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OFERTE SERVICIU

România Jude]ul Neam] Prim`ria Comunei Borca
nr.2909 din 7 aprilie 2014 anun]: Prim`ria Comunei
Borca organizeaz` concurs de recrutare pentru
ocuparea func]iei publice vacante de: inspector,
clasa I, grad profesional asistent -compartimentul-
financiar-contabil [i achizi]ii publice. Examenul va
avea loc la sediul Prim`riei Comunei Borca, con-
stând în proba scris`-în data de 9 mai 2014, ora
10.00 [i interviu-în data de 12 mai 2014, ora 10.00.
Persoanele care particip` la concursul pentru ocu-
parea func]iei publice trebuie s` îndeplineasc`
urm`toarele condi]ii: a)Are cet`]enia român` [i
domiciliul în România; b)Cunoa[te limba român`,
scris [i vorbit; c)Are capacitate deplin` de exerci]iu;
d)Are o stare de s`n`tate corespunz`toare func]iei
publice pentru care candideaz`, atestat` pe baz`
de examen medical de specialitate; e)Îndepline[te
condi]iile specifice pentru ocuparea func]iei pub-
lice, respectiv studii superioare; f)Îndepline[te
condi]iile specifice pentru ocuparea func]iei pub-
lice, s` aib` cel pu]in 1 an vechime în specialitatea
studiilor necesare exercit`rii func]iei publice; g)Nu
a fost condamnat` pentru s`vâr[irea unei
infrac]iuni contra umanit`]ii, contra statului sau
autorit`]ii, de serviciu sau în leg`tur` cu serviciul,
care împiedic` înf`ptuirea justi]iei, de fals ori a
unor fapte de corup]ie sau a unei infrac]iuni
s`vâr[ite cu inten]ie, care ar face-o incompatibil`
cu exercitarea func]iei publice; h)Nu a fost desti-
tuit` dintr-o func]ie public` sau nu i-a încetat con-
tractul individual de munc` pentru motive
disciplinare în ultimii 7 ani; i)Nu a desf`[urat ac-
tivitate de poli]ie politic`, astfel cum este definit`
prin lege. Candida]ii depun dosarul de înscriere la
concurs la Prim`ria Comunei Borca, pân` la data
de 30 aprilie 2014, ora 16.00 [i care va con]ine în
mod obligatoriu: a)Formularul de înscriere (anexa
3); b)Copia actului de identitate; c)Copiile
diplomelor de studii [i a altor acte care atest` efec-
tuarea unor specializ`ri; d)Copia carnetului de
munc` sau, dup` caz, o adeverin]` care s` ateste
vechimea în munc`; e)Cazierul judiciar; f)Adev-
erin]` care s` ateste starea de s`n`tate core-
spunz`toare (s` con]in`, în clar, num`rul, data,
numele emitentului [i calitatea acestuia, în for-
matul standard stabilit de Ministerul S`n`t`]ii
Publice); g)Declara]ia pe proprie r`spundere care
s` ateste c` nu a desf`[urat activit`]i de poli]ie
politic`. Copiile de pe actele de mai sus se prezint`
în copii legalizate sau înso]ite de documentele
originale, care se certific` pentru conformitate cu
originalul de c`tre secretarul comisiei de concurs.
Formularul de înscriere se va pune la dispozi]ia
candida]ilor prin secretarul comisiei de concurs.
Primar, Ni]` Geo-Ovidiu.

Agen]ia Jude]ean` pentru Ocuparea For]ei de
Munc` Cluj cu sediul în Cluj - Napoca, str. G.
Co[buc, nr. 2, scoate la concurs, în zilele de
23.04.2014 (proba scris`) [i 25.04.2014 (interviul),
la sediul agen]iei urm`torul post temporar vacant:
Auditor clasa I, grad profesional superior – Com-
partimentul Audit Public Intern. Condi]iile speci-
fice pentru ocuparea func]iei publice de execu]ie
men]ionat` sunt: Preg`tire de specialitate – studii
universitare de licen]` absolvite cu diplom`, re-
spectiv studii superioare de lung` durat` absolvite
cu diplom` de licen]` sau echivalent` în domeniul
economic; Vechime în specialitate: minimum 9
ani; Cuno[tin]e de operare PC: Word, Excel, Inter-
net – nivel mediu; Abilit`]i, calit`]i, aptitudini
necesare: Ini]iativ` [i creativitate, capacitate de
adaptare la munca în echip`, efort intelectual, se-
riozitate. Programul concursului: 23.04.2014 –
orele 09:00 - proba scris`; 25.04.2014 – orele 12:00
- interviul. Înscrierile la concurs se fac, în termen
de maximum  8 zile de la publicarea anun]ului in
Monitorul Oficial.

Agen]ia Jude]ean` pentru Ocuparea For]ei de
Munc` Cluj cu sediul în Cluj - Napoca, str. G.
Co[buc, nr. 2, scoate la concurs, în zilele de
23.04.2014 (proba scris`) [i 25.04.2014 (interviul),
la sediul agen]iei urm`torul post temporar vacant:
Consilier clasa I, grad profesional superior – Com-
partimentul Comunicare [i Secretariatul C.C.
Condi]iile specifice pentru ocuparea func]iei pub-
lice de execu]ie men]ionat` sunt: Preg`tire de spe-
cialitate – studii universitare de licen]` absolvite
cu diplom`, respectiv studii superioare de lung`
durat` absolvite cu diplom` de licen]` sau echiva-
lent`; Vechime în specialitate: minimum 9 ani;
Cuno[tin]e de operare PC: Word, Excel, Internet –
nivel mediu; Abilit`]i, calit`]i, aptitudini necesare:
Ini]iativ` [i creativitate, capacitate de adaptare la
munca în echip`, efort intelectual, seriozitate. Pro-
gramul concursului: 23.04.2014 – orele 09:00 -
proba scris`; 25.04.2014 – orele 12:00- interviul. În-
scrierile la concurs se fac, în termen de maximum
8 zile de la publicarea anun]ului in Monitorul Ofi-
cial.

Agen]ia Jude]ean` pentru Ocuparea For]ei de
Munc` Cluj cu sediul în Cluj - Napoca, str. G.
Co[buc, nr. 2, scoate la concurs, în zilele de
23.04.2014 (proba scris`) [i 25.04.2014 (interviul),
la sediul agen]iei urm`torul post temporar vacant:
Consilier juridic clasa I, grad profesional superior
– Compartimentul Juridic, Rela]ii cu Publicul,
Urm`rire [i Executare Debite. Condi]iile specifice
pentru ocuparea func]iei publice de execu]ie
men]ionat` sunt: Preg`tire de specialitate – studii
universitare de licen]` absolvite cu diplom`, re-
spectiv studii superioare de lung` durat` absolvite
cu diplom` de licen]` sau echivalent` în domeniul
juridic; Vechime în specialitate: minimum 9 ani;
Cuno[tin]e de operare PC: Word, Excel, Internet –
nivel mediu; Abilit`]i, calit`]i, aptitudini necesare:
Ini]iativ` [i creativitate, capacitate de adaptare la
munca în echip`, efort intelectual, seriozitate. Pro-
gramul concursului: 23.04.2014 – orele 09:00 -
proba scris`; 25.04.2014 – orele 12:00 – interviul.
Înscrierile la concurs se fac, în termen de maxi-
mum 8 zile de la publicarea anun]ului \n Moni-
torul Oficial.

