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OFERTE SERVICIU

Muzeul Na]ional Cotroceni organizeaz` concurs
pentru ocuparea posturilor de contabil [ef [i refer-
ent de specialitate achizi]ii publice. Rela]ii la nr. de
telefon 021.317.31.02, 021.410.05.81 int.502 sau e-mail
secretariat@muzeulcotroceni.ro.

Societate angajeaz` mecanic între]inere [i repara]ii
ma[ini unelte, linii asamblare. Asigur`: diagnosti-
care defect, repara]ie mecanic`, înlocuire ansam-
ble/subansamble defecte. Cuno[tin]e [i experien]`
în: ac]ion`ri hidraulice, pneumatice, scheme cine-
matice, CNC, limba englez`, lucru calculator.
Diplom` calificare: Inginer Mecatronic` /Mecanic`/
TCM, Mecanic Ma[ini Unelte /L`c`tu[ Mecanic.
Contact: 0722.518.576;
angajariresurseumane.ir@gmail.com. 

Angajez croitoreas` cu experien]` pentru atelier de
croitorie. Salariu atractiv. Rog seriozitate.
0748.294.294

Romvac Company SA cu sediul în ora[ul Voluntari,
077190, {oseaua Centurii nr. 7, Jude]ul Ilfov, scoate
la concurs un post de Cercet`tor [tiin]ific gradul I, în
domeniul Medicin` Veterinar`, specialitatea Far-
macologie. Concursul va avea loc în data de
14.11.2014 la sediul Societ`]ii Romvac Company SA,
ora 11.00. Informa]ii suplimentare se pot ob]ine de
la Serviciul Resurse Umane al Societ`]ii, (persoan`
de contact Ec. Nicoleta Vl`descu, la telefon nr.
021/3503106, interior 225).

Prim`ria comunei Filipe[tii de Tîrg, jude]ul Prahova
anun]` demararea procedurii de organizare a con-
cursului pentru ocuparea a dou` func]ii publice de
execu]ie în cadrul Serviciului public comunitar local
pentru eviden]` persoanelor, astfel: - 1 post refer-
ent, clasa III, grad profesional debutant; - 1 post ref-
erent, clasa III, grad profesional principal. I. Condi]ii
de desf`[urare a concursului: - data, ora [i locul or-
ganiz`rii fiec`rei probe de concurs: a) selectarea
dosarelor de înscriere 30 octombrie 2014 la sediul
Prim`riei comunei Filipe[tii de Tîrg, jude]ul Pra-
hova; b) proba scris` 10 noiembrie 2014, orele 10.00
- la sediul Prim`riei comunei Filipe[tii de Tîrg,
jude]ul Prahova; c) interviu 12 noiembrie 2014, orele
10,00 - la sediul Prim`riei comunei Filipe[tii de Tîrg,
jude]ul Prahova; - data pân` la care se pot depune
dosarele de înscriere 28 octombrie 2014, orele
16.00; - institu]ia public` la care se pot depune
dosarele - Prim`ria comunei Filipe[tii de Tîrg,
jude]ul Prahova. II. Condi]ii de participare la con-
curs - conform art. 54 din Legea nr. 188/1999 –
Legea func]ionarului public modificat` [i comple-
tat`; III. A. Condi]ii speciale (pentru postul de refer-
ent, clasa III, grad profesional debutant). - studii
medii absolvite cu diplom` de bacalaureat; -
cuno[tin]e operare PC; III. B. Condi]ii speciale (pen-
tru postul de referent, clasa III, grad profesional
principal); - studii medii absolvite cu diplom` de ba-
calaureat; - cuno[tin]e operare PC; - vechime în spe-
cialitatea studiilor necesare exercit`rii func]iei
publice: minimum 5 ani. Rela]ii suplimentare se pot
ob]ine la biroului resurse umane din cadrul
Prim`riei comunei Filipe[tii de Tîrg, jude]ul Prahova.

CITA}II
Subscrisa Arta SCM, gradul I, în calitate de recla-
mant`, citeaz` pe SC Mignonette SRL, în calitate de
pârât pntru termenul de judecat` din 06.11.2014 în
dosar nr. 22020/245/2014, aflat pe rolul Judec`to-
riei Ia[i.

C`linescu Gheorghe este citat s` se prezinte în data
de 17.10.2014 la Biroul Notarial Dinc` Gabriela -
M`cin/Tulcea, ora-12.00, pentru dezbaterea
mo[tenirii fratelui acestuia C`linescu Vasile.

Numitul {chiopu Mihai cu ultmul domiciliu cunos-
cut în loc. Boto[ani, str. Împ`rat Traian, nr. 20, bloc
F 3, sc. A, etaj 3, apt. 16, este citat la Judec`toria
Dorohoi în data de 22 octombrie 2014, ora 8.30, în
calitate de pârât, dosar civil nr. 2135/222/2014,
având ca obiect “pensie între]inere”, reclamant`
{chiopu Delia.

Se citeaz` pârâtul Dumitrescu Alexandru, domicil-
iat în Suedia Limared 51442, Blaklocke Vagen 3, pen-
tru a se prezenta la data de 24.11.2014 la Judec`toria
Pite[ti, în dosarul nr. 2523/280/2014 având ca obiect
partaj succesoral, reclaman]i fiind Bucur Tatiana-
Gabriela [i Minguez-Bucur Raluca-Iuliana.

Mucea Mariana Daniela este chemat` în data de
29.10.2014, ora 9.00 la Judec`toria Buz`u, în calitate
de pârât`, în dosar 20433/200/2011, având  ca
obiect constatare calitate  unic mo[tenitor legal ac-
ceptat în proces cu Tama[ Stelu]a.

Numitul Albu S`ndel  cu ultimul domiciliu cunoscut
în com. Valea-Râmnicului, sat Oreavu, jud.Buz`u,
este chemat la Judec`toria Rm-S`rat, la data de
13.10.2014 luni Complet civil 4, în calitate de pârât
în dosar civil nr.3416/287/2013, având ca obiect uzu-
capiune, în contradictoriu cu Albu Valeria [i Albu
F`nel.

DIVERSE
Via Insolv SPRL Ploie[ti, str. Banatului, nr. 1, bl. 37B,
sc. B, ap. 3, tel /fax 0244 519800, numit` lichidator
judiciar conform sentintei nr. 1056 din data de
17.09.2014 pronun]at` de Tribunalul Prahova în
dosarul 1124/105/2014, anun]` deschiderea proce-
durii generale a falimentului debitoarei SC Angu
Autoserv SRL, com. Barcanesti, sat Barcanesti, nr.

368, bl. A9, sc. A, ap.1, jud. Prahova, CIF 29460198,
J29/1845/2011. Termenul limit` pentru înregistrarea
cererii de admitere a crean]elor n`scute dup` data
deschiderii procedurii insolven]ei (27.02.2014) este
31.10.2014. Termenul limit` pentru verificarea
crean]elor, întocmirea, afi[area [i comunicarea
tabelului suplimentar al crean]elor este 28.11.2014.
Termenul de solu]ionare a eventualelor contesta]ii
la tabelul suplimentar al crean]elor [i de \ntocmire
a tabelului definitiv consolidat al crean]elor este
28.12.2014. 

