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Anun]uri
OFERTE SERVICIU
Muzeul Na]ional Cotroceni organizeaz` concurs
pentru ocuparea posturilor de contabil [ef [i referent de specialitate achizi]ii publice. Rela]ii la nr.de
telefon 021.317.31.02, 021.410.05.81 int. 502 sau email secretariat@muzeulcotroceni.ro.
Prim`ria Municipiului Dorohoi organizeaz` concurs
în data de 08.12.2014, orele 10.00, pentru ocuparea
a 1 (una) func]ie public` de execu]ie de consilier principal. 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 institu]iei.
Se aduce la cuno[tin]a celor interesa]i, c` \n perioada 08-12 decembrie 2014, ora 10:00, la sediul
Cur]ii de Apel Ploie[ti, Str. Emil Zola Nr. 4, se organizeaz` concurs pentru ocuparea unor posturi de
func]ionar] publici, pe durat` nedeterminat` [i
anume: - 1 post expert, clasa I, grad superior
(vechime mimin 9 ani studii superioare economice – specialitate finan]e contabilitate) la Curtea de
Apel Ploie[ti. – 1 post expert BIRP, clasa I, grad principal (vechime minim 5 ani studii superioare de
drept, jurnalistic`, sau specialist \n comunicare) la
curtea de Apel Ploie[ti. – 1 post referent, clasa III,
grad superior (vechime minim 9 ani studii medii
economice) la Tribunalul Prahova. – 1 post consilier,
clasa I, grad superior (vechime minim 9 ani studii
superioare econimice – specialitate finan]e / contabilitate) la Tribunalul D~mbovi]a. Dosarele se vor
depune \n perioada 10 noimebrie – 27 noiembrie
2014, inclusiv, \ntre orele 13:00-14:00 la secretariatul comisiei de concurs din cadrul Cur]ii de
Apel Ploie[ti, Rela]ii la telefon/fax 0244-522.445 –
int 131.
{coala Postliceal` „Sf. Vasile cel Mare”, din cadrul
Funda]iei pentru Dezvoltare Uman` - Filiala
Ploie[ti, cu sediul \n Ploie[ti, Bulevardul Petrolului
nr. 16, tel/fax 0244574921, organizeaz` concurs de
titularizare pentru urm`toarele catedre: 1 .management farmaceutic [i sanitar-1 catedr` profesor;
2. instruire practic` \n farmacii -1 catedr` maistru
instructor; 3.instruire clinic` -2 catedre maistru instructor; 4.module medicin` intern`, obstetric` [i
ginecologie -1 catedra medic; 5.module medicin`
intern`, obstetric` [i ginecologie -1 catedra maistru
instructor; 6. module cardiologie, chirurgie generala, toracica, cardiovasculara -1 catedra medic; 7.
module cardiologie, chirurgie generala, toracica,
cardiovasculara -1 catedra maistru instructor. Catedrele sunt constituite la nivel postliceal [i au viabilitate de 3 ani. Se prefera persoane cu experienta
didactica in domeniu. Concursul va avea loc pe
data de 15 decembrie 2014, ora 09:00, la sediul
unit`]ii scolare. Cererea de \nscriere la concurs [i
documentele solicitate la \nscriere se depun la secretariatul unit`]ii p~n` la data de 05 decembrie
2014, ora 15:00. Progranele [i bibliografia obligatorie sunt cele aprobate prin anexa O.M.E.C. nr.
2713/28.11.2007 [i 5042/27.09.2005 revizuit
21.02.2007. Rela]ii suplimentare la secretariatul
unit`]ii [i pe site-ul htpps://www.fduploiesti.ro.
Program cu publicul zilnic, \ntre orele 10:00-17:00.
Institutul Na]ional de C-D |n Sudur` [i încerc`ri de
materiale –ISIM, cu sediul în Timi[oara, Bd.Mihai
Viteazu, nr.30, organizeaz` concurs pentru ocuparea urm`toarelor posturi: Domeniul „Inginerie
industrial` [i management”: IDT I -1 post specialitatea „Sudarea cu ultrasunete [i tehnici conexe”;
IDT I -1 post specialitatea „Procedee moderne de
îmbinare prin frecare cu element activ rotitor [i
tehnici conexe”; CS II -1 post specialitatea „Aplica]ii
active în domeniul ultrasunetelor”; CS II -1 post specialitatea „Prelucr`ri cu fascicule concentrate de energie (laser, fascicul de electroni, jet de ap`); CS II -1
post specialitatea „Tehnologii de sudare [i
înc`rcare cu arc electric. Instala]ii electrice ale
echipamentelor de sudare”; ACS -1 post specialitatea „Sudarea cu ultrasunete”; ACS -1 post specialitatea „Ingineria suprafe]elor”; Domeniul
„Ingineria materialelor”: IDT I -1 post specialitatea
„[tiin]a [i ingineria materialelor” CS III -1 post specialitatea „[tiin]a [i ingineria materialelor”; Domeniul „Inginerie mecanic`, mecatronic` [i robotic`”:
CS III -1 post specialitatea „Încerc`ri mecanice ale
materialelor omogene [i ale îmbin`rilor sudate”;
Domeniul resurse umane: Specialist resurse
umane -1 post. Cererea de înscriere la concurs [i
documentele înso]itoare se depun la secretariatul
ISIM Timi[oara pân` în data de 05.12.2014, ora15.00. Rela]ii suplimentare se pot ob]ine de la
Biroul personal (tel.0256.491.828 int.160 sau
0768188981) [i de pe site-ul institutului:
www.isim.ro.
SC Floarea International SRL cu sediul în Bucure[ti,
Sectorul 1, str. Londra, nr. 34, Cl`direa Principal`
(corp A), etaj 1, camera nr.4, angajeaz` pe
urm`toarele posturi vacante, pentru punctul de
lucru din localitatea ]`nd`rei, str.Teilor, nr.51, jude]ul
Ialomi]a: 1. Economist. Condi]ii: - Studii universitare
de licen]` absolvite cu diplom`, respectiv studii superioare de lung` durat`, absolvite cu diplom` de
licen]`; - Condi]ie minim` de vechime în specialitatea studiilor necesare: un an; - Cuno[tin]e operare PC -nivel avansat; -S` cunoasc` foarte bine
urm`toarele limbi: român`, rus`, englez` [i spaniol`. 2. Secretar Referent. Condi]ii: - Studii universitare de licen]` absolvite cu diplom`, respectiv
studii superioare de lung` durat`, absolvite cu
diplom` de licen]`; - Condi]ie minim` de vechime
în specialitatea studiilor necesare: un an; Cuno[tin]e operare PC - nivel avansat; - S`
cunoasc` foarte bine urm`toarele limbi: român`,
rus`, englez` [i spaniol`. 3. Inginer Chimist Laborator. Condi]ii: - Studii universitare de licen]` absolvite cu diplom`, respectiv studii superioare de
lung` durat`, absolvite cu diplom` de licen]`; Condi]ie minim` de vechime în specialitatea studiilor necesare: un an; - Cuno[tin]e operare PC -nivel
avansat; -S` cunoasc` stasurile din Republica
Moldova; -S` cunoasc` foarte bine urm`toarele
limbi: român`, rus`, englez`. 4. Tehnician în cadrul
Biroului Produc]ie. Condi]ii: -Studii universitare de
licen]` absolvite cu diplom`, respectiv studii superioare de lung` durat`, absolvite cu diplom` de
licen]`; - Condi]ie minim` de vechime în specialitatea studiilor necesare: 5 ani; - Cuno[tin]e operare PC -nivel avansat; -S` cunoasc` stasurile din
Republica Moldova; -S` cunoasc` foarte bine
urm`toarele limbi: român`, rus`. 5.Director Tehnic.
Condi]ii: -Studii universitare de licen]` absolvite cu
diplom`, respectiv studii superioare de lung`
durat`, absolvite cu diplom` de licen]`; -Condi]ie
minim` de vechime în specialitatea studiilor necesare: 5 ani; - Cuno[tin]e operare PC -nivel avansat;
-S` cunoasc` stasurile din Republica Moldova; - S`
cunoasc` foarte bine urm`toarele limbi: român`,
rus`. Rela]ii despre [i în leg`tur` cu aceste posturi
sau depunerea CV-urile se va face la urm`toarea
adres` de email: floarea.int@gmail.com.