CITA}II
Se citeaz` numita Manaila Nina pentru data de
07.05.2014 la Tribunalul Vaslui, ora 9.00, \n calitate
de intimat`, \n proces cu SC Micropronic SRL
Rosiesti, \n dosarul civil cu nr. 4902/189/2012, re-
curs ac]iune posesorie

Se citeaz` pârâta Despina Cristina, la Judec`toria
Pite[ti, de c`tre reclamanta Stanciu Ioana, în data
de 29.04.2014, ora 8:30, în Dosar nr.
19154/280/2012, având ca obiect rezolu]iune con-
tract.

Se citeaz` SC Termopane Costi Dan SRL, prin
reprezentant Dinc` Cristian, la Judec`toria Pite[ti,
de c`tre reclamanta SC Otimir Stil 2000 SRL, în
data de 26.05.2014, ora 8:30, în Dosarul nr.
9562/280/2011*, având ca obiect ac]iune în anu-
lare contract.

Judec`toria Iasi, dosar 34650/245/2012, numitii
Spiridon Mariea, loc. Constan]a, bvd. Alexandru
L`pu[neanu nr. 193, Giosan Elena, loc. Campulung
Moldovenesc, str. Sirenei nr. 6, Dragomirescu
Aglaia, loc.  Pite[ti, bvd Petrochimi[tilor, bl. B21,
Dobo[ Eugenia, loc. Timi[oara, str. Silistra nr. 7,
Dobo[ Felicia, Dobo[ Viorel, Ruja Iuliana, com. An-
drie[eni, jud. Ia[i, se citeaza pentru termenul din
28.04.2014, ora 9.00.

Se citeaz` SC Plus Market Quality SRL, pentru data
de 25 aprilie 2014, ora 8:30, la Judec`toria Turda,
Pia]a Roman` nr. 12, loc. Turda, Sala 1, în calitate de
petent, în proces cu Prim`ria Comunei B`i?oara, în
calitate de reclamant, în dosar nr. 3967/328/2013,
având ca obiect cerere de valoare redus`.

Pârâ]ii Mititelu Petronela [i Mititelu Romic`, ambii
cu ultimul domiciliu cunoscut în Vulcan, str. Aleea
Muncii, bl.2A, sc.1, ap.10, jud. Hunedoara, sunt cita]i
la data de 24.04.2014 la sala 27 orele 8:30 C XI civil
la Judec`toria Petro[ani în proces cu Dimieru Rod-
ica-Florea [i Dimieru Hora]iu-Mihai în dosarul
9130/278/2012 pentru fond partaj bunuri co-
mune/lichidarea regimului matrimonial.

Numitul Ene Gheorghe, disp`rut la data de
20.06.2010, cu ultimul domiciliu cunoscut Com.
Valcanesti, sat Trestioara, nr. 36A, Jud. Prahova,
este chemat la data de 12.04.2014, la Judec`toria
Ploie[ti, \n dosarul nr. 5228/281/2014, ora 08:30,
sala 2, av~nd ca obiect declararea judec`toresc` a
mor]ii. Pe aceast` cale, rug`m orice persoan` s`
comunice datele pe care le cunoa[te \n legatur` cu
cel disp`rut.

Munteanu T. Gheorghe, CNP 1550616400330 cu
domiciliul în Rovinari, Str. Castanilor, bl. E2, Sc. 1,
ap. 13, jud. Gorj, în calitate de debitor, este citat în
data de 16.04.2014, ora 12.00, s` se prezinte în Tg.
Jiu, str. Ecaterina Teodoroiu, nr. 88, Jud. Gorj, pen-
tru efectuarea unei expertize auto la autoturismul
VW Golf 5, de c`tre un evaluator autorizat numit în
dosarul execu]ional  200/2013,  format de credi-
toarea {apte Spice SA.

Rom~nia. Judec`toria Ploie[ti, Str. V`leni nr. 44
Sec]ia civil` dosar nr 10304 comunicare hot`r~re
civil` nr. 14652 din data de 06.11.2013 Lahailla – Es-
cuer Jose-Pedro fiul lui Jose Antonio [i al Purifica-
tion n`scut la data de 28 iunie 1968 \n Spania
Localitatea Monzon, domiciliat \n Ploie[ti, Str.
Baraolt nr. 7, bl. 41A, sc. D, ap. 68, jude]ul Prahova
(cu re[edin]a \n Spania Calle Juan Carlos IA- 3IZO
localitatea Monzon, Provincia Huesca, comunic`m
copia hot`r~rii civile nr. 14652/06.11.2013
pronun]at` la data de 06.11.2011 \n dosarul nr.
10304/281/2012 are ca obiect divor] \n contradic-
toriu cu Lahialla – Escuer Luminita Emilia (fosta
Manolache), fiica lui Ion [i Anica, posesoare al CI
seria PH nr. 976438, CNP 2700225297294, domicil-
iat` \n Ploie[ti, Str. Baraolt nr. 7, bl. 41A, sc. D, ap.
68, Prahova \n calitate de reclamant prin care s-a
dispus: Admite ac]iunea formulat` de reclamanta
Lahilla – Escuer Luminita Emilia, desface c`s`toria
\ncheiat` de p`r]i la 06.06.2003 prin acord, pe vi-
itor reclamanta \[i va p`stra numele dob~ndit prin
c`s`torie Lahilla – Escuer, nu se solicit` cheltuieli
de judecat` definitiv` [i irevocabil` \n ceea ce
prive[te c`s`toria cu apel \n termen de 30 zile de
la comunicare \n ceea ce prive[te numele. Pro-
nun]at` \n [edin]a public`, azi 6.11.2013.

DIVERSE
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  SC Nou-
velle Construct SRL cu sediul în Ploie[ti, Str. Traian
nr.79, jude]ul Prahova, J29/2657/2006, CUI
19284876, în dosarul 1182/105/2014 aflat pe rolul
Tribunalului Prahova, Sec]ia aII-a Civil`, de Con-
tencios Administrativ [i Fiscal. Termenul limit`
pentru înregistrarea declara]iilor de crean]` este
23.04.2014, pentru întocmirea Tabelului Preliminar
13.05.2014, termenul de depunere a contesta]iilor
5 zile de la publicarea tabelului preliminar în Bulet-
inul Procedurilor de Insolven]`, termenul pentru
depunerea Tabelului Definitiv 28.05.2014. Prima
adunare a creditorilor va avea loc pe 19.05.2014, 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 17.06.2014. Pentru rela]ii supli-
mentare: 021.318.74.25.

