii falimentului impotriva 
debitoarei. Declaratiile de creanta se 
depun la grefa Tribunalului. Termene: 
20.09.2012- pentru înregistrarea cererii 
de admitere a creanţelor, 01.10.2012- 
verificarea, întocmirea, afişarea 
comunicarea tabelului preliminar al 
creanţelor, 15.10.2012- întocmirea, 
afişarea, tabelului definitiv. Nedepunerea 
creantei in termen atrage decaderea. 
05.10.2012, ora 10.00 - prima adunare a 
creditorilor in loc. Bacau, str. Mioritei, nr 2 
Termen de procedura: 18.10.2012. 

C. P. I. Ionescu M. Adrian, lichidator judiciar 
al S. C. TKD GLOBAL S. R. L., conform 
Incheierii din data de 08.08.2012, dosar 
4485/110/2012, notifica deschiderea 
procedurii falimentului impotriva 
debitoarei. Declaratiile de creanta se 
depun la grefa Tribunalului. Termene: 
20.09.2012- pentru înregistrarea cererii 
de admitere a creanţelor, 01.10.2012- 
verificarea, întocmirea, afişarea 
comunicarea tabelului preliminar al 
creanţelor, 15.10.2012- întocmirea, 
afişarea, tabelului definitiv. Nedepunerea 
creantei in termen atrage decaderea. 
05.10.2012, ora 09.30 - prima adunare a 
creditorilor in loc. Bacau, str. Mioritei, nr 2 
Termen de procedura: 18.10.2012. 

S. C. ALIZE 2002 S. R. L. cu sediul social 
în str. Matei Basarab nr. 96, bloc L122, 
scara 3, etaj 2, ap. 51, sector 3, Bucureşti, 
înregistrată la O. N. R. C. -O. R. C. T. B. cu 
CUI nr. 14950949 din data de 18.10.2002, 

informează pe cei interesaţi că s-a depus 
solicitarea pentru emiterea autorizaţiei 
de mediu pentru activitatea: Fabricarea 
de dispozitive, aparate şi instrumente 
medicale stomatologice (laborator de 
tehnică dentară) -3250, desfăşurată în 
str. Vasile Lascăr nr. 123, et. 1, ap. 5, sector 
2, Bucureşti. Informaţii se pot solicita la 
sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti din sectorul 6, Aleea Lacul 
Morii nr. 1 (Barajul Lacul Morii -în spatele 
benzinăriei LUKOIL) între orele 9.00-
12.00, de luni până vineri. Propuneri sau 
contestaţii se pot depune la sediul A. P. M. 
Bucureşti în termen de 10 zile de la data 
publicării prezentului anunţ. 

NUMITUL Puiu Puisor Sabin cu ultimul 
domiciliu cunoscut Craiova, str. 
Principatele Unite bl. 12, sc. 1, et. 1, 
ap. 5, jud. Dolj, este instiintat ca s-a 
pronuntat decizia Judecatoriei Craiova, 
in dosarul 24121/215/2011, sentinta civila 
3774/12.03.2012 care Admite cererea 
de chemare in judecata formulata 
de reclamantii Neagoe Dan Marius si 
Neagoe Dana Simona, domiciliati in 
Craiova, str. Sterban Voda, nr. 21, jud. 
Dolj, in contradictoriu cu paratul Puiu 
Puisor Sabin, domiciliat in Craiova, 
str. Principatele Unite bl. 12, sc. 1, et. 1, 
ap. 5, jud. Dolj. Constata valabilitatea 
antecontractului de vanzare- cumparare, 
incheiat la data de 14.10.2001, intre 
reclamant, in calitate de promitent- 
cumparator si paratul Puiu Puisor Sabin, 
in calitate de promitent- vanzator, avand 
ca obiect cota indiviza de 1/8 din suprafata 
de teren de 275mp in indiviziune, care 
face parte din suprafata totala de 550 
mp cu nr. cadastral provizoriu 7017 
inscris in cartea funciara nr. 15372 a 
mun. Craiova, si cota indiviza de ¼ din 
constructia compusa din sufragerie, 
doua dormitoare, bucatarie si sala, cu 
nr. cadastral provizoriu 7017/1/2, imobil 
situat in Craiova, str. Serban Voda, nr. 21, 
jud. Dolj. Prezenta hotarare tine loc de act 
autentic de vanzare- cumparare. Ia act ca 
nu s-au solicitat cheltuieli de judecata. 
Cu recurs in 15 zile de la comunicare. 
Pronuntata in sedinta publica, astazi, 
12.03.2012. 