PRESTåRI SERVICII
Acoperi[uri, tigl` metalic` zincat`, mici repara]ii.
Reducere 40% p~n` la 15.11.14. 0724.716.882.

Repara]ii tabl` zincat`, tigl` ceramic`, lucr`m \n
toat` ]ara. 0722.722.743.
}igl` metalic`, repara]ii acoperi[uri. Lucr`m [i \n
afara Bucure[tiului, 0753.70.93.91.
}igl` metalic`, dulgherie, jgheaburi [i burlane,
lindab, lichidare stoc. 0727.188.021.

VÂNZåRI DIVERSE

Du[manul trebuie }inut afar`. (Burebista).
0733.940.772. 0761.674.276.

VÂNZåRI 2 CAMERE
Mihai Bravu - Dristor McDonald’s, bloc stradal,
1990 P/8, cf.1, decomandat, 2 gr.sanitare, T+G+F,
calorifere noi antifonat. Ideal locuit/firm`, birou
avocatur`, notariat, cabinet etc. Intrare/vedere
stradal`. Se accept` credit. Pre]: 63.000E,
0726.704.033.

CITA}II
Spitalul Jude]ean de Urgen]` Tulcea, cu sediul în
Tulcea, cheam` în judecat` pe pârâtul D`ianu
Vasile cu ultimul domiciliu cunoscut în Jud. Tulcea,
Com. R`zboieni, pentru preten]ii cheltuieli spitalizare, în dosar nr. 453/179/2014, aflat pe rolul
Judec`toriei Babadag, având termen în data de
25.11.2014.
}urcanu Mihai cu domiciliul în sat Br`e[ti, com.
V`cule[ti, jud. Boto[ani, în calitate de reclamant în
dosar 1484/222/2014, citeaz` la Judec`toria Dorohoi în data de 10 decembrie 2014 pe A[tef`noaei
Didina, în calitate de pârât.
Se citeaz` paratul Timofte Ioan domiciliat \n
Moine[ti str. Plopilor bl. 13, apt. 4, jud. Bac`u, dosar
1530/260/2013 obiect drept de servitute, la
Judec`toria Moine[ti de c`tre reclamanta Rus`i
Doina, termen 25.11.2014 08:00
Numita Balaoi Valentina, cu domiciliul legal \n comuna Baleni, sat Baleni, jud. Gala]i, este citat` la
Tribunalul Gala]i la data de 09.12.2014, \n dosarul
civil nr. 5071/121/2014, av~nd ca obiect plasament
la sala 3, ora 8,30 \n proces cu DGASPC Gala]i.
Numita Pricopi Florinela, cu domiciliul legal \n
mun. Gala]i, str. Victor Vilcovici nr. 1, bl. G13, sc.3,
ap.123 jud. Gala]i este citat` la Tribunalul Gala]i la
data de 08.12.2014, \n dosarul civil nr. 1651/121/2014,
sala 3, ora 08,30 \n proces cu DGASPC Gala]i, \n vederea exprim`rii consim]`m~ntului la adop]ie.
Numitul B`nu]u Nicolae cu domiciliul în Str. Ilfov,
nr. 3, comuna Glina, jud. Ilfov, este chemat în data
de 5. decembrie. 2014, ora- 8.30, în Instan]`, la
Judec`toria Sectorului 2 Bucure[ti, Bd. Unirii, nr. 37,
sector 3, Bucure[ti, în calitate de pârât în dosarul
nr. 22275/300/2012.
Numitul Iliev Iliyan, cu ultimul domiciliu cunoscut
în sat Tome[ti, comuna Tome[ti, Str. Vioarei, nr. 140,
jude]ul Ia[i, este citat la Judec`toria Ia[i pe data de
Miercuri, 26.Noiembrie.2014, ora-08.30, completul
c12 m, camera Sala 3, în calitate de pârât în dosarul
civ. nr. 9588/245/2014, în procesul de divor] cu
reclamanta Iliev Anda Maria.
Burlacu Anton- cu domiciliu în Ia[i, Bd.Poitiers nr.
79, bl. C4, ap. 99, jud. Ia[i, este citat în calitate de
pârât, (ap`r`tor desemnat în calitate de curator
special este dl. Av. Ioanid Emil-C`t`lin) în dosarul
nr. 33555/245/2014, având ca obiect preten]ii, în
data de 15.12.2014, ora 08:30, la Judec`toria Ia[i, cu
sediul în str. Anastasie Panu nr.25, Ia[i, Sec]ia Civil`,
camera Sala 6, complet Co5, reclamanta fiind SC
Salubris SA, cu sediul în Ia[i, [os. Na]ional` nr. 43,
jud. Ia[i.
Doamna Matei Elena, fiica lui Grecu Viorica, cu
domiciliul în comuna Mioarele, nr. 126, jud. Arge[,
având calitatea de intimat în dosarul nr.
1253/280/2013 aflat pe rolul Judec`toriei Pite[ti,
sunte]i chemat` în aceast` instan]`, Complet C19,
în data de 21 Noiembrie, ora 8.30, în proces cu Primarul Comunei M`r`cineni în calitate de pre[edinte al Comisiei Locale de Fond Funciar M`r`cineni,
în cauza având ca obiect revizuire - fond funciar
al`turi de intima]ii Grecu Ion, Iosif Viorel, Iosif Virgil, Iosif Maria, Visoiu Victoria, Vârtopeanu Valerica, Iosif Victoria, Iosif Ion.
Acsinte Simion- cu domiciliul în Ia[i, str. Orientului
nr. 11, bloc 805, sc. C, ap .9, jud.Ia[i, este citat` în calitate de pârât, în dosarul nr. 26534/245/2014, având
ca obiect preten]ii, în data de 17.12.2014, ora 08:30,
la Judec`toria Ia[i, cu sediul în str. Anastasie Panu
nr. 25, Ia[i, Sec]ia Civil`, Camera Sala 6, complet
c04, reclamanta fiind SC Salubris SA Ia[i, cu sediul
în Ia[i, [os. Na]ional` nr. 43, jud. Ia[i.
SC Amnesia Cremcaffe SRL- cu sediul în Ia[i, str. Silvestru nr.31, et.1, ap.2, jud. Ia[i [i punct de lucru în
str. Anastasie Panu nr. 2C, bloc GH. Vod`, et.P, jud.
Ia[i, reprezentat` prin dl. P`curaru Octavian în calitate de administrator, este citat în calitate de p`rat
în dosarul nr. 30896/245/2014, având c` obiect preten]ii, în data de 17.12.2014, ora 08:30, la Judec`toria
Ia[i, cu sediul în str. Anastasie Panu nr.25, Ia[i, Sectis Civil`, camera Sala 6, complet c04, reclamanta
fiind SC Salubris SA Ia[i, cu sediul în Ia[i, [os.
Na]ional` nr. 43, jud.Ia[i.
Societatea de Caritatea pentru Copii Spurgeon
cheam` la Judec`toria Ia[i, sediu în Ia[i, str. Anastasie Panu, nr. 25, pe Teodorescu Vasile în calitate
de pârât, în dosar nr. 12077/245/2014 având ca
obiect rectificare titlu de proprietate, pentru data
de 24 Noiembrie, ora 08.30, camera 6, complet C23
f.