Sentin]a civila nr. 2960 din 27.11.2013 pronun]ata
de Judec`toria Moine[ti in dosarul 6751/260/2011,
privind p`r]ile Radu Carmen [i Radu Marian, ho-
taraste: Admite cererea formulata de Radu Car-
men domiciliata in Campobello di Licata, jude]
Agrigento, str. Cavour, nr. 289, Italia, in contradic-
toriu cu Radu Marian cu ultimul domiciliu in
Com`ne[ti, str. Nuf`rului, bl. 5, sc. A, etaj 4, apt. 20,
jud. Bac`u. Desface c`s`toria dintre par]i din culpa
exclusiva a paratului. Dispune revenirea reclaman-
tei la numele purtat anterior c`s`toriei, acela de
Asande. Stabile[te locuin]a minorei Radu Giulia
Elisa, n`scuta la data de 09.02.2008, la locuin]a
mamei Radu Carmen. Dispune ca exercitarea au-
torit`]ii p`rinte[ti asupra minorei s` fie f`cuta de
ambii p`rin]i. Oblig` p~r~tul la plat` c`tre recla-
manta [i \n favoarea minorei Radu Giulia Elisa,
n`scuta la data de 9.02.2008, a unei pensii de
între]inere in cuantum de 200 lei lunar, începând
cu data de 29.08.2011 [i pana la majoratul acesteia.
Cu apel \n termen de 30 de zile de la comunicare.   

SC D&M Peleti SRL, \n calitate de titular, anun]`
publicul interesat asupra lu`rii de c`tre APM Cluj a
deciziei de a nu solicita evaluarea impactului
asupra mediului, \n cadrul procedurii de evaluare
a impactului asupra mediului, pentru proiectul:
“Infiin]are fabrica peleti \n Gil`u”, propus a fi am-
plasat \n localitatea Gil`u, Comuna Gil`u, Hala 5,
CF nr. 50179, CAD. Nr. 50179, jud. Cluj. Proiectul de-
ciziei de \ncadrare [i motivele care o funda-
menteaz` pot fi consultate la sediul APM Cluj,
Calea Doroban]ilor, nr. 99 \n zilele de luni-\ntre
orele 09.00-16.30, mar]i-vineri- \ntre orele 9.00-
14.00, precum [i la urm`toarea adres` de internet
http://arpmcj.anpm.ro. Publicul interesat poate
\nainta comentarii/observa]ii la proiectul deciziei
de \ncadrare \n termen de 5 zile de la data
public`rii prezentului anun].

SOMA}II
Rom~nia. Judec`toria N`s`ud. Dosar nr.
3233/265/2013. Soma]ie de uzucapiune. Recla-
man]ii Pop~r]ac Savin [i Pop~r]ac Maria, ambii cu
domiciliul \n comuna Valea Mare, Str. Principal` nr.
110, jud. Bistri]a N`s`ud, [i Pop~r]ac Laz`r cu domi-
ciliul \n comuna Valea Mare, str. Principala nr. 111,
jud. Bistri]a N`s`ud, \n cadrul dosarului \nregistrat
sub nr. 3233/265/2013 la Judec`toria N`s`ud, au so-
licitat constatarea dob~ndirii dreptului de propri-
etate, prin uzucapiune asupra unei suprafe]e de
teren \nscrise \n CF 25725 {an], nr. top 2742, CF
25726 {an], nr. top 39, de c`tre antecerosii lor, de-
func]ii Pop~r]ac Laz`r [i Pop~r]ac Elene, ambii cu
ultimul domiciliul \n {an], jud. Bistri]a N`s`ud.

Prin prezenta se aduce la cuno[tin]a tuturor per-
soanelor interesate dreptul de a face opozi]ie [i de
a \nainta Judec`toriei N`s`ud, \n caz contrar, \n ter-
men de 6 luni de la publicarea prezentei, instant]a
urm~nd a trece la judecarea cauzei. Emis` \n baza
\ncheierii din data de 27 martie 2014. Pre[edinte
Constantin Mih`i]a. Grefier Suciu Maria Dorina.

Rom~nia. Judec`toria V`lenii de Munte.
Judec`toria Prahova. Dosar nr. 3021/331/2013. Data
31.03.2014. OP 5041. Fa]` de dispozi]iile \ncheierii
de [edin]a din 25.03.2014 din dosarul nr.
3021/331/2013, prin care se invoc` de c`tre recla-
manta Parohia Ortodoxa M`neciu P`m~nteni
“Adormirea Maicii Domnului”, prin preot paroh
Preda Constantin Cristian, cu sediul \n comuna
M`neciu, sat M`neciu P`m~nteni, jud. Prahova,
dob~ndirea dreptului de proprietate ca urmare a
efectului prescrip]iei achizitive de lung` durat`
pentru imobilul teren \n suprafa]` de 1770 mp sit-
uat \n comuna M`neciu, sat M`neciu P`m~nteni,
T3, P Cc 61, intravilan, \ntre vecinii Jiota Petre, most.
Def. Bo[tin` A. Ion [i drum, se emite Soma]ie: Prin
care to]i cei interesa]i pot face opozi]ie \n termen
de 6 luni de la emiterea celei din urma public`]ii,
\n lipsa opozi]iei formulat` \n termen procedural,
se va trece la judecarea cererii. Men]ion`m c` imo-
bilul este de]inut de c`tre Parohia Ortodox`
M`neciu P`m~nteni “Adormirea Maicii Domnu-
lui”, cu sediul \n comuna M`neciu, Sat M`neciu
P`m~nteni, jud. Prahova. Prezenta soma]ie a fost
emis` \n 7 exemplare din care: 1. unul pentru
afi[are la imobilul \n litigiu; 2. unul pentru afi[are
la u[a instant]ei; 3. unul pentru afi[are la biroul
teritorial de carte funciar`; 4. unul pentru afi[are
la sediul prim`riei \n raza c`reia este situat imo-
bilul; 5. dou` exemplare pentru a fi publicate \n
ziare de larg` r`sp~ndire, dintre care cel pu]in unul
de circula]ie na]ional`. Pre[edinte Anghel Monica.
Grefier Militaru Neli.

Rom~nia. Judec`toria V`lenii de Munte.
Judec`toria Prahova. Dosar nr. 3021/331/2013. Data
05.03.2014. OP 5041. Fa]` de dispozi]iile \ncheierii
de [edin]a din 28.02.2014 din dosarul nr.
3021/331/2013, prin care se invoc` de c`tre recla-
manta Parohia Ortodoxa M`neciu P`m~nteni
“Adormirea Maicii Domnului”, prin preot paroh
Preda Constantin Cristian, cu sediul \n comuna
M`neciu, sat M`neciu P`m~nteni, jud. Prahova,
dob~ndirea dreptului de proprietate ca urmare a
efectului prescrip]iei achizitive de lung` durat`
pentru imobilul teren \n suprafa]` de 6173 mp sit-
uat \n comuna M`neciu, sat M`neciu P`m~nteni,
punt “Cimitir: T10, P Cc 383, jud. Prahova, intravi-
lan, se emite Soma]ie: Prin care to]i cei interesa]i
pot face opozi]ie \n termen de 6 luni de la emiterea
celei din urma public`]ii, \n lipsa opozi]iei formu-
lat` \n termen procedural, se va trece la judecarea
cererii. Men]ion`m c` imobilul este de]inut de
c`tre Parohia Ortodox` M`neciu P`m~nteni
“Adormirea Maicii Domnului”, cu sediul \n comuna
M`neciu, Sat M`neciu P`m~nteni, jud. Prahova.
Prezenta soma]ie a fost emis` \n 7 exemplare din
care: 1. unul pentru afi[are la imobilul \n litigiu; 2.
unul pentru afi[are la u[a instan]ei; 3. unul pentru
afi[are la biroul teritorial de carte funciar`; 4. unul
pentru afi[are la sediul prim`riei \n raza c`reia este
situat imobilul; 5. dou` exemplare pentru a fi pub-
licate \n ziare de larg` r`sp~ndire, dintre care cel
pu]in unul de circula]ie na]ional`. Pre[edinte
Anghel Monica. Grefier Militaru Neli.