C. I. Bontea Daniela anunta deschiderea 
procedurii insolventei pentru Mincosmar 
SRL dosar 4543/121/2012, termen 

creanta 05.10.2012, adunare creditori 
04.12.2012-Tribunalul Galati, sala 11, orele 
9. 

CABINETE

MASAJ de relaxare, reflexoterapie, 
masaj muscular deep-tissue, sportiv, 
cu pietre vulcanice, drenaj limfatic, 
stretching, numai la domiciliu. 
Exclus masajul erotic. Relatii la 
0724.080.577; 0736.339.830. 

PIERDERI

PIERDUT atestat ADR, seria ADR nr. 
13064 pe numele MARTIN ALEXANDRU 
GEORGE. ¥l declar nul. 

PIERDUT Certificat constatator nr. 34037/ 
07.12.2006 pe numele SC GRYG TAXI SRL 
Adjud. Se declară nul. (31bf03.1.1). 

PIERDUT Certificat înregistrare 
fiscală seria B-2494897, Certificatului 
Constatator nr. 1183/01.02.2012 al PFA 
Săvescu Cristian J39/239/2010, CUI 
26876838. Declar nule. 

PIERDUT acte cabinet de avocat “Lungoci 
Camelia”: registru incasari si plati, 
declaratii de venit, chitantier, contracte si 
imputerniciri avocatiale. Se declara nule. 

PIERDUT certificat ADR baza plus cisterna 
pe numele Frunza Viorel, declar nul.

PIERDUT atestat profesional transport 
marfa, marfuri generale, pe numele 
Frunza Viorel, declar nul.  

PIERDUT permis de conducere categoria 
B pe numele Nadejde Ionut Daniel. Il 
declar nul. 

 DECESE
FAMILIA Todea anunţă cu multă durere 
despărţirea de regizorul CORNEL 
TODEA, generos, iubitor şi devotat soţ, 
tată, frate, unchi şi bunic. 

ECHIPA Teatrului „Ion Creangă” 
din Bucureşti îşi exprimă sincere 
regrete pentru trecerea în nefiinţă 
a maestrului CORNEL TODEA. 
Memoria personalităţii marelui om 
şi creator va rămâne permanent 
în conştiinţa noastră şi a întregului 
public românesc. Dumnezeu să-l 
odihnească! 

MUZEUL Etnografic al Transi lvaniei ofera 
spre vanzare obiecte de inventar s i mij -
loace f ixe propuse pentru casare . Ofer ta 
valabi la pana la 07.09. 2012 . Informati i su-
pl imentare la telefon 026 4 -592 . 3 4 4 

IN conformitate cu O.U.G . 19 5/20 05 pri -
vind protectia mediului cu modif icari le s i 
completari le ulterioare s i Ord. 1798/20 07 
SC DINAMIC CARTING SRL  anunta ince -
perea demersuri lor in vederea obtineri i 
autorizatiei de mediu  pentru obiectivul : 
Punct de Colectare pentru Recuperarea si 
Valorif icarea Materialelor Reciclabile din 
local itatea  Cluj - Napoca, Calea Baciului , 
nr.15 , judetul Cluj .  Eventualele sugesti i  s i 
reclamati i se vor depune la sediul ARPM 
Cluj - Napoca, Calea Dorobanti lor nr. 99, in 
zi le le de luni : 8 . 30 -18 . 30 ; mar ti ,  miercuri , 
joi ,  vineri :   8 . 30 -16 . 30