În temeiul art. 61 alin. (1) din Legea 85/2006 comu-
nic`m deschiderea procedurii generale de insol-
ven]` împotriva debitorului SC MCM Le Cinema
SRL, CIF:27486450, J02/1124/2012, dosar nr.
3095/108/2014-Tribunalul Arad. Termenul limit`
pentru depunerea declara]iilor de crean]` la
31.10.2014; Termenul limit` pentru verificarea
crean]elor, întocmirea, afi[area [i comunicarea
tabelului preliminar al crean]elor la 18.11.2014; Ter-
men limit` pentru solu]ionarea eventualelor con-
testa]ii este la 5 zile de la publicarea în Buletinul
Procedurilor de Insolven]` a tabelului preliminar;
Termen pentru afi[area tabelului definitiv consoli-
dat al crean]elor la 03.12.2014. Administrator judi-
ciar, Consultant Insolven]` SPRL, prin ec. Popescu
George

Judec`toria Ia[i. Nr. dosar 21061/245/2014. Data:
26.09.2014. Av~nd \n vedere ac]iunea \nregistrat`
pe rolul Judec`toriei Ia[i sub num`rul de dosar
21061/245/2014, prin care reclamantul Smihor Doru,
domiciliat \n sat Le]cani, com. Le]cani, jud. Ia[i, so-
licit`, \n baza art. 1049-1052 N.C. proc. Civ., s` se con-
state c` a dob~ndit prin efectul uzucapiunii de 30
de ani, dreptul de proprietate asupra terenului \n
suprafa]` de 548.56 mp situat \n intravilanul com.
Le]cani, sector cadastral 15/1, parcela T15/1 P 1
(376/1/50/1/3), \nvecinat cu imobilele cu numerele
cadastrale 694 [i 695 ale loc. Le]cani, adres`m, \n
baza \ncheierii din data de 22.09.2014, pronun]at`
\n dosarul nr. 21061/245/2014, tuturor celor in-
teresa]i, prezenta, soma}ie de a formula opozi]ie
la cererea reclamantului. |n caz contrar, \n termen
de 6 luni de la publicarea [i afi[area soma]iei de
fa]`, se va trece la judecarea cererii. Prezenta
soma]ie se va afi[a la imobilul \n litigiu, la sediul
Judec`toriei Ia[i, Sec]ia Civil`, la sediul Biroului Ter-
itorial de Cadastru [I Publicitate Imobiliar` Ia[i [i la
sediul Prim`riei Comunei Le]cani, [i va fi publicat`
\n dou` ziare de larg` r`sp~ndire, dintre care cel
pu]in unul de circula]ie na]ional`.

Anun] de inten]ie privind stabilirea unui partener-
iat pentru implementarea unui proiect finan]at din
instrumente structurale. |n conformitate cu OUG
64/2009, privind gestionarea financiar` a instru-
mentelor structurale [i utilizarea acestora pentru
obiectivul convergen]`, cu modific`rile [i
complet`rile ulterioare, Comuna Spermezeu \[i face
public` inten]ia de a stabili un parteneriat cu
entit`]i private \n vederea elabor`rii [i
implement`rii unui proiect finan]at \n cadrul Cererii
de Propuneri de proiecte de tip Strategic nr. 172,
“Dezvoltarea economiei sociale” Axa Prioritar` 6:
Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul Major
de interven]ie 6.1. “Dezvoltarea economiei sociale”.
Condi]iile minime pe care trebuie s` le \ndeplin-
easc` partenerii: S` se \ncadreze \n Categoriile de
parteneri eligibili din cadrul acestei cerereri de prop-
uneri de proiecte, stabile[te \n Ghidul Solicitantu-
lui – Condi]iile Specifice. – S` se \ndeplineasc`
criteriile de eligibilitate prev`zute \n Ghidul Solici-
tantului – Condi]iile Generale [i Ghidul Solicitantu-
lui – Condi]iile Specifice. V` rug`m s` depune]i la
sediul prim`riei noastre din Comuna Spermezeu,
Str. Principal` nr. 292, scrisoare de inten]ie p~n` la
data de 13.10.2014, ora 16:00.

Dinu, Urse [i Asocia]ii SPRL cu sediul social în Bu-
cure[ti, Str. Buze[ti nr.71, et.2, cam. 203, sector 1, în
calitate de administrator judiciar al debitorului SC
Necessair Consulting SRL, Cod de identificare fiscal`
7399813, sediul social Bucure[ti, Str. Coralilor nr. 20C,
sc.2, parter, sector 1, num`r de ordine în registrul
comer]ului J40/4445/1995,  notific` pe to]i aceea
care au un drept de crean]` împotriva societ`]ii
debitoare s` fac` demersurile de înscriere la masa
credal` în dosarul nr.27358/3/2014 aflat pe rolul Tri-
bunalului Bucure[ti Sec]ia a VII-a Civil`. Informa]ii
complete g`si]i în Buletinul Procedurilor de Insol-
ven]` nr.17225/30.09.2014 sau la dosarul cauzei.
Pentru informa]ii suplimentare folosi]i adresa de
e-mail: dinu.urse@gmail.com sau tel 021-
318.74.25. Pentru urm`torii creditori nu a fost posi-
bil` notificarea individual` din lipsa datelor privind
adresa acestora: Jecu M`d`lina [tefania, Elena
Budur, B`lan Lucian, Bruno Eliseo, Nastasa Flo-
rentina, Nastasa Mihai Florentin, St`nic` Alexan-
dra, St`nic` Andeea, Vasiile Mihai, Vasiile Carmina,
Closcaru Georgiana, Ciprian Andrei, Matei Alexan-
dru Florin, Matei Bepi, Matei Corina-Gabriela, C`lin
Ioana Felicia, Boata Constantin, Boata Ilona An-
dreea, Alessandra Tesa, Eugenio Ragalzi, Apostoiu
Florin, Lavrente Alexandru, Lavrente Ani[oara, Pet-
ric` Ion, Petric` Niculina, Pardos Constantin, Pestrea
Andreea, Armanaschi Viorica, Mihai [tefan, Neac[u
Loredan, Chiru Adrian, Mustatea Alexia Viorela,
Chiru Lumini]a Elena, Edip Maraha, Velica Mihaela
Beatrice, Bozoanca Viorel, Bozoanca Mariana, Ba-
luta Stelica, Maluta Mariana, Trefas Diana Iuliana,
Disca Iulian, Raim Yannis Abdelaty, Zaharia Izabela,
Constanda Viorel Adrian, Constanda Ionela Viorica,
Zaharia Georgian, Zaharia Mirela, Essam Abdelaty,
Straton Emilia Mioara, Gheorghe Flaviu, Cornea
Anisoara, Gheorghe Ciprian, Lungu Valentina, Ghe-
orghe Raisa Paraschiva, Paladii Rodica, Paladii An-
drei,  Paizan Denis Andrei, Paizan Giulia Andreea,
Paizan Ana Maria, Chivu Dennis Iulian, Chivu Nico-
lae, Chivu Ionica, Munteanu Valerica, Mihaela
Motoc, Dragnescu Lucian, Riza Dafina, Filipov
Alexandra, Ciocoi Angela, Ciocoi Mihaela, Ciocoi
David Marian, Barbu Ionut Cristian, Neagu Geor-
giana, Badea Ruxandra, Oprea Florentina, Marin
Gabriela, Marin Daniela, Vasilovici Ileana, Pampu
Marian, Pampu Rodica, Pampu Cosmin Ioan, Lazar
Claudiu Nicolae, Timis Grigore, Curea Gheorghe,
Curea Nuti, Curea Amalia Gabriela, Curea Andreea
Elena, Anastasoaei Mariana, Anastasoaei Rodica
Nicoleta, Nete Anisoara, Ionita Alice Cornelia, Vizire-
anu Gabriel, Vizireanu Mariana, Petrov Caterina, Ge-
manar Manuel Vasile, Gemanar Elena, Gemanar
Beatrice Elena, Gemanar Eduard, Hoffman Romeo
Liviu, Hoffman Adriana Andrada, Hoffman Adrian
Simion, Hoffman Alexandra, Galan Eliza, Gagiu
Elena Liliana, Gagiu Constantin, Tufescu Paulina,
Ghenu Alexandru, Daju Claudia Maria, Ciotic
Adrian, Ciotic Bianca Andreea, Chitu Mariana,
Cristea Magdalena, Ghiuzelea Vasilica, Ghiuzelea
Elena Madalina, Rosu Stefana, Cristea Ioan Sebast-
ian, Giovannitti Pietro, Neagu Mariana Viorica,
Brulea Vintila Valeriu, Brulea Elena, Popa Andrei
Constantin, Miroiu Ana, Basea Alina, Magureanu
Alexandru [i Poh Ileana. 

