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OFERTE SERVICIU
Part time/full time c`ut`m croitoreas`
pentru cusut etichete manual [i la
ma[ina de cusut (ma[ina de cusut pro-
prie). De preferat zona Militari.
0720.529.068.

SC Euromar Stayl SRL angajeaz` direc-
tor societate comercial`, cunosc`tor
de limba chinez`. A[tept`m CV-uri la
chinacityrosiori@gmail.com.

În conformitate cu prevederile H.G.
nr.611/2008 M.A.D.R. anun]`
scoaterea la concurs în data de
11.12.2014, proba scris`: 1 func]ie pub-
lic` vacant` de consilier debutant.
Direc]ia General` Politici Agricole [i
Strategii- Direc]ia Organiz`ri de Pia]`
în Sectorul Vegetal- Compartimentul
Statistic` Agricol`. Condi]ii Specifice:
Prob` eliminatorie- operare PC; Studii
universitare de licen]` absolvite cu
diplom`, respectiv studii superioare
de lung` durat`, absolvite cu diplom`
de licen]` sau echivalent`;
Cunoa[terea componentelor Word,
Excel, PowerPoint din pachetul de
programe Microsoft Office, nivel
avansat; Cunoa[tere o limb` str`in`-
nivel mediu. Dosarele de înscriere la
concurs se depun în termen de 20
zile, de la data public`rii. Bibliografia,
condi]iile specifice de participare pre-
cum [i actele solicitate candida]ilor
pentru dosarul de înscriere vor fi
afi[ate la sediul institu]iei din B-dul.
Carol I nr.24, sector 3, Bucure[ti [i vor
fi publicate pe pagina de web
www.madr.ro.

Direc]ia General` de Poli]ie Local`
Sector 6 organizeaz` în data de
12.12.2014 (proba scris`) în [os.
Orhideelor nr. 2d, Sector 6, concurs de
promovare pentru ocuparea func]iei
publice de conducere vacant` de: -[ef
Birou- Biroul 2 Ordine Public`-
Direc]ia Ordine Public`. Rela]ii supli-
mentare privind condi]iile de partici-
pare la concurs [i bibliografia se pot
ob]ine la sediul institu]iei [i la nr. de
telefon 021.413.17.38 –Biroul Resurse
Umane. 

Prim`ria Jilava din Jude]ul Ilfov scoate
la concurs func]ia public` de execu]ie
de inspector, clasa I, grad profesional
asistent, din cadrul Prim`riei Jilava,
Compartimentul Achizi]ii Publice,
pentru ocuparea c`reia trebuiesc în-
deplinite urm`toarele condi]ii: 1.
Condi]ii generale: -candida]ii trebuie
s` îndeplineasc` condi]iile prev`zute
de art.54 din Legea nr.188/1999
privind Statutul Func]ionarilor pub-
lici, republicat` cu modific`rile [i
complet`rile ulterioare; 2. Condi]ii
specifice: -studii universitare de
lung` durat` absolvite cu diplom`
sau studii superioare de licen]` ab-
solvite cu diplom` de licen]` sau
echivalent` în domeniul [tiin]elor
economice; -vechime în specialitatea
studiilor necesare exercit`rii func]iei
publice de minim-1 an; -cunostin]e
operare PC (Word, Excel) -nivel mediu.

Concursul va avea loc la sediul
Prim`riei Jilava în perioada 16-
18.12.2014. Proba scris`  se va sus]ine
în data de 16 decembrie 2014 ora
10.00, iar interviul se va sus]ine în
data de 18 decembrie 2014, ora 13.00.
Dosarele de înscriere se depun în ter-
men de 20 zile de la data public`rii
anun]ului în Monitorul Oficial, la
sediul Prim`riei Jilava, comuna Jilava,
Jude]ul Ilfov, la Biroul Resurse
Umane, Salarizare [i Administrativ.
Pentru rela]ii suplimentare suna]i la
tel. 021/457.01.15.

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.

CITA}II
Se citeaz` p~r~tul Ion Bogdan, \n pro-
ces cu reclaman]ii Ion M`d`lin Se-
bastian, pentru ie[ire din indiviziune,
la termenul de 05.12.2014, ora 8.30 la
Judec`toria C~mpina \n dosarul nr
3426/204/2014.