DIVERSE
Rostami Saeid, titular al proiectului “Hostel, anexe,
Hal` depozitare, utilit`]i, împrejmuire” anun]`
publicul interesat asupra lu`rii deciziei etapei de
încadrare de c`tre Agen]ia pentru Protec]ia Mediului Ilfov în cadrul procedurilor de evaluare adecvat`, pentru proiectul mai sus men]ionat situat pe
[oseaua de Centur` a Bucure[tiului nr. cad. 693. Nu
se supune evalu`rii impactului asupra mediului [i

evalu`rii adecvate. Proiectul deciziei de încadrare [i
motiva]ia care o fundamenteaz` pot fi consultate
la sediul Agen]iei pentru Protec]ia Mediului Ilfov
din Bucure[ti, str. Aleea Lacul Morii nr.1, Sector 6,
în zilele de Luni- Joi, 9.00-13.00, precum [i la adresa
www.apm-ilfov.ro în termen de 5 zile de la data
public`rii prezentului anun], pân` la data de
12.11.2014.
SC OMV Petrom SA, anun]` publicul interesat solicitarea de la Administra]ia Bazinal` Ap` Siret a
Avizului de gospod`rire a apelor pentru investi]ia
“Amenajarea platform` betonat` \mprejurimi cu
grad de plas` brordurat`, {opron lateral, punct de
lucrare [i cabin` paz` la depozitul Moine[ti”, situat` \n localitatea Moine[ti, jud. Bac`u. Persoanele
care dorec s` transmit` observa]ii, sugestii [i recomand`ri se pot adresa solicitantului [i la Administra]ia Bazinal` Ap` Siret, Tel. 0234.541.646, dup`
data de 07.11.2014.
Anun] public privind decizia etapei de încadrare.
SC S.F. Invest 2000 SRL, titularul proiectului: “Extindere Cl`dire Existent` -Hal` Industrie Nepoluant` [i Depozitare”, anun]` publicul interesat
asupra lu`rii deciziei etapei de încadrare de c`tre
APM Bucure[ti, în cadrul procedurilor de evaluare
a impactului asupra mediului, pentru proiectul
propus a fi amplasat în Bucure[ti-S3, strada
V`ls`ne[ti, nr.1C-1G. Proiectul deciziei de încadrare
[i motivele care o fundamenteaz`, pot fi consultate la sediul APM Bucure[ti din Aleea Lacul Morii,
nr.1 Sector 6, în zilele de luni-vineri, între orele
08.30-14.00, precum [i la urm`toarea adres` de internet: www.apmbuc.anpm.ro. Publicul interesat
poate înainta comentarii/observa]ii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la publicarea anun]ului, pân` la data de 12.11.2014.
Ministerul Finan]elor Publice. Agen]ia Na]ional`
de Administrare Fiscal`. Direc]ia General` Regional` a Finan]elor Publice - Ia[i. Administra]ia
Jude]ean` a Finan]elor Publice Neam]. Invita]ie de
participare. Administra]ia Jude]ean` a Finan]elor
Publice Neam], cu sediul în Piatra Neam], B-dul.
Traian, nr. 19 bis, invit` practicienii în insolven]` înscri[i pe Lista practicienilor în insolven]` agrea]i de
Agen]ia Na]ional` de Administrare Fiscal` pentru
zona III, s` depun`, pân` cel târziu în data de
13.11.2014, ora 13.00, oferte în vederea desemn`rii
practicienilor în insolven]` în dosarele de insolven]` aflate pe rolul Tribunalului Comercial Arge[,
privind debitoarele: SC Romflax SRL, Tupila]i, CUI
2006670. Ofertele vor fi depuse în plic închis, pe
care vor fi men]ionate urm`toarele: Ofert` pentru
selectarea unui practician în dosarul de insolven]`
al SC .............., a nu se deschide pân` la data de
13.11.2014, ora 14.00, numele/ denumirea, precum
[i adresa/ sediul social [i vor fi întocmite conform
prevederilor art. 14 din Ordinul Pre[edintelui
Agen]iei Na]ionale de Administrare Fiscal` nr.
1.009/ 2007 privind procedurile de selec]ie a practicienilor în insolven]a agrea]i de Agen]ia
Na]ional` de Administrare Fiscal`. Preciz`m c` deschiderea ofertelor va avea loc în data de 13.11.2014,
ora 14.00 la sediul Administra]iei Jude]ene a
Finan]elor Publice Neam], Sala de sedin]e – parter,
data pentru care invit`m practicienii în insolven]`
care depun oferte în dosarele pentru care va fi organizat` selec]ia, s` participe la deschiderea ofertelor.