ADUNåRI GENERALE
Convocare a Adun`rii Generale Ordinare a Ac]ionar-
ilor SC Sarmismob SA, persoan` juridic` român`,
cu sediul în Deva, str. Dr. Victor Suiaga, nr. 2, jude]ul
Hunedoara, înmatriculat` la ORC Hunedoara sub
nr. J20/356/1991, CIF RO 2117288. Administratorul
unic al SC Sarmismob SA, d-na. Bur Adriana Dorina,

în temeiul art. 111 [i art. 117 din Legea nr. 31/1990
privind societ`]ile comerciale, republicat` [i con-
form prevederilor art. 12 din actul constitutiv al so-
ciet`]ii, convoac` Adunarea General` Ordinar` a
Ac]ionarilor societ`]ii pentru dat` de 12.11.2014, ora
11.00 a.m., la sediul societ`]ii SC Sarmismob SA in-
dicat mai sus, pentru to]i actionarii înregistra]i în
Registrul Ac]ionarilor la sfâr[itul zilei de 30 oc-
tombrie 2014 c` dat` de referin]`, cu urm`toarea
ordine de zi propus`: 1. Aprobarea achizi]ion`rii
unei instala]ii automatizate industrial`, în vederea
asigur`rii cre[terii calit`]ii [i reducerii consumurilor
de cherestea, manoper` [i energie pentru prelu-
crarea cherestelei pe patru fete, stabilirea pre]ului
maxim de achizi]ie [i împuternicirea administra-
torului unic al societ`]ii pentru efectuarea achizi]iei.
2. Diverse. Ac]ion`rii înregistra]i la data de referin]`
men]ionat` pot participa la adunarea general` per-
sonal sau prin reprezentant, conform legii, pe baza
procurii speciale de reprezentare. Procurile speciale
se vor depune sau expedia la sediul societ`]ii pân`
cel târziu 10.11.2014, ora 11 a.m., sub sanc]iunea
pierderii exercit`rii dreptului de vot, conform
prevederilor legale. În cazul în care nu se va întruni
majoritatea cerut` de lege pentru deliber`ri sau
pentru adoptarea unei hot`râri, urm`toarea con-
vocare este pentru data de 13.11.2014, în acelea[i
condi]ii privind ora [i loca]ia, cu men]inerea
punctelor de pe ordinea de zi. SC Sarmismob SA
Prin administrator unic, Bur Adriana Dorina.

Completarea ordinei de zi a Adun`rii Generale Ex-
traordinare a Ac]ionarilor SC Romvac Company SA
din data de 27.10.2014 publicat` în Monitorul Ofi-
cial al României nr. 5889/25.09.2014: Consiliul de
Administra]ie al SC Romvac Company SA, cu sediul
în ora[ul Voluntari, {os. Centurii nr.7, Jude]ul Ilfov,
în temeiul art. 117 indice 1, Legea nr.31/1990, com-
pletat`, modificat` [i republicat`, anun]` com-
pletarea ordinei de zi a Adun`rii Generale
Extraordinare a Ac]ionarilor SC Romvac Company
SA, convocat` în data de 27.10.2014, la sediul so-
ciet`]ii, ora 13.30, conform convocatorului publicat
în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr.
5889/25.09.2014, cu punctele 3 [i 4 astfel: 3. De-
schiderea unui punct de lucru în ora[ul Voluntari,
[os. Pipera- Tunari nr.58, jud. Ilfov, având ca obiect
de activitate: -Cod CAEN 0113 -Cultivarea legumelor,
pepenilor, a r`d`cinoaselor [i tuberculilor; -Cod
CAEN 0150 -Activit`]i în ferme mixte (cultura vege-
tal` combinat` cu cre[terea animalelor); -Cod CAEN
0141 -Cre[terea bovinelor de lapte; -Cod CAEN 0146
-Cre[etea porcinelor; -Cod CAEN 0145 -Cre[terea
ovinelor [i caprinelor; -Cod CAEN 0143 -Cre[terea
cailor [i a altor cabaline; -Cod CAEN 0147 -Cre[terea
p`s`rilor; -Cod CAEN 0149 -Cre[terea altor animale;
4. Completarea obiectului de activitate al societ`]ii
cu urm`toarele activit`]i: -Cod CAEN 0113 Cultivarea
legumelor, pepenilor, a r`d`cinoaselor [i tuber-
culilor; -Cod CAEN 0150 -Activit`]i în ferme mixte
(cultura vegetal` combinat` cu cre[terea ani-
malelor); -Cod CAEN 0141 -Cre[terea bovinelor de
lapte; Restul prevederilor cuprinse în convocatorul
(publicat în Monitorul Oficial al României Partea a
IV-a nr. 5889/25.09.2014) a Adun`rii Generale Extra-
ordinare a Ac]ionarilor SC Romvac Company SA
r`mân neschimbate.

