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ANUNȚURI

OFERTE SERVICIU
l www.Royalds.nl este o
companie olandeza specializata in plasarea fortei de
munca in companii din
Olanda.Oferim locuri de
munca in urmatoarele
sectoare de activitate:
constructii, amenajari interioare de lux (inclusiv pereti de
rigips), constructii navale,
tamplarie, constructii metalice, tamplarie aluminiu
(montaj ferestre cu geam
termopan).Ne puteti
contacta la: office:+31(0)243785463,
mobil:
+31(0)621330334, andrua@
royalds.nl sau pe pagina de
facebook: Andreea Voicu
Teodorescu.

VÂNZĂRI IMOBILE
l Subscrisa SC Coseli SA,
Iaşi, anunţă vânzarea imobilului situat în intravilanul
judeţului Iaşi, comuna Movileni, compus din teren în
suprafaţă de 50.000mp
având nr.cadastral 60.366, la
preţul de 17.060Lei.
0232.270.997.

CITAȚII
l Nicula Ioana în calitate de
reclamant, cheamă în
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instanţă pe Voicu Marinpârât, la Judecătoria Piteşti,
în dosar 3622/280/2016-obligaţia de a face+pretenţii, în
data de 08.02.2017-ora 08.30,
complet C3-1.
l RCS&RDS SA din Bucureşti, str. Dr. Staicovici, nr.75,
sector 5, CUI RO5888716,
cheamă pe Popescu Doina,
domiciliată în Slatina, str.
Aleea Rozelor, nr. 12, bl.
FB17, sc.C, et. 4, ap. 18, jud.
Olt, la Judecătoria Slatina, în
dosar 6428/311/2014,
complet ccr 3, în data de
09.02.2017, ora 09.00.
l Se citează intimatul- pârât
Codre Dumitru, cu ultimul
domiciliu cunoscut în Localitatea Drăguşeni, Str. Principală, Nr. 118, Judeţul Satu
Mare, la Tribunalul Satu Mare
pentru data de 06.02.2017, ora
9.00, sala 59, în dosarul cu
nr.2605/266/2016, având ca
obiect cntestaţie în anulare, în
contradictoriu cu Paul
Simion, domiciliat în Lugoj,
Str. Bocsei, Nr. 9, Judeţul
Timiş, contestator intervenient RNP Romsilva, cu
sediul în Satu Mare, Str. Eroii
Revoluţiei, Nr.12, Judeţul
Satu Mare, Doroş Grigore,
Popa Vasile, Paul Vasile şi
alţii.

				

DIVERSE

SOMAȚII

l Anunţ Nr. Iesire: 267 /
23.01.2017. Subscrisa Dinu
Urse şi Asociaţii SPRL, în
calitate de administrator
judiciar al SC TBNI SA,
C U I
6 6 4 7 6 2 7 ,
J40/27076/1994, conform
Încheierii de şedinţă din
data de 07.04.2004, pronunţată în dosarul 1150/3/2003
de catre Tribunalul Bucureşti, Secţia a VII-a Civilă,
invită toate persoanele
(foşti şi actuali salariaţi)
care au de încasat drepturi
salariale restante la data
deschiderii procedurii insolvenţei TBNI SA să se
prezinte în data de
07.02.2017 între orele 10:0016:00 la sediul societăţii din
Bucureşti, B-dul Bucureştii
Noi nr. 40, sector 1, pentru
a le fi achitate creanţele
salariale în conformitate cu
planul de reorganizare
confirmat de către judecătorul sindic. Prezentul
anunţ se va publica în BPI
şi intr-un ziar naţional de
largă circulaţie fiind afişat
si la sediul societăţii din
Bucureşti, B-dul Bucureştii
Noi nr. 40, sector 1. Dinu
Urse şi Asociaţii SPRL,
Asociat coordonator -Dan
Urse.