PRESTåRI SERVICII
Repara]ii televizoare, monitoare, laptop. Tel.
0723.699.838, www.servicetelevizoare.ro.

Particular, execut zugr`veli, faian]`, instala]ii san-
itare. 0729.783.373 – 0765.409.324.

ADUNåRI GENERALE
Asocia]ia “Organiza]ia Salva]i Copiii- Fliala Bu-
cure[ti”, organizeaz` Adunarea General` Extraor-
dinar` la data de 14 aprilie 2014, ora 10:00. Invit`
pe aceast` cale membrii cotizan]i “Salvati copiii”
ai filialei ([i prin reprezentare) la [coala gimnazial`
“Nicolae Titulescu” din Bucure[ti, Bdul Nicolae Tit-
ulescu nr. 52, sectorul 1 (zona g`rii de nord).
Lucr`rile vor avea loc \n sala de festivit`]i de la eta-
jul 1. V` a[tept`m cu drag. Tel. 0745.896.688.
0744.360.921.

|n vederea prezent`rii [i dezbaterii situa]iilor finan-
ciare anuale pentru anul 2013, Pre[edintele Consil-
iului de Administra]ie al SC Fitoterapia SA cu sediul
în Bucure[ti, bd. Timi[oara nr.50, sector 6, înregis-
trat` la O.N.R.C. Bucure[ti cu J40/3935/1991, C.U.I.
RO 459497 convoac` Adunarea General` Ordinar`
a Ac]ionarilor. Data adun`rii este 15 mai 2014, ora
10.00, la sediul societ`]ii, pentru to]i ac]ionarii ex-
isten]i [i înregistra]i în Registrul ac]ionarilor la
sfâr[itul zilei de 28 aprilie 2014, data de referin]`,
ac]ionari care au dreptul de a participa [i de a vota
în adunarea general`. Propunerea Pre[edintelui
Consiliului de Administra]ie privind data de înreg-
istrare, necesar` identific`rii ac]ionarilor asupra
c`rora se r`sfrâng efectele hot`rârii Adun`rii Gen-
erale Ordinare a Ac]ionarilor, este: a 10-a zi dup`
data desf`[ur`rii Adun`rii Generale. În cazul în
care la prima convocare nu se vor îndeplini
condi]iile de cvorum, Adunarea General` Ordinar`
a Ac]ionarilor SC Fitoterapia SA se va desf`[ura pe
data de 16 mai 2014, la aceea[i or` [i în acela[i loc.
Ordinea de Zi a Adun`rii Generale Ordinare: 1.
Prezentarea, dezbaterea [i aprobarea situa]iilor fi-
nanciare anuale pentru exerci]iul financiar 2013 re-
spectiv bilan]ul contabil [i contul de profit [i
pierderi, bugetul de venituri [i cheltuieli, raportul
cenzorilor, raportul Consiliului de Administra]ie. 2.
Aprobarea desc`rc`rii de gestiune a Consiliului de
Administra]ie [i a conducerii executive. 3. Analiza
[i aprobarea strategiei economico– financiare a SC
Fitoterapia SA pentru anul 2014, în contextul ac-
tualei crize economice. 4. Completarea Consiliului
de Administra]ie cu un nou administrator în locul
domnului Cucurizeanu Ilie care a renun]at la man-
dat, pentru perioada r`mas` pân` la 05.02.2015. 5.
Aprobarea mandatului comisiei de cenzori pe o pe-
rioad` de la 15.05.2014 pân` la data de 14.05.2017.
6. Stabilirea indemniza]iilor administratorilor [i a
membrilor comisiei de cenzori. 7. Diverse. Formula-
rele de procuri speciale pentru reprezentarea în
Adunarea General` Ordinar` se pot ob]ine de la
sediul social al SC Fitoterapia SA începând cu data
de 14 aprilie 2014. Dup` completare [i semnare, un
exemplar al procurii speciale se va depune/ expe-
dia la sediul social al SC Fitoterapia SA pân` la data
de 8 mai 2014, un exemplar va fi înmânat/ expe-
diat reprezentantului împuternicit, cel de-al treilea
exemplar r`mânând la ac]ionar. 

Admnistratorul unic al SC Sere Vitan- Bârze[ti SA,
pesoan` juridic` român`, cu sediul în com. Glina,
str. Parcului FN, Activ Glina, Ferma Zootehnic`, nr.
Cad. 765, jud. Ilfov, înregistrat` în Registrul
Comer]ului sub nr. J23/1301/2004, C.U.I. 397319
convoac` Adunarea General` Ordinar` a Ac]ionar-
ilor, în baza Legii 31/1990, republicat`, pentru data
de 12.05.2014, ora 13, la sediul societ`]ii din com.
Glina, str. Parcului FN, Activ Glina, Ferma
Zootehnic`, nr. Cad. 765, jud. Ilfov, pentru to]i
ac]ionarii societ`]ii, înregistra]i la Depozitarul Cen-
tral S.A., la sfâr[itul zilei de 05.05.2014, data de
referin]`,  cu urm`toarea ordine de zi: 1. Aprobarea
raportului de gestiune al  administratorului unic
la 31.12.2013; 2. Desc`rcarea de gestiune a adminis-

tratorului pentru exerci]iul financiar 2013; 3. Apro-
barea raportului Comisiei de Cenzori la 31.12.2013;
4. Aprobarea situa]iilor financiare anuale încheiate
la 31.12.2013. Includerea de noi puncte pe ordinea
de zi de c`tre ac]ionari pot fi depuse la sediul So-
ciet`]ii cel târziu pân` la data de 24 04.2014.
Ac]ionarii pot participa personal, prin reprezen-
tan]ii lor legali sau prin reprezentan]i mandata]i
cu procur` special`. Formularele de procur` spe-
cial`, precum [i celelalte materiale informative
asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a Adun`rii
se pot ob]ine de la sediul Societ`]ii începând cu
data de 10.04.2014. Dup` completare [i semnare
un exemplar din procura special` va fi depus la
sediul Societ`]ii cel târziu pân` la data de
11.05.2014, orele 13, un exemplar va fi înmânat
reprezentantului, cel de-al treilea exemplar
r`mânând la ac]ionar. În situa]ia neîndeplinirii cvo-
rumului necesar se convoc` o nou` adunare gen-
eral` ordinar` a ac]ionarilor pentru data de
20.05.2014, la aceea[i or` [i în acela[i loc.
Informa]ii suplimentare pot fi ob]inute la sediul
societ`]ii sau la telefon 0742.512.085.