LICITA}II
SC Trebor Exim SRL prin lichidator judiciar Via Insolv
SPRL, scoate la vânzare prin licita]ie public` teren
intravilan în suprafa]` de 5.857 mp [i indiviz în
suprafa]` de 161 mp, situate în B`icoi, jud. Prahova
la pre]ul de evaluare redus cu 50 %, respectiv
58.850 lei. Licita]ia va avea loc în fiecare zi de mar]i
începând cu data de 14.10.2014, ora 14/00 la sediul
lichidatorului, str. Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3,
Ploie[ti, tel/fax 0244 519800.” 

SC Rolida Com SRL prin lichidator judiciar Via Insolv
SPRL, scoate la vânzare prin licita]ie public` Iveco
Daily, nefunc]ional, motorin`, an fabrica]ie 2002, la
pre]ul de evaluare redus cu 50 %, respectiv 4.618 lei
+ TVA. Licita]ia va avea loc în fiecare zi de mar]i în-
cepând cu data de 14.10.2014, ora 14/30 la sediul
lichidatorului, str. Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3,
Ploie[ti, tel/fax 0244 519800.” 

SC Legolas Tub SRL prin administrator judiciar Via
Insolv SPRL, scoate la vânzare prin licita]ie public`
Mazda CX-7, benzin`, an fabrica]ie 2008, la pre]ul
de evaluare de 30.000 lei. Licita]ia va avea loc în
13.10.2014, ora 13/30 la sediul administratorului ju-
diciar, str. Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, Ploie[ti,
tel/fax 0244 519800. În cazul neadjudecarii vân-
zarea va fi reluat` în ziua de 15.10.2014, 17.10.2014,
20.10.2014 [i 22.10.2014, aceea[i or`, în acela[i loc.

SC Talipan Com SRL prin lichidator judiciar Via In-
solv SPRL, scoate la vânzare prin licita]ie public`
proprietate imobiliar` compus` din teren cu de-
pozit situat` în Bucov la pre]ul de 234.258 lei + TVA.
Licita]ia va avea loc în data de 14.10.2014, ora 10/30
la sediul lichidatorului, str. Banatului, nr.1, bl. 37B, sc.
B, ap. 3, Ploie[ti, tel/fax 0244 519800. În cazul nead-
judecarii vânzarea va fi reluat` în ziua de 28.10.2014
[i 11.11.2014, aceea[i or`, în acela[i loc.

SC Andutu Distribution SRL prin lichidator judicar
Via Insolv SPRL scoate la vânzare prin licita]ie pub-
lic` marca Andutu la pre]ul de 14.334 lei [i propri-
etate imobiliar` compus` din teren intravilan în
suprafa]` de 2.174 mp situat` în com. Predeal S`r`ri,
sat Vitioara de Sus, jude] Prahova la pre]ul de
38.254 lei. Licita]ia va avea loc în fiecare zi de mar]i
începând cu data în dat` de 14.10.2014, ora 11/30 la
sediul lichidatorului, str. Banatului, nr.1, bl. 37B, sc.
B, ap. 3, Ploie[ti, tel/fax 0244 519800.

SC Basarab Group SRL prin lichidator judiciar Via In-
solv SPRL, scoate la vânzare prin licita]ie public`
bunurile debitoarei la pre]ul de evaluare. Licita]ia
va avea loc în 13.10.2014, ora 13:00 la sediul lichida-
torului, str. Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, Ploie[ti,
tel/fax 0244 519800. În cazul neadjudecarii vân-
zarea va fi reluat` în ziua de 15.10.2014, 17.10.2014,
aceea[i or`, în acela[i loc.

Private Liquidation Group IPURL numit lichidator în
dosarul nr. 10657/111/2012 aflat pe rolul Tribunalu-
lui Bihor, privind pe debitoarea SC Bodola Trans SRL,
J05/1781/2005, CUI: RO17882113 scoate la vânzare
prin licitatie public` urm`toarele bunuri mobile:
Semiremorca Erhardt, an fab. 1999, 1 buc. 4.500
RON; Semiremorca Schmitz, an. fab. 2006, 1 buc.
13.770 RON; Autotractor Iveco, an fab. 2001, 1 buc.
25.200 RON; Autotractor Iveco, an fab. 2000, 1 buc.
4.320 RON; Autotractor Iveco, an fab. 2005, 1 buc.
26.820 RON. Licita]ia va avea loc în 15.10.2014 ora
12:00 la sediul lichidatorului din Oradea str. Avram
Iancu nr.2 ap.11. Regulamentul de vânzare se poate
obtine de la lichidator. Participan]ii vor depune 10%
garan]ie din valoarea bunurilor licitate. Ofertele se
pot depune prin fax: 0359463662. În cazul în care
bunurile nu se vor vinde licita]ia se reia
s`pt`mânal, timp de înc` 4 s`pt`mâni la aceea[i
or`.

Private Liquidation Group IPURL numit lichidator în
dosarul nr. 7528/111/2012 aflat pe rolul Tribunalului
Bihor, privind pe debitoarea SC Meriotru Com SRL,
J05/5271/1994, CUI: RO7625600 scoate la vânzare
prin licitatie public` urm`toarele bunuri mobile:
Dacia Drop Side 1800 RON, Dacia Pick Up 800 RON,
Dacia Drop Side 800 RON. Licita]ia va avea loc în
14.10.2014 ora 12:00 la sediul lichidatorului din

Oradea str. Avram Iancu nr.2 ap.11. Regulamentul de
vânzare se poate obtine de la lichidator.
Participan]ii vor depune 10% garan]ie din valoarea
bunurilor licitate. Ofertele se pot depune prin fax:
0359463662. În cazul în care bunurile nu se vor
vinde licita]ia se reia la data de: 21.10.2014,
28.10.2014 [i 04.11.2014.

Private Liquidation Group IPURL numit lichidator în
dosarul nr. 8935/111/2011 aflat pe rolul Tribunalului
Bihor, privind pe debitoarea SC Gina’S Design SRL,
J05/152/2002, CUI: RO14450641 scoate la vânzare
prin licita]ie public` ma[in` de cusut liniar` Garu-
dan, ma[in` surfilat Pfaff, ma[in` de cusut Pfaff [i
confec]ii îmbr`c`minte din care 5 rochii de cocktail,
31 rochii de sear̀ , 3 pantaloni, 1 taior, 9 compleuri de
sear`, pre] de pornire de 22.597,50 RON f`r` TVA.
Licita]ia va avea loc în data de 15.10.2014 ora 11:00 la
sediul lichidatorului din Oradea str. Avram Iancu
nr.2 ap.11. În caz de nereu[it` licita]ia se va relua în
data de 22.10.2014 la aceea[i or` [i adres`.
Informa]ii suplimentare se pot ob]ine de la lichida-
tor: Tel: 0359-463.661 Fax: 0359-463.662.