l Somație emisă în temeiul
art. 130 din Decretul-Lege
nr. 115/1938, astfel cum sa
dispus prin Încheierea de
sedință din data de
17.01.2017, privind cererea
înregistrată sub dosar nr.
1786/246/2016 al Judecătoriei Ineu, formulată de
petenții Dan Radu și Dan
Maria Costina, ambii domiciliați în Arad, str. Griviței
nr. 95, județul Arad. Petenții
susțin că au folosit imobilul
înscris în CF nr. 2715 Tauț,
nr.top.1113-1119/a.12/139,
compus din teren arabil
extravilan în suprafață de
5755 mp, necooperativizat,
în cotă de 1/1 părți, în devălmășie, respectiv comunitate
legală de bunuri, prin uzucapiunea de 20 de ani de la
moartea proprietarului
tabular de sub B.1.
defunctul Zdrînca Eugen,
decedat la data de
19.03.1956, respectiv prin
joncțiunea posesiei autoarei
Petii Rozalia, domiciliată în
comuna Tauț, sat Nadăș nr.
217, județul Arad și
respectiv a autorului Petii
Ioan, decedat la data de
14.11.2014, în mod pașnic,
public, continuu și sub nume

de proprietar, fără ca alte
persoane să facă acte de
posedare sau tulburare. Prezenta somație se
afisează timp de o lună la
sediul instanței si la sediul
primăriei în raza căreia se
află imobilul și se publică
într-un ziar de largă răspandire, timp în care toți cei
interesați au posibilitatea să
d e p u n ă D E Î N D ATĂ
opoziție la Judecătoria Ineu,
întrucăt în caz contrar în
termen de o lună de la
ultima afișare sau publicare
se va proceda la analizarea
cererii petenților cu privire
la constatarea dreptului lor
de proprietate. Președinte,
Grefier

LICTAȚII
l SC Rimti Com SRL, in
faliment, anunta vanzare,
prin lichidatorul judiciar
C.I.I. Tudor Catalin George
a bunului din patrimoniu,
prin licitatie publica. Sedintele de licitatie vor avea loc
saptamanal, in fiecare zi de
vineri, incepand cu data de
27.01.2017 la sediul lichidatorului judiciar situat in
Ploiesti, Str. Cerna Nr. 11,
Jud. Prahova. Date de
contact: telefon 0725093254;

fax 0344404029; email
catalin.george.tudor@gmail.
com. Bunul ce urmeaza a fi
licitat: - Chiosc PVC
(Constructie provizorie),
pret redus cu 30% fata de
pretul stabilit in cadrul
raportului de evaluare.
Caietul de sarcini, in valoare
de 500 lei, se va putea achizitiona de la sediul lichidatorului judiciar.

PIERDERI
l Declar pierduta parafa
doctor in data de 11.01.2017,
in Bucuresti, Dr. Grigoras
Cerasela, medic stomatolog,
cod 934468. O declar nula.
l Pierdut atestat profesional
transport marfă, eliberat de
ARR Argeș, pe numele Pleșa
Costel, dom. în Bascov, sat
Uiasca, jud. Argeș. Se
declară nul.
l SC Atlantis Security SRL,
cu sediul în municipiul Timişoara, str.Aristide Demetriade, nr.13, spaţiul 2,
cam.46, având CUI:
RO18630815, declar pierdut
certificat constatator emis de
ONRC, Timiş, la data de
22.07.2013, serie B,
nr.2788445. Îl declar nul.

publicitate

Nu rata în fiecare vineri
Ghidul de timp liber
al Jurnalului Naţional!

Concursuri
cu premii:
bilete la ﬁlm
şi cărţi în
ediţie de lux

Citeşti şi te destinzi! Găseşti cele mai "hot" subiecte:
- Articole din lumea mondenă,
interviuri cu cele mai iubite vedete
- Recenziile ultimelor
cărţi apărute pe piaţă
- Premiere cinematograﬁce
- Idei de destinaţii pentru weekend
- Programele celor mai importante 12 televiziuni
- Recomandări pentru cele mai bune ﬁlme şi emisiuni ale serii

PRIETENOS, UTIL, DISTRACTIV!