SOMA}II
România – Judec`toria N`s`ud. Dosar nr.
1047/265/2014. Soma]ie de uzucapiune – Emis` în
baza Încheierii pronun]at` la 27.10.2014. Prin
ac]iunea civil` ce face obiectul dosarului nr.
1047/265/2014, reclamantul Buhai Ioan, domiciliat
în com. Parva, nr. 48/A, jud. Bistri]a-N`s`ud, a solicitat constatarea dobândirii dreptului de proprietate prin uzucapiune de c`tre defunctul Buhai
Ariton, împreun` cu pârâta Buhai Maria asupra
terenului de circa 38 ari, înscris în CF 25187 Parva, CF
vechi 609, top 1173, 1174 [i 1172/2. Aducem la
cuno[tin]a tuturor persoanelor interesate faptul
c` au posibilitatea de a formua opozi]ie în cauz`, în
termen de 6 luni de la emiterea celei din urm` publica]ii, în caz contrar, instan]a urmând a trece la
judecarea cererii de uzucapiune. Pre[edinte,
Munteanu Diana-Maria. Grefier, {tiopu Ana.
România - Judec`toria Bistri]a. Sec]ia Civil`. Dosar
nr. 8518/190/2014. În baza încheierii din [edin]a
camerei de consiliu din data de 28.10.2014, se
emite: Soma]ie de uzucapiune. Având în vedere c`
reclamantele Buleu L`cr`mioara-Cristina [i Buleu
Diana-Florica, ambele domiciliate în loc. Prundu
Bârg`ului, nr. 864, jud. Bistri]a-N`s`ud, invoc`
dobândirea dreptului de proprietate prin uzucapiune, asupra imobilului teren situat în localitatea
Tiha Bârg`ului, jud. Bistri]a-N`s`ud, în suprafa]`
de cca. 4,6 ha, înscris în CF nr. 25094 Tiha Bârg`ului,
top 180/1/2. În temeiul art. 1051 al. 2 lit. e din Noul
Cod de procedur` civil`, Sunt soma]i to]i cei interesa]i s` fac` opozi]ie, cu precizarea c`, în caz
contrar, în termen de 6 luni de la emiterea celei din
urm` publica]ii se va trece la judecarea cererii de
uzucapiune. Pre[edinte, Bo]u Mugurel Arin. Grefier, Marga Maria Nicoleta

LICITA}II
Comuna Miroslava, jude]ul Ia[i, organizeaz`
licita]ie public` deschis` în data de 28.11.2014 pentru: -Închiriere spa]iu situat în incinta cl`dirii administrative a Prim`riei com. Miroslava în
suprafa]` de 9,15m.p. –orele 10.00; -Concesionare
teren în suprafa]` de 1306m.p. –orele 11.00; Caietul
de sarcini poate fi ob]inut de la Biroul Achizi]ii Publice din cadrul Prim`riei com. Miroslava, jud. Ia[i.
Costul caietului de sarcini este de 50 lei. Data limit`
pentru depunerea ofertelor: 27.11.2014, orele 16.00.
Prim`ria Comunei Strem] cu sediul \n localitatea
Strem], comuna Strem], judetul Alba, nr. 99, tel
0258848101, fax 0258848302 organizeaz` licita]ie
public` deschis` cu strigare pentru concesionarea
de bunuri imobile –3 loturi teren intravilan- proprietate privat` a comunei Strem] \n vederea execut`rii lucr`rilor de construire locuin]`, cas` de
vacan]` sau spa]ii cu alt` destina]ie. Data limit`
de depunere a dosarelor de prezentare este
28.11.2014 ora 10.00. Licita]ia se va desf`sura \n data
de 28.11.2014 \ncep~nd cu ora 11.00. Informa]ii
privind ob]inerea documentelor de participare, a
cheltuielilor suportate de c`tre ofertan]ii interesa]i
precum [i alte informa]ii se pot ob]ine de la sediul
Autorit`]ii Contractante.
Lichidator judiciar, organizeaz` licita]ie public`
pentru valorificarea bunului mobil-marca Lara la
pre]ul de 15.165,2 lei cu TVA inclus. Persoanele interesate vor depune documentele de participare
la licita]ie cu o zi \nainte de data licita]iei \nso]ite de
taxa de garan]ie de 10%. Licita]ia va avea loc la data
de 11.11.2014, ora 12.00, \n Ploie[ti, P-]a Victoriei, nr.7,
bl. A Est, ap. 51, jud Prahova. |n cazul \n care bunul
nu se vinde, licita]ia va fi reluat` \n datele de
13.11.2014, 17.11.2014, 19.11.2014 si 21.11.2014 orele 12.
Informa]ii suplimentare la tel: 0744920534.
Unitatea Administrativ Teritorial` comuna S`c`laz,
jud. Timi[, anun]` concesionarea prin licita]ie pub-