LICITA}II
Comuna Pîng`ra]i cu sediul în com. Pîng`ra]i, jud.
Neam] organizeaz` licita]ie public` cu strigare în
vederea vânz`rii unei suprafe]e de teren de 590mp
situat` în comuna Pîng`ra]i, jude]ul Neam].
Licita]ia va avea loc la 30.04.2014, ora 15.00 la
sediul consultantului din sat. Pîng`r`cior, comuna
Pîng`ra]i, Jude]ul Neam]. Data limit` pentru solic-
itarea clarific`rilor: 28.04.2014, orele 15.00. Data
limit` de depunerea ofertelor: 29.04.2014, orele
15.00. Taxa pentru participare la licita]ie: 500 lei.
Taxa de garan]ie în vederea particip`rii: 41 lei.
Rela]ii suplimentare la tel: 0233/240317 sau direct
la sediul Comunei Pîng`ra]i, jude]ul Neam].

SC Almylia Group SRL, prin lichidator, cu sediul \n
Ploie[ti, Str. Gheorghe Doja, nr. 30, et. 10, ap. 31,
vinde vitrine frigorifice, l`zi frigorifice, congela-
toare, cuptor pizza la pretul total de 1.419,35 lei;
calculator, imprimanta, casa de marcat, sistem in-
formational, sistem antiefractie, TV Samsung la
pretul total de 193,54 lei; mobilier bar, mobilier in-
terior, mobilier birou, centrale termice la pretul
total de 467,74 lei. Preturile nu contin TVA. Licita-
tia se va tine la sediul lichidatorului in data de
09.04.2014, ora 15.00; regulamentul de vanzare se
poate obtine de la lichidator. |n cazul in care nu se
va vinde, licitatia se va tine in data de 16.04.2014,
23.04.2014, 30.04.2014, 07.05.2014, 14.05.2014,
21.05.2014, 28.05.2014, 04.06.2014, 11.06.2014,
18.06.2014, 25.06.2014, 02.07.2014, 09.07.2014,
16.07.2014, la aceeasi ora, aceeasi adresa.Termenul
limita pentru inscrierea la licitatie fiind 48 ore in-
ainte de data inceperii licitatiei. Relatii la telefon:
0723357858; fax: 0244/597808;
www.andreiioan.ro. Pret diminuat cu 60% fata de
pretul de evaluare conf. hot. cred. din data de
01.04.2014.

SC Almylia Group SRL, prin lichidator Andrei Ioan
IPURL, cu sediul in Ploiesti, Str. Gheorghe Doja, nr.
30, et. 10, ap. 31, vinde prin licitatie publica teren
in suprafata de 54 mp indiviz din 189 mp situat in
Busteni, Str. Libertatii, nr. 109, Judetul Prahova, im-
preuna cu spatiu comercial amplasat pe acest
teren in suprafata de 137,60 mp util, format din
subsol in suprafata utila de 61,20 mp (compus din
4 camere si casa scarii) + parter in suprafata utila
de 76,40 mp (compus din casa scarii, 3 camere, hol
si wc) la pretul de 341.575 lei. Pretul nu contine TVA.
Licitatia se va tine la sediul lichidatorului in data
de 12.05.2014, ora 10.30; regulamentul de vanzare
se poate obtine de la lichidator. In cazul in care nu
se va vinde, licitatia se va tine in data de 19.05.2014,
26.05.2014, 02.06.2014, 09.06.2014, 16.06.2014,
23.06.2014, 30.06.2014, 07.07.2014, 14.07.2014,
21.07.2014, 28.07.2014, la aceeasi ora, aceeasi
adresa.Termenul limita pentru inscrierea la licitatie
fiind 48 ore inainte de data inceperii licitatiei. Re-
latii la telefon: 0723357858; fax: 0244/597808;
www.andreiioan.ro. Pret diminuat cu 35 % fata de
pretul de evaluare conf. hot. adun. cred. din data
de 01.04.2014.

Consiliul Local al Comunei Lumina, Jud. Constan]a,
tel 0241- 251828, fax 0241-251744 organizeaz` \n
data de 30.04.2014, la sediul din strada Mare nr.170,
licita]ie public` deschis` cu strigare, \n vederea
concesion`rii urm`toarelor suprafe]e de teren, ce
fac parte din domeniul privat al comunei Lumina:
1.Teren \n suprafa]a de 300 mp, situat \n Com. Lu-
mina, Str Dumitru Comsa, lot S8, zona B4 - cu des-
tina]ia construc]ie locuin]`. Licita]ia se va
desf`[ura \n data de 30.04.2014 ora 15 la sediul
Prim`riei Comunei Lumina din Strada Mare, nr.170.
2.Teren \n suprafa]` de 300 mp, situat \n Com. Lu-
mina, Str Ferdinand, lot S18, zona B4- Dumitru
Comsa - cu destina]ia construc]ie locuin]`. Licita]ia
se va desf`[ura \n data de 30.04.2014 ora 15:30 la
sediul Prim`riei Comunei Lumina din Strada Mare,
nr.170. Achizi]ionarea caietelor de sarcini se face de
la sediul Prim`riei Comunei Lumina la pre]ul de 50
lei, \ncep~nd cu data de 02.04.2014. Garan]ia de
participare la licita]ie pentru fiecare dintre loturi
este \n cuantum de 250 lei. Taxa de participare la
licita]ie  pentru fiecare dintre loturi este de 100 de
lei- [i se va re]ine de c`tre organizator. |n vederea
particip`rii la licita]ie, ofertan]ii  sunt oblige]i s`
depun` la sediul Prim`riei Comunei Lumina, Jud.
Constan]a, p~n` \n data de 30.04.2014, ora 9
urm`toarele  documente: Documentele de eligi-
bilitate - \n plic \nchis conform specifica]iilor din
caietul de sarcini. Dovada achit`rii caietului de
sarcini. Dovada constituirii garan]iei de participare.
Dovada achit`rii taxei de participare. Informa]ii su-
plimentare se pot ob]ine la nr. de telefon 0241-
251828, Primar Chiru Dumitru.