Invita]ie la selec]ia de oferte pentru achizi]ia de
bunuri: Referitor la achizi]ii de bunuri în vederea re-
aliz`rii unui proiect finan]at cu fonduri europene
nerambursabile prin Programul Na]ional de Dez-
voltare Rural` (PNDR) de Uniunea European` [i Gu-
vernul României prin Fondul European Agricol
pentru Dezvoltare Rural` M`sura 121 cu titlul „Ex-
tindere ferm` de vaci în comuna Slobozia, jude]ul
Giurgiu”, SC Dutch Dairy Farm SRL, cu sediul în Com.
Slobozia, jud. Giurgiu, J52/528/2006, C.U.I.
RO19050735, tel./ fax: 0246.275.778 v` invit` s`
transmite]i oferta dumneavostr̀  de pre] în vederea
furniz`rii urm`toarelor bunuri: Pachet FEADR 1: -
Înc`rc`tor frontal- 1 buc: Putere motor: 40– 60 CP;
Raza de întoarcere min. 1700 mm; Transmisie hidro-
static` permanent`; În`l]ime de înc`rcare min.
2700 mm. Pachet FEADR 2: -Cusete- 390 locuri:
]eav` dublu zincat`; Ø 40- 80; L= 1800– 2500 mm.
-Front de furajare- 1 buc: 180– 200 m; bara de grea-
ban; 1– 3”; Zincat. -Adapatori- 4+ 6 buc.: Izolate ter-
mic; nivel constant; volum 90– 300 lt.-Grilaje
desp`r]itoare (por]i [i bariere de conten]ionare):
bare transversale; 250– 350 cm. -Sistem ventila]ie
(cortine)- 2 buc.: Perdea translucent`; Deschidere
2,5– 4 m; L= 80– 110 m. -Ventilatoare- 12 buc.: Putere
instalat` 0,75– 1,5 kW; Debit 30.000– 70.000 metri
cubi/h; Panou de comand` cu termostat. Pachet
PERE 1: -Moar` de furaje- 1 buc.: Capacitate de pro-
duc]ie 1700- 2000 kg/h; Aspersie pneumatic` la
max 10 m; Cântar pe celule; Volum malaxor diago-
nal 500 kg. Pachet PERE 2: -Sal` muls- 1 buc.: Sistem
rotativ; Capacitate 40- 50 posturi; Productivitate
medie 200- 240 animale/ h; Sistem de manage-
ment al mulsului [i gestiune a cirezii; Respondere.
-Tanc de r`cire- 1 buc.: Capacitate 20.000– 35.000
lt; O]el inoxidabil (exterior [i interior); Conden-
satoare separabile; Prer`citor cu pl`ci. -Poarta de
selec]ie- 1 buc.: Comand` electric`; Rama
recunoa[tere; Alimentare 27V/20A. Oferta dum-
neavoastr` poate s` fie pentru un pachet sau mai
multe [i trebuie s` includ` toate informa]iile
privind specifica]iile tehnice solicitate. Trebuie s`
demonstra]i c` ave]i domeniul de activitate princi-
pal sau secundar aferent codului CAEN 4661 sau
4669 sau echivalent înscris în certificatul O.R.C./ in-
stitu]ii echivalente pentru furnizorii externi, care
r`spund cererii de oferte (eliminatoriu). Se solicit`
respectarea termenului de depunere a ofertelor
(eliminatoriu). Criteriul de selec]ie a ofertelor este
pre]ul cel mai sc`zut. Obiectul contractului este
furnizarea bunurilor prezentate anterior. Tipul con-
tractului: bunuri. Programul [edin]ei comisiei de
evaluare a ofertelor este urm`torul: -termenul
limit` de depunere a ofertelor 24.10.2014 ora 10:00;
-adresa la care se trimit ofertele este SC Dutch Dairy
Farm SRL, Com. Slobozia, jud. Giurgiu; -sesiunea de
deschidere a ofertelor are loc la ora 12:00 în data
de 24.10.2014. Valoarea supus` licita]iei este:
2.857.528 Lei/ 652.106 Euro eligibil din care: -Pachet
FEADR 1: 125.343 Lei/ 28.604 Euro eligibil; -Pachet
FEADR 2: 476.332 Lei/ 108.702 Euro eligibil; -Pachet
PERE 1: 38.562 Lei/ 8.800 Euro eligibil; -Pachet PERE
2: 2.217.291 Lei/ 506.000 Euro eligibil. Perioada de
valabilitate a ofertei: minim 60 zile. Instruc]iunile
pentru ofertan]i [i proiectul tehnic se reg`sesc în
dosarul cererii de ofert`, care poate fi solicitat tele-
fonic. A[tept`m oferta dumneavoastr` pân` la ter-
menul limit` men]ionat anterior la sediul societ`]ii
noastre. Programul Na]ional de Dezvoltare Rural`
este implementat de Agen]ia pentru Finan]area In-
vesti]iilor Rurale, din subordinea Ministerului Agri-
culturii [i Dezvolt`rii Rurale.

Ministerul Finan]elor Publice. Agen]ia Na]ional` de
Administrare Fiscal`. Direc]ia General` Regional` a
Finan]elor Publice – Ia[i. Administra]ia Jude]eana
a Finan]elor Publice Bac`u. Serviciul Fiscal Munici-
pal One[ti. Biroul Colectare [i Executare Silit`. Nr.
108206 data 29.09.2014. Anun]ul privind vânzarea
pentru bunuri imobile. Serviciul Fiscal Municipal
One[ti \n temeiul art. 162 din Ordonan]a Guvernu-
lui nr. 92/ 2003 privind Codul de Procedur` Fiscal`,
republicat`, cu modific`rile [i complet`rile ulte-
rioare, face cunoscut c` în ziua de 24.10.2014, ora
10.00 \n localitatea One[ti, str. Po[tei, nr. 5, vinde
prin licita]ie public` (termenul 2) bunul imobil pro-
prietate a debitorului SC Tagus Contor Romania SRL
cu sediul în sat Balciu, comuna Miroslava, jude]ul
Ia[i, cod de identificare fiscal` 8122704: Apartament
2 camere situat \n jude]ul Bac`u, localitatea One[ti,
strada Ca[inului, nr. B9, sc. A, parter, ap. 15 – \n val-
oare de 71916 lei (exclusiv TVA). Pre]ul de pornire a
licita]iei 71916 lei (exclusiv TVA), astfel: Vânzarea va
avea loc \n data de 24.10.2014 ora 10.00 la sediul Ser-
viciului Fiscal Municipal One[ti, str. Po[tei nr. 5. Ofer-
tan]ii sunt obliga]i s` depun` pân` la data de
25.09.2014, 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 Fis-
cal Municipal One[ti, telefon 0234/ 320671, interior
209.