lic` cu strigare, teren pentru construc]ia de
locuin]` proprietate personal`, aflat \n intravilanul
localit`]ii Beregsau-Mare. Licita]ia va avea loc \n
data de 27.11.2014, ora 10 la sediul Prim`riei S`c`laz.
|n cazul \n care terenurile nu vor fi adjudecate la
prima licita]ie, acestea se vor relua \n fiecare zi de
joi pe o perioada de 90 de zile, dup` care se va publica un alt anun] \n pres`. Pre]ul de pornire la
licita]ie este de 1 euro/mp/an. Caietul de sarcini
poate fi ob]inut contracost de la caseria Prim`riei
S`calaz. Odat` cu \nscrierea la licita]ie solicitantul
trebuie s` achite \n numerar la caseria institutiei
noastre: taxa de participare la licita]ie \n valoare
de 300 lei. caiet de sarcini \n valoare de 30 lei [i
garan]ia de participare la licita]ie \n cuantum de
2%
din
pre]ul
de
pornire.
Informa]ii la tel 0256 367 101.
SC Transport C`l`tori Express SA Ploie[ti organizeaz` în data de 18.11.2014 procedura de licita]ie
în plic închis pentru atribuirea contractului de
închiriere spa]iu publicitar pentru: - 24 autobuze
BMC - pre] minim de pornire: 450 lei / auto / lun`,
f`r` TVA, exclusiv geamurile [i luneta; - 21 autobuze MAN - pre] minim de pornire: 500 lei / auto
/ lun`, f`r` TVA, exclusiv geamurile [i luneta; - 14
troleibuze Neoplan – pre] minim de pornire: 600
lei / troleibuz / lun`, f`r` TVA; Ofertele se depun
pentru unul sau mai multe mijloace de transport.
Pentru participare, cei interesa]i pot ob]ine documenta]iile de atribuire de la sediul SC T.C.E. SA
Ploie[ti, str. G`geni, nr. 88. Rela]ii: telefon 0244543 751, interior 107.
Ministerul Finan]elor Publice. Agen]ia Na]ional`
de Administrare Fiscal`. Direc]ia General` Regional` a Finan]elor Publice – Ia[i. Administra]ia
Jude]ean` a Finan]elor Publice Bac`u. Serviciul Fiscal Municipal One[ti. Biroul Colectare [i Executare
Silit`. Nr. 109367/ 05.11.2014. Anun]ul privind vânzarea pentru bunuri imobile. În temeiul art. 162,
alin. (2) din Ordonan]a Guvernului nr. 92/ 2003
privind Codul de Procedur` Fiscal`, republicat`, cu
modific`rile [i complet`rile ulterioare, se face
cunoscut c` în ziua de 21, luna noiembrie, orele
10.00, anul 2014, în localitatea One[ti, str. Po[tei,
nr. 5, se vor vinde prin licita]ie public` (al treilea
termen) urm`toarele bunuri imobile, proprietate a
debitorului SC Indumart SRL cu domiciliul fiscal în
localitatea Sl`nic Moldova str. Nicolae B`lcescu, nr.
2, bl. 2, sc. A, etaj 1, ap. 4, cod de identificare fiscal`
10748808: - Teren arabil, în suprafa]` de 4300 mp
extravilan, situat în localitatea Tg. Trotu[, str. Punct
Z`voi, jude] Bac`u, pre] de evaluare/ de pornire al
licita]iei 15450 lei (exclusiv TVA). Vânzarea va avea
loc în data de 21 noiembrie 2014, ora 10.00 la sediul
Serviciului Fiscal Municipal One[ti, str. Po[tei nr. 5.
Ofertan]ii sunt obliga]i s` depun` pân` la data de
20 noiembrie 2014, taxa de participare reprezentând 10% din pre]ul de pornire al licita]iei, oferta de
cump`rare scris`, precum [i celelalte acte
prev`zute de art. 162, alin. 7 din OG nr. 92/ 2003
privind Codul de Procedur` Fiscal` republicat` cu
modific`rile [i complet`rile ulterioare. Raportul de
evaluare se afl` la sediul vânz`torului. Informa]ii
suplimentare pute]i ob]ine la sediul Serviciului Fiscal Municipal One[ti, telefon 0234/ 320671, interior
209.
Anun] de participare la licita]ie pentru închirierea
unor suprafe]e de teren din albiile minore. 1. Informa]ii generale: Administra]ia Bazinal` de Ap`
Olt, str. Remus Bellu, nr.6, Rm. Vâlcea, jude]ul Vâlcea, cod fiscal RO 23730128 telefon 0250/ 739.881,
fax 0250.738.255. 2. Obiectul si durata închirierii:
închiriere teren pentru o durat` de 2 ani. 3.
Condi]iile de participare: dovada cump`r`rii caietului de sarcini; garan]ia de participare la licita]ie
– 10% din valoarea minim` a chiriei anuale; certificatul constatator emis de ORC, valabil la data deschiderii ofertelor; certificate constatatoare privind
îndeplinirea obliga]iilor exigibile de plat` a impozitelor [i taxelor c`tre stat inclusiv cele locale;
certificat de atestare fiscal`; cazier fiscal emis MF;
cazier judiciar al administratorului; bilan]ul contabil pentru ultimii 2 ani, vizat de administra]ia fiscal`; fi[a de informa]ii generale privind cifra de
afaceri pe ultimii 3 ani; declara]ie c` nu se afl` in
litigiu cu titularul dreptului de administrare. 4.
Cuantumul [i forma garan]iei de participare: 10%
din valoarea minim` a chiriei anuale, constituit`
prin ordin de plat` sau scrisoare de garan]ie bancar` în favoarea Administra]iei Bazinale de Ap` Olt.
5. Descrierea succint` a bunului ce urmeaz` a fi
închiriat: Închiriere suprafa]` de teren în albia
minor` a râului Olt din Jud. Vâlcea, pentru înl`turarea materialului aluvionar: Jude]ul Vâlcea. Lotul
1 – 20.000 mp teren în albia minor` a râului Olt
(coada lacului Govora), situat în Loc. Bude[ti, Jud.
Vâlcea. 6. Data, locul [i ora limit` de primire a ofertelor: 27.11.2014, pân` la ora 10.00, la sediul Administra]iei Bazinale de Ap` Olt, Str. Remus Bellu, nr.
6, Rm. Vâlcea, jud. Vâlcea. 7. Data [i locul deschiderii
acestora: 27.11.2014, începând cu ora 10.30 la sediul
Administra]iei Bazinale de Ap` Olt, Str. Remus
Bellu, nr. 6, Rm. Vâlcea, jud. Vâlcea. 8. Modul de
ob]inere a caietului de sarcini: de la sediul Administra]iei Bazinale de Ap` Olt, Biroul Achizi]ii, contravaloarea acestuia fiind de 1.246 lei/lot. 9. Durata
în care ofertan]ii r`mân angaja]i prin termenii ofertelor lor: Perioada de valabilitate a ofertei va fi de
90 de zile calendaristice de la data licita]iei deschise organizat` pentru atribuirea contractului de
închiriere.
Anun] privind delegarea gestiunii Serviciul public
de producere, transport, distribu]ie [i furnizare a
energiei termice în sistem centralizat în ora[ul Întorsura Buz`ului. 1. Denumirea, adresa, num`rul
de fax, adresa de e-mail ale autorit`]ii contractante
[i ale biroului de la care se pot ob]ine, dup` caz, informa]ii suplimentare: Ora[ul Întorsura Buz`ului,
Str. Mihai Viteazu, nr. 173, Întorsura Buz`ului,
jude]ul Covasna, telefon 0267370337, fax
0267370337, email prim`ria@întorsura.ro 2.
Hot`rârea privind stabilirea modalit`]ii de
gestiune: 64/2014. 3. Aria teritorial` unde urmeaz`
a se presta/ furniza serviciul/activitatea: Ora[ul Întorsura Buz`ului . 4. Serviciul/ activitatea care
urmeaz` s` fie prestat/ prestat`/ furnizat
/furnizat`/detaliat/ detaliat` pe activit`]i: Serviciul public de producere, transport, distribu]ie [i
furnizare a energiei termice în sistem centralizat
în ora[ul Întorsura Buz`ului. 5. Durata contractului
de delegare a gestiunii: 25 ani. 6. Denumirea,
adresa, num`rul de telefon [i de fax [i adresa de email ale biroului /persoanei de la care se poate solicit` documenta]ia de delegare, precum [i
modalit`]ile de ob]inere a documenta]iei: Prim`ria
ora[ului Întorsura Buz`ului, str. Mihai Viteazul, nr.
173, jud. Covasna, biroul Achizi]ii publice, nr. tel. +40
267370212,
+40
267370337
mail
oladanielmihail@yahoo.com. 7. Dac` este cazul,
costul [i condi]iile de plata în vederea ob]inerii documenta]iei de delegare: Documenta]ie gratuit`. 8.
Termenul limita de depunere a ofertelor, data [i
ora, adresa la care se depun/transmit ofertele: Termenul limit` de depunere a ofertelor este
08.12.2014 ora 12.00. Ofertele se depun la registratur` Prim`riei Ora[ului Întorsura Buz`ului, str.
Mihai Viteazul, nr. 173 cod po[tal 525300, jud. Covasna. 9. Data, ora [i locul deschiderii ofertelor: Ofertele se deschid în data de 08.12.2014 ora 13.00 în la