Serviciul Fiscal Municipal Dr`ga[ani, Biroul
Colectare [i Executare Silita în temeiul art. 167 din
O.G. 92/2003, privind Codul de procedur` fiscal`
republicat` face cunoscut c` în data de 25.04.2014
orele 10 la sediul din mun Dr`g`[ani, str. Regele
Carol bl A, parter, se va ]ine licita]ia public` pen-
tru vânzarea bunului imobil sechestrat apar]inând
debitorului Popescu Sorin cu domiciliul în com.
Sute[ti, jude] Vâlcea, în dosarul de executare silit`
nr. 165741. - Teren arabil situat în com. Sute[ti punc-
tul Bâra tarlaua 78, parcela 4 în suprafa]` de 6000
mp. Pre]ul de pornire al licita]iei, este de 6.466 lei.
Men]ion`m c` terenul scoas la licita]ie nu are
carte funciar` fiind înscris la OCPI Vâlcea în reg-
istru de transcrip]iuni [i inscrip]iuni sub nr.
474/2013. Asupra bunului care face obiectul
anun]ului de licita]ie nu sunt înregistrate privilegii
ale altor creditori. Invitam pe cei care pretind vreun
drept asupra acestui bun s` în[tiin]eze despre
aceasta organul de executare, înainte de data sta-
bilit` pentru licita]ie. Cei interesa]i în cump`rarea
bunurilor imobile sunt invita]i s` prezinte pân` în
ziua de 24.04.2014, orele 14, ofertele de licita]ie
înso]ite de urm`toarele documente: - oferta de
cump`rare; - dovada emis` de creditorii fiscali c`
nu au obliga]ii fiscale restante; - dovada depunerii
taxei de participare reprezentând 10% din pre]ul
de pornire al licita]iei care va fi achitat` în contul
AJFP Vâlcea, CUI 2540988
RO30TREZ6715067XXX003560 deschis la Trezore-
ria Rm. Vâlcea; ofertan]ii pot constitui [i garan]ii
în condi]iile legii, sub form` de scrisori de garan]ie
bancar`; - împuternicirea persoanei care îl
reprezint` pe ofertant (prin procura special` aut-
entic`); - pentru persoanele juridice de na]ionali-

tate româna - copie de pe certificatul unic de în-
registrare eliberat de Oficiul Registrului
Comer]ului; - pentru persoanele juridice straine,
actul de înmatriculare tradus în limba româna; -
pentru persoanele fizice române – copie de pe
actul de identitate [i declara]ie pe propria r`spun-
dere (autentificat`) a ofertantului prin care se cer-
tific` c` nu este persoana interpus` a debitorului.
- pentru persoanele fizice straine copie de pe
pa[aport. Pe baza documentelor solicitate ofer-
tan]ii urmeaz` s` se prezinte la data stabilit` pen-
tru licita]ie la locul fixat în acest scop. Împotriva
prezentului înscris, cei interesa]i pot introduce con-
testa]ie la instan]a judec`toreasc` competent`, în
termen de 15 zile de la comunicare sau luare la
cuno[tiin]`, în conformitate cu prevederile art. 172
- 173 din OG 92/2003 republicat`, cu modific`rile [i
complet`rile ulterioare. Potrivit dispozii]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 au-
dierea contribuabilului. Rela]ii suplimentare se pot
ob]ine la sediul Serviciul Fiscal Municipal
Dr`g`[ani, din Str. Regele Carol, Bl. A, Parter, tele-
fon: 0250/811082, fax: 0250/811094.

Consiliul Local al Comunei Lumina, Jud. Constan]a,
tel 0241- 251828, fax 0241-251744 organizeaz` \n
data de 30.04.2014, la sediul din strada Mare nr.170,
licita]ie public` deschis` cu strigare, \n vederea
concesion`rii urm`toarelor suprafe]e de teren, ce
fac parte din domeniul privat al comunei Lumina:
1.Teren \n suprafa]` de 300 mp, lot 64, situat \n
Com. Lumina, Zona B-Extinsa, str. D.Comsa/ Mircea
Cel B`tr~n cu destina]ia construc]ie locuin]`.
Licita]ia se va desf`[ura \n data de 30.04.2014 ora
10 la sediul Prim`riei Comunei Lumina din Strada
Mare, nr.170. Achizi]ionarea caietului de sarcini   se
face de la sediul Prim`riei Comunei Lumina la
pre]ul de 100 lei, \ncep~nd cu data de 12.04.2014.
Garan]ia de participare la licita]ie este \n cuantum
de 300 lei. Taxa de participare la licita]ie este de
200 de lei. 2. Teren \n suprafa]a de 300 mp, lot 65
situat \n Com. Lumina, Zona B-Extinsa, str.
D.Comsa/ Mircea Cel B`tr~n cu destina]ia con-
struc]ie locuin]`. Licita]ia se va desf`[ura \n data
de 30.04.2014 ora 11 la sediul Prim`riei Comunei
Lumina din Strada Mare, nr. 170. Achizi]ionarea cai-
etului de sarcini se face de la sediul Prim`riei Co-
munei Lumina la pre]ul de 100 lei, \ncep~nd cu
data de 12.04.2014. Garan]ia de participare la
licita]ie este \n cuantum de   300 lei. Taxa de par-
ticipare la licita]ie este de 200 de lei. 3. Teren \n
suprafa]` de 300 mp, lot 66  situat \n Com. Lu-
mina, Zona B-Extinsa, str. D.Comsa/ Mircea Cel
B`tr~n cu destina]ia construc]ie locuin]`. Licita]ia
se va desf`[ura \n data de 30.04.2014 ora 13 la
sediul Prim`riei Comunei Lumina din Strada Mare,
nr.170. Achizi]ionarea caietului de sarcini se face de
la sediul Prim`riei Comunei Lumina  la pre]ul de
100 lei, \ncep~nd cu data de12.04.2014. Garan]ia
de participare la licita]ie este \n cuantum de 300
lei. Taxa de participare la licita]ie este de 200 de
lei. 4. Teren \n suprafa]a de 300 mp, lot 67 situat
\n Com. Lumina, Zona B-Extinsa, str. D.Comsa/
Mircea Cel B`tr~n cu destina]ia construc]ie
locuin]a. Licita]ia se va desfasura \n data de
30.04.2014 ora 14 la sediul Prim`riei Comunei Lu-
mina din Strada Mare, nr.170. Achizi]ionarea cai-
etului de sarcini   se face de la sediul Prim`riei
Comunei Lumina la pre]ul de 100 lei, \ncep~nd cu
data de12.04.2014. Garan]ia de participare la
licita]ie este \n cuantum de 300 lei. Taxa de partic-
ipare la licita]ie este de 200 de lei. |n vederea par-
ticip`rii la licita]ie, ofertan]ii  sunt oblige]i  s`
depun` la sediul Prim`riei Comunei Lumina, Jud.
Constan]a   p~n` \n data de 30.04.2014, ora 9
urm`toarele documente: Documentele de eligibil-
itate - \n plic \nchis conform specifica]iilor din cai-
etul de sarcini. Dovada achit`rii caietului de
sarcini. Dovada  constituirii garan]iei de partici-
pare.Dovada achit`rii taxei de participare. In-
forma]ii suplimentare se pot ob]ine la nr. de
telefon   0241-251828, Primar Chiru Dumitru.