PROPUNERI AFACERI
FIRMA Express Kurier Europa caută 
colaboratori (f irme de transpor t 

DIVERSE DIVERSE VANZARI

autorizate , persoane f izice autorizate) 
cu sprinter/dube/autouti l i tară  prelată , 
3 ,  5t (sarcină  ut i lă  de la 1 .0 0 0 kg), 
capacitate de la 4 europaleţ i ,  camioane 
7, 5t ,  12t ,  24t , pentru transpor t marfă  în 
UE . Oferim contract f ix . Curierat Expres 
Internaţ ional ,  baza Austria , te lefon: 
0 043 .662 . 879.7 72 .18 . Persoană  contact : 
Draxler Klaus , e -mail :  draxler@exs .de . 
Vorbim româneşte . www.exs .de . 

IMOBILE
B R AI L A Ianca CENTRAL, TEREN 
INTRAVILAN POATE FI PARCELAT 
50 0 - 220 0 mp, TOATE UTILITATILE , 
NE GOCIABIL . TEL . 0761609081 ; 
0763670 020, 15 EUR , (02 122 13370 
gheorghe _ca zacu20 05@yahoo.com. 

2 CAMERE
TITAN - PARC ,  Metrou,  8/10, cf l ,dec , 
balcon, bloc caramida, spatios , scoala , 
magazine, 520 0 0E;  072 1 . 37 7.691  www.
amdf- imobil iare .ro

OFERTE SERVICIU

CENTRU de estetica medicalå, 
angajeazå manechiuriste, coafeze, 
frizeri (bårba¡i - femei) cosmeticiene. 
Rela¡ii la tel : 0767.495.954, florea_
anda@ymail.com 

CUMPARARI IMOBILE
UNIRII -Udri¿te, apartament în vilå, et. 
1, P+1, 164 mp, 4 camere, decomandat, 
renovat 2010, pivni¡å, pod, curte, 
1937, zonå lini¿titå, 140.000 euro. Tel: 
0721.287.339.  

INCHIRIERI OFERTE
APARTAMENT 2 camere, confort 
1, decomandat, et. 1/8, renovat, 
nemobilat, B-dul Brâncoveanu nr. 6, 
stradal, lângå metrou, 55 mp, 250 euro. 
Tel: 0726.247.230, 0721.287.339. 

BUCURESTI

citată pe 18.09.2012 la Judecătoria Sf. 
Gheorghe în dosarul 884/305/2012 în 
proces cu SC NOVO TECH SRL. 

PRETENTII BANESTI, Paratul JITARIUC 
IOAN, cu domicil iul in municipiul 
Dorohoi, str. Aleea Criva, nr. 8, bl. I 1, ap. 
38, jud. Botosani, este chemat la Judeca-
toria Dorohoi-municipiul Doro hoi, str. 
Postei, nr. 1, jud. Botosani, in dosarul 
nr. 800/222/2012, pentru ziua de 26 
Septembrie 2012, in proces cu S. C. APA 
GRUP S. A. Botosani pentru fond-pre tentii 
banesti., Botosani Boto sani, (0331710351 
valeriud@upcnet. ro. 

PREYENTII BANESTI, SC TER MICA SA 
Botosani, cheama in judecata in data 
de 19.09.2012, la Judecatoria Botosani, 
dosar nr. 18826/193/2011, pe paratul Jechil 
Aurelian cu ultimul domi ciliu cunoscut in 

Botosani, str. Calea Nationala, nr. 52, bl. 52 
B, ap. 4,, Botosani Botosani, 0331710351. 

DAMU Iuliana cu ultimul domiciliu în Iaşi, 
Strada Muşatini nr. 11, bl. N11, sc. B, et. 3, ap. 
14, este citată pe 19. septembrie. 2012, la 
Tribunalul Iaşi, sala 1, civ d4, ora 9.00, în 
dosar 1157/99/2012, în proces cu Todiraş 
Gheorghe pentru Fond exequator. 