sediul Prim`riei Ora[ului Întorsura Buz`ului, str.
Mihai Viteazul, nr. 173 cod po[tal 525300, jud. Covasna. 10. Dac` este cazul, garan]iile solicitate:
Garan]ia de participare este în valoare de 5.000 lei.
Forma de depunere a garan]iei de participare: Ordin
de
plat`
în
contul
RO
40TREZ2565006XXX005000 cod fiscal 4404370
sau -Scrisoare de garan]ie bancar`. 11. Durata de
valabilitate a ofertei: 90 de zile. 12. Pagina web pe
care este disponibilã documenta]ia: Documenta]ia
se poate solicit` de la Prim`ria Ora[ului Întorsura
Buz`ului [i în format electronic.
Debitorul Societatea de Construc]ii Poduri ARPOM
SA -în faliment, prin lichidator judiciar Dinu, Urse [i
Asocia]ii SPRL, scoate la vânzare: -Imobil (teren
1.609 mp [i construc]ii) situat în Timi[ul de Sus,
jude]ul Bra[ov. Pre]ul de pornire al licita]iei este de
41.439 EURO, exclusiv TVA. Participarea la licita]ie
este condi]ionat` de consemnarea în contul nr.
RO78BTRL04801202P27697XX deschis la Banca
Transilvania, Agen]ia Chibrit pân` la data [i ora stabilit` pentru desf`[urarea licita]iei, a garan]iei de
10% din pre]ul de pornire a licita]iei [i de
achizi]ionarea pân` la aceea[i dat` [i or` a Caietului de sarcini care este în valoare de 1.000 RON, exclusiv TVA. Prima [edin]` de licita]ie va avea loc în
data de 08.12.2014, ora 15.00 la sediul lichidatorului judiciar din Bucure[ti, Str. Buze[ti nr.71, et. 2,
cam. 203, sector 1. Dac` imobilul nu se adjudec` la
aceast` dat`, urm`toarele 2 [edin]e de licita]ii vor
avea loc în datele de 15.12.2014 [i 22.12.2014, ora
15.00, pre]ul de pornire r`mânând acela[i. Pentru
rela]ii suplimentare suna]i la telefon: 0755.282.893,
dl. Raicu Gabriel, email dinu.urse@gmail.com.
Debitorul Societatea de Construc]ii Poduri ARPOM
SA -în faliment, prin lichidator judiciar Dinu, Urse [i
Asocia]ii SPRL, scoate la vânzare: -Imobil (teren
25.299 mp [i construc]ii) situat în Bucure[ti, Str. Inovatorilor nr.38, sector 1. Pre]ul de pornire al
licita]iei este de 995.780 EURO, exclusiv TVA. Participarea la licita]ie este condi]ionat` de consemnarea în contul nr. RO78 BTRL 0480 1202 P276
97XX deschis la Banca Transilvania, Agen]ia Chibrit
pân` la data [i ora stabilit` pentru desf`[urarea
licita]iei, a garan]iei de 10% din pre]ul de pornire a
licita]iei [i de achizi]ionarea pân` la aceea[i dat`
[i or` a Caietului de sarcini care este în valoare de
1.000 RON, exclusiv TVA. Prima [edin]` de licita]ie
va avea loc în data de 08.12.2014, ora 15.00 la sediul
lichidatorului judiciar din Bucure[ti, Str. Buze[ti
nr.71, et. 2, cam. 203, sector 1. Dac` imobilul nu se
adjudec` la aceast` dat`, urm`toarele 2 [edin]e de
licita]ii vor avea loc în datele de 15.12.2014 [i
22.12.2014, ora 15.00, pre]ul de pornire r`mânând
acela[i. Pentru rela]ii suplimentare suna]i la telefon: 0755.282.893, dl. Raicu Gabriel, email
dinu.urse@gmail.com.
Municipiul Satu Mare, cu sediul în Satu Mare, P-]a
25 Octombrie nr. 1, intrare M, reprezentat prin primar, Dr. Coica Dorel, cod fiscal 403886, tel.
0261.807.500. fax.0261.710.760 vinde prin licita]ie
public` deschis` imobilul teren în suprafa]` de
21140.mp, situat în Zona Industrial` Sud a municipiului Satu Mare, înscris în CF nr.175379 sub nr. cadastral 175379. Orice persoan` juridic` interesat` poate
solicita documenta]ia de atribuire de la sediul
Prim`riei municipiului Satu Mare, Birou Eviden]`
Patrimoniu, parter, camera. 13. Garan]ia de participare la licita]ie este de 3943 lei si poate fi achitat`
în numerar la casieria Prim`riei municipiului Satu
Mare sau prin ordin de plat` la Trezor`ria Satu
Mare,
cod
fiscal
4038806,
cont.
RO46TREZ5465006XXX000201. Data limit` pentru solicitarea clarific`rilor: 17.11.2014 iar data limit`
de depunere a ofertelor este 19.11.2014, orele.10.00.