SC Ap`-Canal 2000 SA, cu sediul social în Municip-
iul Pite[ti, b-dul I.C. Br`tianu, nr. 24A, jude]ul Arge[,
înmatriculat` la Oficiul Registrului Comer]ului
Arge[ sub nr.J03/185/2000, CUI 13009001, având
ca obiect principal de activitate „Captarea, tratarea
[i distribu]ia apei - COD CAEN 3600”, capital social
subscris [i integral v`rsat este în valoare de
10.139.510 lei, num`r total de ac]iuni 1.013.951, cu
valoarea nominal` de 10 (zece) lei/ac]iune, având
ca ac]ionari unit`]ile administrativ teritoriale: mu-
nicipiul Pite[ti (89,8895%), ora[ul Coste[ti
(0,1830%), ora[ul [tef`ne[ti (4,8500%), ora[ul
Topoloveni (0,1940%), jude]ul Arge[ (0,1247%), co-
muna Albota (0,7704%), comuna Bascov (0,2232),
comuna Bârla (0,0394%), comuna Bradu
(1,5008%), comuna Buzoe[ti (0,0807%), comuna
C`teasca (0,0009%), comuna M`r`cineni
(0,8203%), comuna Meri[ani (0,0355%), comuna
Mo[oaia (1,0571), comuna Ruc`r (0,0915%), co-
muna Tite[ti (0,0425%), comuna Stolnici
(0,0965%), organizeaz` în data de 25.04.2014, ora
10:00, la sediul s`u din Municipiul Pite[ti, Calea
Craiovei, nr. 38, Jude]ul Arge[ (în cl`direa OTP
Bank), licita]ie public` deschis`, cu strigare, pen-
tru vânzarea bunului “spa]iu comercial compus
din teren în suprafa]` de 153 mp [i o construc]ie
situat` pe acesta tip S+P+1E+2E par]ial, în
suprafa]` construit` la sol de 81 mp [i o suprafa]`
util` total` de 326,05 mp”. Bunul este situat în mu-
nicipiul Pite[ti, Calea Bascov , nr.43, jude]ul Arge[
[i apar]ine domeniului privat la  SC Ap`-Canal
2000 SA Pite[ti. Licita]ia deschis` cu strigare se va
face dup` regula licita]iei competitive sau olan-
deze, respectiv la un pre] în urcare sau în sc`dere,
în func]ie de raportul dintre cerere [i ofert`.
Licita]ia se va organiza în data de 25.04.2014, în-
cepând cu ora 10:00, numai cu participan]ii de-
clara]i accepta]i. Pre]ul de pornire al licita]iei:
671.213 lei, f`r` TVA. Vânzarea poate fi efectuat` [i
în condi]iile art.141 alin.2 lit. f din Codul fiscal (cu
scutire de TVA). Pasul de licita]ie: 5% din pre]ul de
pornire, respectiv 33.561 lei, f`r` TVA. Condi]iile pe
care trebuie s` le îndeplineasc` poten]ialii achiz-
itori, pentru a fi admi[i la licita]ie, sunt prev`zute
în „Caietul de sarcini”. „Caietul de sarcini” al
licita]iei poate fi ridicat, de la sediul SC Ap` - Canal
2000 SA din Municipiul Pite[ti, b-dul I.C. Br`tianu
nr. 24A, jude]ul Arge[ - Serviciul Rela]ii Publice, în
zilele lucr`toare, începând cu data de 14.04.2014,
între orele 800-1630, pân` cel târziu la data de
18.04.2014, ora 16:30. Taxa de participare la licita]ie
este de 1000 lei f`r` TVA [i se poate achita la
casieria SC Ap` - Canal 2000 SA din Municipiul
Pite[ti, b-dul I.C. Br`tianu nr. 24A, jude]ul Arge[ sau
prin ordin de plat` în contul
RO93BRDE030SV05734580300 deschis la BRD - Su-
cursala Pite[ti. Pentru participarea la licita]ie este
obligatorie achitarea taxei de participare la licita]ie
care include [i achizi]ionarea „Caietului de sarcini”.
Taxa de participare la licita]ie nu se restituie ofer-
tan]ilor. Documentele pe baza c`rora se va elibera
Caietul de sarcini sunt: - dovada achit`rii taxei de
participare la licita]ie; - împuternicire scris` din
partea ofertantului persoan` juridic` acordat` per-
soanei care reprezint` ofertantul [i copia c`r]ii de
identitate a persoanei împuternicite; - copia c`r]ii
de identitate a ofertantului persoan` fizic`.
Garan]ia de participare: 20% din pre]ul de pornire
al licita]iei, respectiv 134.243 lei f`r` TVA. Garan]ia
de participare se achit` prin transfer bancar în con-
tul SC Ap` - Canal 2000 SA

RO93BRDE030SV05734580300 deschis la BRD - Su-
cursala Pite[ti. Dovada achit`rii se face cu ordinul
de plat` confirmat de banca emitent`. Pentru par-
ticiparea la licita]ie, ofertan]ii vor depune la sediul
SC Ap` - Canal 2000 SA Pite[ti din Municipiul
Pite[ti, b-dul. I.C. Br`tianu, nr. 24A, Jude]ul Arge[,
documentele de participare prev`zute de „Caietul
de sarcini”, pân` la data de: 21.04.2014, ora 16:30.
Deschiderea plicurilor cu documentele de partici-
pare la licita]ie se va face în prezen]a tuturor ofer-
tan]ilor, la sediul SC Ap` - Canal 2000 SA din
Municipiul Pite[ti, Calea Craiovei, nr. 38, jude]ul
Arge[ (în cl`direa OTP Bank), la data de 23.04.2014,
ora 10:00. Verificarea [i analizarea documentelor
de participare la licita]ie se va face de c`tre comisia
de licita]ie în maximum 3 zile lucr`toare de la data
[edin]ei de deschidere. Lista cuprinzând ofertan]ii
accepta]i, care au depus documenta]ia complet`
de participare la licita]ie se va afi[a la sediul SC Ap`
- Canal 2000 SA din Municipiul Pite[ti, b-dul. I.C.
Br`tianu, nr. 24A, jude]ul Arge[, la data de
24.04.2014, ora 16:30. Licita]ia cu strigare se va
desf`[ura în data de 25.04.2014, ora 10:00, numai
cu participan]ii declara]i accepta]i. Persoana de
contact pentru rela]ii referitoare la licita]ie: dl.
Marinescu Mihail (tel. 0743100234, fax:
0248210146). Comisia de licita]ie.