Ministerul Finan]elor Publice. Agen]ia Na]ional` de
Administrare Fiscal`. DGRFP Ia[i / AJFP Bac`u. Str.
Dumbrava Ro[ie nr. 1 - 3, localitatea Bac`u. Nr.
281974 din 02.10.2014. Anun]ul privind vânzarea
pentru bunuri mobile [i imobile. Administra]ia
Jude]ean` a Finan]elor Publice Bac`u \n temeiul art.
159, alin. (1) din Ordonan]a Guvernului nr. 92/ 2003
privind Codul de Procedur` Fiscal`, republicat`, cu
modific`rile [i complet`rile ulterioare, face cunos-
cut c` în ziua de 23 octombrie 2014, ora 13.00, în lo-
calitatea Bac`u, str. Dumbrava Ro[ie nr. 1 - 3, vinde
prin licita]ie public` urm`toarele bunuri: autotur-
ism Toyota Land Cruiser 3.0D-4D Executive, an fab-
rica]ie 2007, culoare gri, trac]iune integral`,
motorin` – pre] 34.388 lei [i stoc de curele trans-
misie auto - pre] 403.200 lei, proprietate a SC
Mediu Research SRL, Bac`u, cu sediul social \n
Bac`u, strada Alexei Tolstoi nr. 12, cod de identificare
25975493 – termenul 4. Cl`dire brut`rie - \n
suprafa]` de 180 mp – parter [i teren cur]i - cl`diri
\n suprafa]` de 576 mp ce figureaz` \n registrul agri-
col persoane juridice al comunei Huruie[ti la pozi]ia
de rol nr. 32, sola 106, parcela 86, situat pe raza co-
munei Huruie[ti, jud. Bac`u, pre] – 47587 lei, pro-

prietate a debitorului Societatea agricola Gloria AFJ,
cu domiciliul fiscal \n com. Huruie[ti, jud. Bac`u,
CUI 8108661 – termenul 3. Rapoartele de evaluare
pot fi consultate la sediul Administra]iei Jude]ene
a Finan]elor Publice Bac`u, precum [i a societ`]ilor
debitoare. Not`: Pre]urile de evaluare nu con]in
TVA. To]i cei care pretind vreun drept asupra
bunurilor, sunt invita]i s` în[tiin]eze despre aceasta
organul de executare, înainte de data stabilit` pen-
tru vânzare. Cei interesa]i în cump`rarea bunului
sunt invita]i s` prezinte, pân` \n ziua precedent`
termenului de vânzare, respectiv 22 octombrie
2014, ora 16.30: oferte de cump`rare; dovada pl`]ii
taxei de participare reprezentând 10% din pre]ul de
pornire a licita]iei; \mputernicirea persoanei care \l
reprezint` pe ofertant; pentru persoanele juridice
de na]ionalitate român`, copie dup` certificatul
unic de \nregistrare eliberat de Oficiul Registrului
Comer]ului; pentru persoanele juridice str`ine,
actul de \nmatriculare tradus \n limba român`; pen-
tru persoanele fizice române, copie de pe actul de
identitate; dovada emis` de creditorii fiscali c` nu
au obliga]ii fiscale restante, urmând s` se prezinte
la data stabilit` pentru vânzare la locul fixat \n acest
scop. Pentru informa]ii suplimentare, v` pute]i
adresa la sediul nostru sau la telefon nr. 0234/
510015, interior 255/257.

SC Auto Ro SRL, societate aflat` în reorganizare ju-
diciar`, prin administrator judiciar anun]` vânzarea
la licita]ie a urm`toarelor bunuri mobile aflate în
patrimoniul debitoarei [i anume: Dacia Logan, nr.
înmatriculare PH-08-UFG, an fabrica]ie 2005, la
pre]ul de 6.000 lei (f`r` TVA), Fiat Doblo, nr. înma-
triculare PH-12-VDB, an fabrica]ie 2006, la pre]ul de
9.618 lei (f`r` TVA), Fiat Doblo, nr. înmatriculare PH-
12-TMD, an fabrica]ie 2006, la pre]ul de 9.481 lei
(f`r` TVA), Iveco Daily, nr. înmatriculare PH-09-YMZ,
an fabrica]ie 2004, la pre]ul de 15.114 lei (f`r` TVA),
Iveco Daily, nr. înmatriculare PH-09-PXT, an
fabrica]ie 2006, la pre]ul de 14.656 lei (f`r` TVA),
Iveco Daily, nr. înmatriculare PH-08-ZCI, an fabrica]ie
2002, la pre]ul de 7.786 lei (f`r` TVA), Peugeot Boxer,
nr. înmatriculare PH-29-DAC, an fabrica]ie 2001, la
pre]ul de 4.580 lei (f`r` TVA), Seat Altea nr. înma-
triculare PH-13-YJY, an fabrica]ie 2005, la pre]ul de
16.259 lei (f`r` TVA), Seat Altea nr. înmatriculare PH-
13-JNX, an fabrica]ie 2005, la pre]ul de 14.198 lei
(f`r` TVA), Volkswagen nr. înmatriculare PH-60-
DAC, an fabrica]ie 2001, la pre]ul de 9.160 lei ( f`r`
TVA ), Volkswagen LT46 nr. înmatriculare PH-60-
ZDA, an fabrica]ie 2002, la pre]ul de 6.870 lei (f`r`
TVA) [i motostivuitor Q 1,6 t la pre]ul de 5.359 lei
(f`r` TVA). Pre]ul de pornire al licita]iei este cel sta-
bilit în rapoartele de evaluare ce au fost aprobate de
Adunarea Creditorilor în 12.12.2012 când a fost votat
Planul de Reorganizare propus de debitoare.
{edin]ele de licita]ii vor avea loc la data de:
13.10.2014, 14.10.2014, 15.10.2014, 16.10.2014,
17.10.2014, 20.10.2014, 21.10.2014, 22.10.2014,
23.10.2014 [i 24.10.2014 orele 13.00, la sediul admin-
istratorului judiciar din Ploie[ti, str. Ion Maiorescu,
nr.12, bl.33S1, et. 7, cab 7B. Rela]ii suplimentare la
sediul administratorului judiciar cât [i la telefon
0344104525. 

SC Auto Ro SRL, societate aflat` în reorganizare ju-
diciar`, prin administrator judiciar anun]` vânzarea
la licita]ie a urm`torului bun imobil aflat în patri-
moniul debitoarei: construc]ia “ Complex Cristian”
situat` în Sinaia, str. Walter M`r`cineanu, nr.1-3, jud.
Prahova, înscris` în CF 22367, nr. cadastral 166, re-
spectiv C2 adic`, restaurant cu spa]ii de cazare [i
benzin`rie regim S+P+E+M compus` din dou` zone
una de servicii turistice [i una de sta]ie benzin`rie,
la pre]ul de 1.425.870 lei, construc]ia fiind situat`
pe un teren concesionat de Consiliul Local Sinaia.
Pre]ul de pornire al licita]iei este cel stabilit în
rapoartele de evaluare ce au fost aprobate de
Adunarea Creditorilor în 12.12.2012 când a fost votat
Planul de Reorganizare propus de debitoare.
[edin]ele de licita]ii vor avea loc pe dat` de:
13.10.2014, 14.10.2014, 15.10.2014, 16.10.2014,
17.10.2014, 20.10.2014, 21.10.2014, 22.10.2014,
23.10.2014 [i 24.10.2014 orele 13.00, la sediul admin-
istratorului judiciar din Ploie[ti, str. Ion Maiorescu,
nr.12, bl.33S1, et. 7, cab 7B. Rela]ii suplimentare la
sediul administratorului judiciar cât [i la telefon
0344104525.