Data [i locul la care se va desf`[ura [edin]a public` de deschidere a ofertelor data 19.11.2014, orele
12.00 la sediul Municipiului Satu Mare, P-]a 25 Octombrie nr.1, Intrarea M, sala de consiliu. Persoan`
de contact: Faur Mihaela-[ef birou eviden]a patrimoniu, adresa e-mail: patrimoniu@satu-mare.ro,
tel.0261/807521.
Anun] licita]ie cu strigare pentru v~nzarea a 3 (trei)
vagoane tramvai [i 2 (dou`) remorci tramvai. SC
Tursib SA Sibiu, cu sediul \n localitatea Sibiu, Calea
Dumbr`vii, nr. 133-135, jud. Sibiu, \nregistrat` la Oficiul Registrului Comer]ului Sibiu sub nr. J
32/1024/1998, C.U.I. RO 789401, telefon
0269/426.100, fax 0269/210.771, email:
office@tursib.ro, organizeaz` \n data de 13.11.2014
orele 12:00., licita]ie cu strigare pentru v~nzarea a
3 (trei) vagoane tramvai [i 2 (dou`) remorci tramvai. Caietul de sarcini al licita]iei poate fi procurat,
contra cost, de la sediul SC Tursib SA – Sibiu, \n
zilele lucr`toare, \ncep~nd cu data de 07.11.2014,
\ntre orele 08:00 – 14:00, p~n` cel t~rziu la data
de 12.11.2014 orele 14:00. Pre]ul Caietului de sarcini
este de 50 lei, la care se adaug` TVA. Pentru participarea la procedura este obligatorie achizi]ionarea
Caietului de sarcini. Garan]ia de participare la
licita]ie este \n cuantum de 7.500 lei. Licita]ia cu
strigare va avea loc \n data de 13.11.2014, orele
12:00. Pre]ul de pornire al licita]iei este de 50.000
lei, f`r` TVA / lot. Ofertan]ii vor depune dosarul
care va con]ine toate documentele solicitate \n Caietul de sarcini, p~n` cel t~rziu la data de 13.11.2014,
ora 10:00. Informa]ii suplimentare pot fi ob]inute
la urm`toarele nr. de telefon: 0723/555.980 – ing.
Pavel Cristian, 0728/288.793 - cons. jur. Adela Tudor.
SC Inasin SRL, prin lichidator judiciar C.I.I. Pohrib
Ionela, anun]` scoaterea la vânzare, a activelor societ`]ii debitoare, dup` cum urmeaz`: Activul Nr.1:
spa[iu comercial situat \n Mun. Ia[i, B-dul Chimiei
nr. 35, bl.F2-1, sc.A,B, jud. Ia[i, cu aria construit` de
187,28 mp. [i aria util` de 173,23 mp., \nscris \n
Cartea Funciar` sub nr. 55170 a Mun.Iasi, cu nr.
cadastral
1906/1,2/sp.com./4,
1906/4/1,
1904/1,2/p/sp.com./1/2 [i Cartea Funciara nr. 23405
cu nr. cadastral 1906/1, cu pre]ul de pornire a licitatiei este de 470.242,50 lei (f`r` TVA) (50% din
valoarea de evaluare). Persoanele care pretind
vreun drept asupra bunurilor ce urmeaz` a fi
scoase la vânzare au obliga]ia, sub sanc]iunea
dec`derii, s` fac` dovada acestui fapt pân` la data
de 06.11.2014, ora 15.00, la sediul lichidatorului judiciar din Ia[i, str. Vasile Lupu nr. 43, jud. Ia[i.
Licita]ia va avea loc la sediul lichidatorului judiciar
din Ia[i, Str. Vasile Lupu Nr. 43, Jud. Ia[i, în data de
07 noiembrie 2014, ora 15:.00, [i se va desf`[ura în
conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2006
privind procedura insolven]ei [i ale regulamentului de vânzare aprobat de adunarea creditorilor din
data de 18.07.2014. Adjudecarea se va face în conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare [i desf`[urare a licita]iei. Regulament ce
poate fi consultat atat la dosarul cauzei cat si la
sediul lichidatorului. Adjudecatarul va fi ]inut la
plata pre]ului de adjudecare in termenul stabilit
prin Regulamentul de organizare [i desf`surare a
licita]iei. Ofertan]ii sunt obliga]i s` depun`, p~n`
la termenul de v~nzare, o garan]ie de participare la
licita]ie \n procent de 10% din pre]ul de \ncepere a
licita]iei. Garan]ia se va depune \n numerar, prin
plata \n contul indicat de lichidator. Pentru participarea la licita]ie, poten]ialii cump`r`tori trebuie
s` se înscrie la sediul lichidatorului judiciar din
mun. Ia[i, str. Vasile Lupu nr. 43, jud. Ia[i, pân` la
data de 06.11.2014, ora 15.00. Rela]ii suplimentare