Consiliul Local al municipiului Oradea prin Admin-
istra]ia Imobiliar` Oradea cu sediul în Oradea, P-]a
Unirii nr.1, organizeaz` licita]ie public` deschis`. 1.
Informa]ii generale privind concedentul, în spe-
cial denumirea, codul fiscal, adresa, num`rul de
telefon, telefax [i adresa de e-mail a persoanei
de contact: Consiliul Local al Municipiului
Oradea prin Administra]ia Imobiliar` Oradea, cu
sediul în Oradea, Pia]a Unirii nr.1, jude]ul Bihor, cod
fiscal 21982927, telefon: 0259/437.000, fax:
0259/409.406; persoana de contact: Marge Adina,
e-mail:  marge_adina@yahoo.com. 2. Informa]ii
generale privind concesionarea suprafe]ei de
100.000 mp teren, proprietate public` a municip-
iul Oradea, în vederea realiz`rii unei canaliza]ii
subterane pentru amplasare re]ele de comunica]ii
electronice [i electrice. 3. Pre]ul minim de pornire
al licita]iei publice deschise este de 60.000 euro/
an. Durata concesiunii este de 40 ani. 4. Informa]ii
privind documenta]ia de atribuire: 4.1. Docu-
menta]ia de atribuire se poate desc`rca accesând
site-ul www.oradea.ro, sec]iunea Licita]ii. 4.2.
Garan]ia de participare: 100.000 euro, respectiv
448.160 lei (echivalentul in lei este calculat la cur-
sul BNR din data de 21.03.2014, pentru 1
euro=4,4816 lei). 4.3. Modalita]i de constituire a
garan]iei de participare: scrisoare de garan]ie ban-
car` pentru participare la procedur`/ Instrument
de garantare emis în condi]iile legii de o societate
de asigur`ri sau virament bancar în contul
RO74TREZ0765006XXX005460 deschis la Trezore-
ria Municipiului Oradea, titular de cont Adminis-
tra]ia Imobiliar` Oradea, cod fiscal 21982927. 4.4.
Taxa de participare este de 100 euro respectiv
448,16 lei  (sum` care se va plati in lei la cursul BNR
din data de 21.03.2014, 1 euro= 4,4816lei). 4.5.
Aceasta poate fi achitat` la Casieria Adminis-
tra]iei Imobiliare Oradea, Pia]a Unirii nr. 1, Sala
Ghi[eelor sau in contul Administra]iei Imobiliare
Oradea, cod fiscal 21982927, cont
RO74TREZ0765006XXX005460 deschis la Trezore-
ria Municipiului Oradea. 4.5. Data limit` pentru so-
licitarea clarific`rilor: 17.04.2014, ora 15.00. 5)
Informa]ii privind ofertele: 5.1. Data limit` de
depunere a ofertelor: 29.04.2014, ora 09.00. 5.2.
Adresa la care trebuie depuse ofertele: Oradea,
Pia]a Unirii  nr.1, Serviciul Rela]ii cu Publicul, Sala
Ghi[eelor, ghi[eul nr. 10. 5.3. Num`rul de exem-
plare în care trebuie depus` fiecare ofert`: Ofer-
tan]ii transmit ofertele lor în dou` plicuri sigilate,
unul exterior [i unul interior, care se înregistreaz`,
în ordinea primirii lor, în registrul “Oferte”, pre-
cizându-se data [i ora. Plicul interior va con]ine, în
câte 2 exemplare fiecare din cele 2 oferte propriu-
zise (privind redeven]a, aspectul privind
proiectarea si constructia infrastructurii de comu-
nicatii). 6) Data [i locul la care se va desf`[ura
[edin]a public` de deschidere a ofertelor:
29.04.2014 ora 12.00, în sala mic` a Prim`riei Mu-
nicipiului Oradea. 7) Denumirea, adresa, num`rul
de telefon, telefax [i/sau adresa de e-mail a in-
stan]ei competente în solu]ionarea litigiilor
ap`rute [i termenele pentru sesizarea instan]ei:
Sec]ia de Contencios Administrativ a Tribunalului
Bihor, adresa: Oradea, Str. Traian Lalescu nr. 1, cod
410174, jude]ul Bihor; Registratur` General`: email:
tr-bihor-reg@just.ro, fax : 0359/432750. 8) Data
transmiterii anun]ului de licita]ie c`tre institu]iile
abilitate, în vederea public`rii:  08.04.2014.

PIERDERI
Pierdut atestat marf` generator, pe numele
M`rg`rit Alin, seria 124203000. Declar nul.

Pierdut atestat ADR, pe numele M`rg`rit Alin, seria
b0478, Declar nul.

Pierdut adeverin]` achitare integral`, pe numele
Ivanof Nineta. O declar nul`.

Pierdut proces-verbal predare primire ap.148,
Str.Cozla, nr.3, bl.B1A, sc.4, et.3, sector 3, Bucure[ti,
pe numele Seceleanu Georgeta [i Nicolae. Îl declar
nul.

Adeverin]` achitare integral` apartament, pe nu-
mele Niculae Maria. Declar nul`.

Pierdut proces-verbal predare primire eliberat în
25.01.1973, pe numele Volosencu Veronica [i
Volosencu Octavian. Îl declar nul.

Pierdut contract construire nr.162/1/09.06.1977 [i
proces-verbal recep]ie din 23.03.1978 pe numele
Teodorescu Constantin [i Teodorescu Olimpia Co-
rina. Le declar nule.

Pierdut contract construire nr.550/7/24.05.1975 [i
proces-verbal pe numele }ig`nil` Constantin [i
Elena. Le declar nule.

SC Casito Transimpex SRL (RO9227075,
J20/142/1997) de]in`toarea aeronavei tip Tecnam
P2004 -Bravo declar` pierderea documentelor: -
certificatul de identificare al aeronavei, -anexa la
certificatul de identificare, -livretul aeronavei. Le
declar`m nule.

Brigit Textil SRL, av~nd J23/349/2004, sediul social:
Ilfov, str. Independen]ei nr.33, loc. Voluntari, cam.2,
declar` pierdute [i nule certificatele constatatoare
pentru ter]i [i pentru punctele de lucru: sat Fun-
deni, com. Dobroesti, str. Dragonul Ro[u nr.1-16,
Complex Dragonul Ro[u Megashop, spa]iul nr. 138;
Bucure[ti, sect.2, str. Vasile Predescu, nr.79-87, Com-
plex Comercial Dragonul Ro[u, corp 1, spa]iul nr.5;
Mun. Br`ila, Spa]iul comercial \n suprafa]` de
147mp, bl.D2-E2, parter, jud. Br`ila.

Pierdut atestat taxi pe numele B`l`[oiu Ionu]
C`t`lin. Se declar` nul.

SC Lazaridis Marmura [i Granit SA cu sediul \n
B`icoi, Cartierul Liliesti, str. |nfr`]irii, nr. 111, jud. Pra-
hova, J29/3465/1992, CUI 2699046 prin lichidator
Padeea Insolv SPRL declar pierdut certificatul cer-
tificatul constatator nr. 81848/03.12.2007. |l declar
nul.

SC DUMAGAS TRANSPORT SA cu sediul \n
Craiova, jude]ul Dolj, lider pe pia]a de trans-
port [i logistic` \n Romania [i Europa de est,

datorit` expansiunii sale \n domeniu, se-
lecteaz` \n vederea angaj`rii personal core-

spunz`tor pentru postul de conduc`tor
auto categoria C+E:- pentru transport in-
terna]ional de marf` (minim 1 an expe-

rien]` interna]ional`). Se ofer` condi]ii de
lucru \ntr-o echip` omogen` de

profesioni[ti [i salariu atractiv. Rela]ii [i pro-
gram`ri la telefon: 0733100396;

0372512094  sau la adresa de e-mail: trans-
port@dumagas.ro.