SC Geomav Construct SRL societate aflat` în fali-
ment prin lichidator judiciar anun]` vânzarea la
licita]ie public` a bunurilor mobile aflate în patri-
moniul societ`]ii debitoare, pre]ul de pornire al
licita]iei fiind cel stabilit în raportul de evaluare în-
cuviin]at de Adunarea Creditorilor din 25.09.2014.
[edin]ele de licita]ii vor avea loc pe dat` de:
21.10.2014, 22.10.2014, 23.10.2014, 28.10.2014,
29.10.2014, 30.10.2014, 04.11.2014, 05.11.2014,
06.11.2014 [i 11.11.2014, orele 12.00, la sediul lichida-
torului judiciar din Ploie[ti, str. Ion Maiorescu, nr.12,
bl.33S1, et. 5, cab 5E. Rela]ii suplimentare la sediul
lichidatorului judiciar [i la telefon 0344104525.

Prim`ria municipiului Piatra Neam] anun]` organi-
zarea licita]iei publice deschise în vederea: Vânz`rii
bunului imobil – teren intravilan, proprietatea pri-
vat` a municipiului Piatra Neam], în suprafa]` de
168 mp, proprietate privat`, situat în str. Cîrloman
fn.  Pre]ul de pornire la licita]ie este de 18.772 lei con-
form HCL nr. 288  din 25.09.2014; Vânz`rii bunului
imobil – terenul intravilan, proprietatea privat` a
municipiului Piatra Neam], în suprafa]` de 62  mp,
proprietate privat`, situat în str. Bistri]ei, nr.41. Pre]ul
de pornire la licita]ie este de 16.509  lei conform
HCL nr. 288 din 25.09.2014; Licita]ia va avea loc în
data de 4 noiembrie 2014, ora 16,30, la sala de
[edin]e a Prim`riei municipiului Piatra Neam],  cu
sediul în str. [tefan cel Mare nr.6-8. Înscrierile si
depunerea ofertelor  se fac pân` la data de 3 noiem-
brie 2014, ora 16,30. inclusiv, la Prim`ria municipiu-
lui Piatra Neam], str. {tefan cel Mare , nr. 6-8, Biroul
Rela]ii cu Publicul, Ghi[eul Serviciului  Patrimoniu,
Autoriz`ri [i Transport zilnic între orele 8,00 – 16,30,
unde se poate achizi]iona  [i documenta]ia licita]iei.
Rela]ii suplimentare la telefon 218991, interior 122,
zilnic între orele 8,00 – 16,30.

SC Inasin SRL, prin lichidator judiciar C.I.I. Pohrib
Ionela, anun]` scoaterea la vânzare, a activelor so-
ciet`]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., înscris în Cartea
Funciar` sub nr.55170 a Mun.Ia[i, cu nr. cadastral
1906/1,2/sp.com./4, 1906/4/1,
1904/1,2/p/sp.com./1/2 [i Cartea Funciar` nr.23405
cu nr. cadastral 1906/1, cu pre]ul de pornire a
licita]iei 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
09.10.2014, 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 10 octombrie
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 apro-
bat de adunarea creditorilor din dat` de 18.07.2014.
Adjudecarea se va face în conformitate cu preved-
erile Regulamentului de organizare [i desf`[urare a
licita]iei. Regulament ce poate fi consultat atât la
dosarul cauzei cât [i la sediul lichidatorului. Adjude-

catarul va fi ]inut la plata pre]ului de adjudecare în
termenul stabilit prin Regulamentul de organizare
[i desf`[urare a licita]iei. Ofertan]îi 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 începere a licita]iei. Garan]ia se va depune
în numerar, prin plata \n contul indicat de lichida-
tor. Pentru participarea la licita]ie, poten]ialii
cump`r`tori trebuie s` se înscrie la sediul lichida-
torului judiciar din mun. Ia[i, str. Vasile Lupu nr. 43,
jud. Ia[i, pân` la data de 09.10.2014, 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.

Anun] de participare. Achizitor: SC Cocora 2013 SRL.
Denumire, Adres` [i Punct de contact. Denumire
oficial`: SC Cocora 2013 SRL. Adres`: Localitatea:
Medie[u Aurit, nr.24A, jude] Satu Mare, Cod
po[tal:447185. ]ar`: România. Punct de contact: Lo-
calitatea: Medie[u Aurit, nr.24A, jude] Satu Mare,
Cod po[tal: 447185, ]ara: România, Persoan` de con-
tact: Huzau {tefan, telefon: 0753.355.862, e-mail:
cocora2013@yahoo.com, fax:—. Adres`: Internet
(dup` caz) -nu e cazul. Comunicarea între achizitor
[i ofertan]i se va realiza în scris. În vederea imple-
ment`rii Proiectului cofinan]at prin POP: “Amena-
jarea unei unit`]i de acvacultur̀  în localitatea Eteni,
Comuna Odoreu, jude]ul Satu Mare”, pentru care
s-a semnat contractul de finan]are nr.201/15.07.2014,
se demareaz` procesul de achizi]ie având ca obiect
lucr`ri de construc]ii pentru amenajarea unui
unit`]i de acvacultur`, format` din: cl`dire cu spa]ii
de deservire a unit`]ii de acvacultur`, bazine, dig-
uri, [an]uri marginale, stavile plane, pode], put
forat, platforme incint`, bazin vidanjabil, ali-
mentare cu energie electric`, utilaje tehnologice cu
montaj (panouri solare central` termic`, pompe
submersibile, post de transformare) [i montajul
aferent acestora. Valoarea estimat` f`r` TVA (dup`
caz): 1.726.260,45 Lei f`r` TVA. Surse de finan]are:
FEP- 1.035.756,27 (60%); Proprii- 690.504,18.(40%).
Durata contractului de lucr`ri: termen limit` de
execu]ie 30.08.2015. Criteriul de atribuire: Pre]ul
cel mai mic. Modalit`]ile de ob]inere a Docu-
menta]iei pentru ofertan]i: Documentatia pentru
ofertan]i poate fi ridicat` de la sediul social al achiz-
itorului SC Cocora 2013 SRL, localitatea Medie[u
Aurit, nr.24/A, jude] Satu Mare, ]ara: România, de
luni pân` vineri între orele 08.00-16.00. Predarea
documenta]iei pentru ofertantan]i se va face în
baza unui proces verbal de predare-primire semnat
de ambele p`r]i. Termenul limit` de depunere a
ofertelor este in data: 21.10.2014, ora: 12.00. Ofertele
se vor depune la sediul social al achizitorului SC Co-
cora 2013 SRL, localitatea Medie[u Aurit, nr.24/A,
jude] Satu Mare, ]ara: România. Deschiderea ofer-
telor se va realiza la sediul achizitorului în data de
22.10.2014, ora 12.00. Alte informa]ii suplimentare:
pentru solicit`ri de clarific`ri legate de contract v`
rug`m s` ne contacta]i la adresa men]ionat` mai
sus.