se pot ob]ine:C.I.I. Pohrib Ionela la telefoanele:
0232/240.890; 0742/109890, Fax 0232/240890.
Ministerul Finan]elor Publice. Agen]ia Na]ional`
de Administrare Fiscal`. Direc]ia General` Regional` a Finan]elor Publice Ia[i. Administra]ia
Jude]ean` a Finan]elor Publice Ia[i. Dosar de executare nr. H - 20. Nr. A.F.J.C.M. 14719 din 03.11.2014.
Anun]ul privind vânzarea pentru bunuri mobile.
Anul 2014 luna noiembrie ziua 19. În temeiul art.
162, alin. (2) din Ordonan]a Guvernului nr. 92/ 2003
privind Codul de Procedur` Fiscal`, republicat`, cu
modific`rile [i complet`rile ulterioare, se face
cunoscut c` în ziua de 19 luna noiembrie anul 2014
ora 10.00, în localitatea Ia[i, str. Anastasie Panu nr.
26, se vor vinde prin vânzare la licita]ie
urm`toarele bunuri mobile, proprietate a debitorului SC Hydramold SRL, cu domiciliul fiscal în
localitatea Ia[i, Calea Chi[in`ului, nr. 23, et. 1, cod
de identificare fiscal` 1966633: Denumirea bunului
mobil (descriere sumar`): Pre]ul de pornire a
licita]iei/ exclusiv TVA (lei): Cota TVA (%): 1. Ma[in`
de g`urit în coordonate. 4.660 lei. 24%; 2. Cuptor
petru tratament termic I200s1. 5.040 lei. 24%; 3.
Ma[in` de mortezat m320. 5.690 lei. 24%; 4.
Ma[in` de sertizat furtune manual. 1.590 lei. 24%;
5. Instala]ie de sp`lare piese. 2.150 lei. 24%; 6. Bro[`
de rectificat 100 * 800. 2.460 lei. 24%; 7. Dispozitiv
pentru verificarea ro]ilor din]ate. 890 lei. 24%; 8.
Ma[in` de sertizat furtune cu accesorii (set de
bacuri). 5.460 lei. 24%; 9. Depresor pivo]i 25 tf. 980
lei. 24%; 10. Extractor cu gheare 10 tf. 1.330 lei. 24%;
11. Cheie hidraulic` 100 dan * m modernizat`. 2.260
lei. 24%; 12. Cheie hidraulic` 750 dan * m modernizat`. 2.720 lei. 24%; 13. Pomp` hidraulic` cu
ac]ionare manual` Pm. 700 modernizat`. 660 lei.
24%; 14. Extractor cu gheare 20 tf. 2.490 lei. 24%;
15. Extractor cu gheare 20 tf. 2.490 lei. 24%; 16.
Stand probat prevenitoare. 9.930 lei. 24%; 17.
Ancor` hidraulic`. 1.330 lei. 24%; 18. Ancor`
hidraulic`. 1.330 lei. 24%; 19. Ancor` hidraulic`.
1.330 lei. 24%; 20. Ancor` hidraulic`. 1.330 lei. 24%;
21. Ancor` hidraulic`. 1.330 lei. 24%; 22. Strung
SMCTL model HTC - 20N 124.200 lei. 24%; 23. Stand
pentru probat cilindri hidraulici. 30.890 lei. 24%;
24. Stand pentru montat cilindri hidraulici. 15.260
lei. 24%; 25. Stand pentru probat pompe manuale.
23.950 lei. 24%; 26. Autoutilitar` Volkswagen 7HK
AXCNX0, serie sa[iu WV1ZZZ7H062552, serie
motor 084632, an fabrica]ie 2006. 19.700 lei. 24%;
27. Autoutilitar` Ford Transit Scab Iwb, serie sa[iu
WF0FXXTTFF8R19796, serie motor 8R19796, an
fabrica]ie 2008. 32.500 lei. 24%; 28. Motostivuitor.
1.720 lei. 24%. Invit`m pe cei care pretind vreun
drept asupra acestor bunuri s` în[tiin]eze despre
aceasta organul de executare, înainte de data stabilit` pentru vânzare. Cei interesa]i în cump`rarea
bunurilor sunt invita]i s` prezinte, pân` la termenul de vânzare sau, în cazul vânz`rii prin
licita]ie, pân` în ziua precedent` termenului de
vânzare: oferte de cump`rare; în cazul vânzãrii la
licita]ie, dovada pl`]ii taxei de participare,
reprezentând 10% din pre]ul de pornire a licita]iei
(în contul RO54 TREZ 4065 067X XX01 9752 deschis
la Trezoreria Municipiului Ia[i, beneficiar A.J.F.P. Ia[i
cod fiscal 4540909); împuternicirea persoanei care
îl reprezint` pe ofertant; pentru persoanele juridice
de na]ionalitate român`, copie de pe certificatul
unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului
Comer]ului; pentru persoanele juridice str`ine,
actul de înmatriculare 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, declara]ie pe proprie r`spundere autentificat` prin notariat, din
care s` rezulte c` au fost respectate prevederile art.
157, pct. 3 din H.G. nr. 1050/ 2004, pentru aprobarea
normelor metodologice a O.G. nr. 92/ 2003 privind
Codul de Procedur` Fiscal`, republicat`, în sensul
c`: debitorul nu va licita nici personal, nici prin persoan` interpus`, urmând s` se prezinte la data stabilit` pentru vânzare [i la locul fixat în acest scop.
Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate
introduce contesta]ie la instan]a judec`toreasc`
competent`, în termen de 15 zile de la comunicare
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 audierea contribuabilului. Pentru informa]ii suplimentare, v` pute]i adresa la
sediul organului fiscal sau la telefon num`rul
0232/ 213332, interior 1701. Data afi[`rii: 07.11.2014.

PIERDERI
Pierdut chitan]e Asocia]ie Proprietari Mendeleev
37 Bucure[ti, nr. 557, 561, 565, 566. Se declar` nule.
Proces verbal predare-primire nr. 2069, Matei Constantina. Îl declar nul.
Pierdut adeverin]` plat` integral` pe numele Firican Florentin Emil [i Firican Delia Maria. O declar
nul`.
SC Dalex Sistem SRL, C.I.F. 15393900, declar pierdut
facturier seria DLX nr. 751-800, din care nule de la
nr. 763 la 800.
Pierdut cartela tahograf nr. 0000000003671000
eliberat` la 10.03.2012 de A.R.R. Tulcea, pe numele
Covaciu Nicolai– Marcel, domiciliat în Tulcea, str.
Eternit`]ii nr.9. Se declar` nul`.

COMEMORåRI

Un moment de
reculegere la
împlinirea a [ase
s`pt`mâni de la
tristul eveniment
când a plecat
dintre noi iubitul
nostru ing.
IOAN CIUBANCAN.
S`-i fie amintirea
ve[nic` [i
memoria
binecuvântat`.
Familia