NUMITA, Tentiş Ioana Mihaela cu 
domiciliul în sat Nazna, str. Mureşului, 
nr. 17, comuna Sâncraiu de Mureş, jud. 
Mureş, şi reşedinţa în sat Sângeorzu Nou, 
nr. 240, comuna Lechinţa, jud. Bistriţa 
Năsăud, este citată în calitate de pârâtă 
în dosar nr. 27/337/2012 la Judecătoria 
Zalău în proces cu Mastan Ioan având ca 
obiect divorţ fără copii, pentru data de 
11.09.2012, ora 8.30. 

PÂRÂTUL Stoicescu Dumitru este citat 
de către reclamanta Melicenco Eugenia 
la Judecătoria Babadag la data de 27 
septembrie 2012 în dosarul 888/179/2011 
pentru ieşire din indiviziune. 

ESTE chemat la Judecătoria Galaţi, strada 
Brăilei nr. 153, sala 4, CC3, în data de 
10.09.2012, Crăciun Vasile în calitate de 
pârât pentru fond- divorţ, reclamantă 
fiind Crăciun Cristina Mihaela. 

SE citează Şchiopu Florin în dosarul 
de divorţ nr. 1017/233/2011 cu termen 
de judecată la data de 25.09.2012, la 
Judecătoria Galaţi, în contradictoriu cu 
reclamanta Şchiopu Maricela. 

DIVERSE

C. P. I. Ionescu M. Adrian, lichidator 

Judetul Giurgiu

 
 

www.cbcromaniabulgaria.eu  
Investim în viitorul t u! 

Programul de Cooperare Transfrontalier  România – Bulgaria 2007-2013 este cofinan at de Uniunea European  prin Fondul European de Dezvoltare 
Regional  

 

1. MIS-ETC Code:547
2. Data de publicare:03 septembrie 2012
3. Program:Programul de Cooperare Transfrontalieră România – Bulgaria 2007-2013
4. Autoritate de contractare:Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului
CONSILIUL JUDEŢEAN  GIURGIU, în calitate de beneficiar, pe data de 26 decembrie 2012, finalizează 

implementarea proiectului “REABILITAREA INFRASTRUCTURII DE ACCES PENTRU DEZVOLTAREA 
COOPERĂRII TRANSFRONTALIERE ÎN REGIUNEA GIURGIU-RUSE( R.O.A.D  GIURGIU - RUSE)”, în parteneriat 
cu MUNICIPALITATEA SLIVO POLE – DISTRICTUL RUSE (BULGARIA).

Proiectul este finanţat din  FONDUL  EUROPEAN DE DEZVOLTARE REGIONALĂ  în cadrul Programului de 
Cooperare Transfrontalieră România – Bulgaria 2007-2013 şi se desfăşoară pe o perioadă de 28 luni.

Valoarea totală eligibilă a proiectului 7.561.489,46 euro, din care:
 6.386.433,99 euro- valoare nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională,reprezentând 84, 46 %;
 982.993,63 euro – cofinanţare de la bugetul naţional, reprezentând 13%;
 192.061,84 euro – contribuţia proprie a partenerilor Consiliul Judeţean Giurgiu şi Municipalitatea Slivo 

Pole,reprezentând 2,54%.
Detalii suplimentare pot fi furnizate de Consiliul Judeţean Giurgiu – Direcţia cooperare interregională, strategii şi 

proiecte, telefon:0372462646, fax:0372462670, e–mail:cjg@cjgiurgiu.ro.
 Persoana de contact : Jureschi Monalisa – Manager proiect.

TITLUL PROIECTULUI: “REABILITAREA INFRASTRUCTURII DE ACCES PENTRU DEZVOLTAREA 
COOPERĂRII TRANSFRONTALIERE ÎN REGIUNEA GIURGIU – RUSE ( R.O.A.D GIURGIU - RUSE)”
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