Prim`ria comunei Pe[tera, cu sediul în localitatea
Pe[tera, str. Izvorului, nr.25, jude]ul Constan]a, or-
ganizeaz` în data de 30.10.2014, ora 13,00 licita]ie
pentru: - vânzarea unui imobil teren în suprafa]`
de 1000,00 mp, situat în intravilanul localit`]ii
Izvoru Mare, str. Mieilor, nr.20, comuna Pe[tera,
jude]ul Constan]a, aflat în proprietatea privat` a co-
munei Pe[tera pentru construirea unei locuin]e in-
dividuale; - vânzarea unui imobil teren în suprafa]`
de 1000,00 mp, situat în intravilanul localit`]ii
Izvoru Mare, str. Mieilor, nr. 22, comuna Pe[tera,
jude]ul Constan]a, aflat în proprietatea privat` a co-
munei Pe[tera pentru construirea unei locuin]e in-
dividuale; - vânzarea unui imobil teren în suprafa]`
de 973,00 mp, situat în intravilanul localit`]ii
Pe[tera, str. Morii, nr.5, comuna Pe[tera , jude]ul
Constan]a, aflat în proprietatea privat` a comunei
Pe[tera pentru construirea unei locuin]e individ-
uale; - vânzarea unui imobil teren în suprafa]` de
1018,00 mp, situat în intravilanul localit`]ii Pe[tera,
str. Cartier Nou, nr.19, comuna Pe[tera, jude]ul Con-
stan]a, aflat în proprietatea privat` a comunei
Pe[tera pentru construirea unei locuin]e individ-
uale; - vânzarea unui imobil teren în suprafa]` de
688,00 mp, situat în intravilanul localit`]ii Izvoru
Mare, str. Ci[melei, nr.15A, comuna Pe[tera, jude]ul
Constan]a, aflat în proprietatea privat` a comunei
Pe[tera pentru construirea unei locuin]e individ-
uale; - vânzarea unui imobil teren în suprafa]` de
675,00 mp, situat în intravilanul localit`]ii Izvoru
Mare, str. [colii, nr.2A, comuna Pe[tera, jude]ul Con-
stan]a, aflat în proprietatea privat` a comunei
Pe[tera pentru construirea unei locuin]e individ-
uale; -vânzarea unui teren imobil în suprafa]` de
2772,00 mp, situat în intravilanul localit`]ii Pe[tera,
str. Pietrenilor, nr.36, comuna Pe[tera, jude]ul Con-
stan]a, destinat construc]ii industriale; - închirierea
prin licita]ie public` a imobilului- teren în suprafa]`
de 13,00 mp, situat în localitatea Pe[tera, str. Flo-
rilor, nr. 43A, jude]ul Constan]a în vederea
amplas`rii unei construc]ii provizorii autorizat` cu
scop comercial. Înscrierile se fac pân` în data de
29.10.2014, ora 13,00 la sediul Prim`riei. Rela]ii su-
plimentare la sediul Prim`riei, str. Izvorului, nr.25,
tel./fax 0241/856800.

PIERDERI
Pierdut Certificat Constatator (ter]i) al Cirdan Anuta
II, CUI: 14263481, F6/556/2001.

Pierdut certificat de preg`tire profesional` marf`
[i persoane pe numele R`dulescu Vasile. |l declar
nul. 

Pierdut adeverin]` plat` integral` pe numele Don-
ceag Zana. O declar nul`. 

Pierdut proces verbal eliberat în 30.03.1971, pe nu-
mele Savu Vasile [i Cristina. Îl declar nul.

SC Lary & Ionu] Com Prod Import SRL, C.U.I.
31259111, declar` pierdute acte contabile pe care le
declar` nule. 

Declar nul` carte identitate serviciu R.A.T.B.,
Bra[oveanu Lauren]iu.

Declar nul` legitima]ia de student emis` de Facul-
tatea de Teologie „Iustinian Patriarhul” pe numele
B`i]oiu Victor Alexandru. 

Declar pierdut carnet student eliberat de Universi-
tatea de Agronomie pe numele Dinu Octavian. 

Declar pierdut` Autoriza]ie Construire nr. 723 din
06.06.2006 emis` de Prim`ria Sector 3 pe numele
Mircea Gheorghe. O declar nul`.

Declar nul un exemplar de contract de vânzare-
cump`rare încheiere de autentificare nr. 1485 anul
2010 luna 11 ziua 22, pe numele Avanu Ionel.

Pierdut Atestat ADR  021872 valabil 25.03.2010 –
26.02.2015 – transport m`rfuri periculoase + cis-
terne [i atestat transport marf` valabil 05.02.2011
– 04.02.2016, pe numele Gospodaru Dumitru. Le
declar nule.

Subscrisa SC Kalorit SRL, cu sediul în Slatina,
Str. Dr`g`ne[ti, nr.6, bl.6A, sc.B, ap.1, cu punct
de lucru în Caracal, Str. Calea Bucure[ti, nr.35,
bl.B1, sc.1-parter, convoac` pe dna. Fieraru
Maria, cu domiciliul în Caracal, Str. D Vod`,
bl.A13, sc.1, ap.7, jud. Olt, s` se prezinte în ter-
men de 15 zile la sediul societ`]ii din Caracal
în vederea achit`rii debitului restant de
1.990lei [i a penalit`]ilor aferente, conform
contractului nr.4927.10.2010. În sens contrar
vom ac]iona debitoarea în judecat` pentru
recuperarea debitelor restante.

Subscrisa SC Kalorit SRL, cu sediul în Slatina,
Str. Dr`g`ne[ti, nr.6, bl.6A, sc.B, ap.1, cu punct
de lucru în Caracal, Str. Calea Bucure[ti, nr.35,
bl.B1, sc.1-parter, convoac` pe dna.Minca Iu-
liana, cu domiciliul în Caracal, Str. Intrarea
Muzeului, bl.9, sc.1, ap. 11, jud. Olt s` se prez-
inte în termen de 15 zile la sediul societ`]ii
din Caracal în vederea achit`rii debitului
restant de 7.405lei [i a penalit`]ilor aferente,
conform contractlui nr. 972/03.05.2012. În
sens contrar vom ac]iona debitoarea în jude-
cat` pentru recuperarea debitelor restante.

SC Electrocons Group Proiect Int’l SRL anga-
jeaz` electricieni cu experien]`
(bran[amente, re]ele, posturi de transfor-
mare, între]inere instala]ii electrice). Locali-
tate: Bucure[ti. Detalii la telefon:
0754.707.626.