Roinita Laura Mirela cu ultimul domi-
ciliu cunoscut in Mun. Gala]i, str. Reg-
imentul 11 Siret, nr. 43, bl. E9, ap. 14,
Jude] Gala]i este citat in calitate de
p~r~t, \n Dosar nr. 10785/233/2013
aflat pe rolul Judec`toriei Gala]i,
camera 6 Civ., complet cc1, la data de
25.11.2014, ora 9.00,  \n proces cu SC
Infinity SRL Ploie[ti, \n calitate de
reclamant, pentru Fond-preten]ii.

Numita Gheorghi]` Maria fost` Gii
Maria, n`scut` la 30.01.1960 în local-
itatea Atîrna]i, jud. Teleorman, fiica
lui Gii Ion [i Gii Alexandru este citat`
în calitate de p~r~t` ca urmare a de-
cesului tat`lui s`u în cadrul dosaru-
lui civil nr. 1158/2013 aflat pe rolul
Judec`toriei Alexandria cu termen
de judecat` la 4.12.2014, orele 8,30.

Dosarul este promovat de reclaman-
tul Constantin Gheorghe [i are ca
obiect - pronun]area unei hot`r~ri
care s` ]in` loc de act autentic de
v~nzare cump`rare.

Subsemnatul Bratu Ion este chemat
la Judec`toria V`lenii de Munte în
data de 24 noiembrie, orele 9:00, în
calitate de p~r~t , în proces cu Pascu
Nicoleta.  

Numitul P~rvu Hector Ion este
chemat \n instan]` in data de
10.12.2014, ora 8.30, la Judec`toria
C~mpina \n dosarul nr
2406/204/2014-partaj bunuri co-
mune cu Prunoiu Dana Mariana.

Soma]ie de uzucapiune. Reclaman]ii
Bo]an Gheorghe [i so]ia Bo]an Elena
domicilia]i \n comuna Dumitra, stra
Principal`, nr 414, jud Bistri]a-
N`s`ud, \n Dosar nr 3613/265/2013 al
Judec`toriei N`s`ud, au solicitat a se

constata dob~ndirea dreptului de
proprietate prin uzucapiune asupra
imobilelor \nscrise in c.f. 25392 nr top
319/1, 319/2 Dumitra, \ntre vecinii Pop
Florin, Cosma Aurel [i Bo]an Gheo-
rghe. Posesia imobilelor mai sus
men]ionate a fost exercitat` de c`tre
antecesorii reclamantului p~n` la
transmiterea cu titlu de zestre. |n
prezent imobilele sunt \n posesia
reclaman]ilor. Aducem la cuno[tin]`
persoanelor interesate, faptul c` au
posibilitatea legal` de a formula
opozi]ie, \n termen de 6 luni de la
emiterea prezentei, \n caz contrar in-
stan]a va trece la judecarea cauzei.
Emis`, \n baza \ncheierii din data de
15 octombrie 2014.

Soma]ie de uzucapiune. Reclaman-
tul Oni]a Mihail domiciliat \n co-
muna Salva, str Principal` nr 729, jud
Bistri]a-N`s`ud, \n Dosar nr
271/265/2014 al Judec`toriei N`s`ud,
a solicitat a se constata dob~ndirea
dreptului de proprietate prin uzu-
capiune asupra imobilului \nscris \n
c.f. 404 nr top 3398 Salva, suprafa]`
ce i-a fost transmis` de antecesorii
Oni]a Ioan [i Oni]a Varvara. Aducem
la cuno[tin]` persoanelor interesate,
faptul c` au posibilitatea legal` de a
formula opozi]ie, \n termen de 6 luni
de la emiterea prezentei, \n caz con-
trar instan]a va trece la judecarea
cauzei. Emis`, \n baza \ncheierii din
data de 18 septembrie 2014.

Soma]ie de uzucapiune. Reclaman]ii
Gu[` Adrian [i so]ia Gu[` Savira
domicilia]i \n comuna Rodna, str
M`gurii, nr 362, jud Bistri]a-N`s`ud,
\n Dosar nr 3234/265/2013 al
Judec`toriei N`s`ud, au solicitat a se
constata dob~ndirea dreptului de
proprietate prin uzucapiune asupra
imobilului \nscris \n c.f. 25951 nr top
1982/1 [i c.f. 4869 nr top 5769 Rodna
suprafa]` ce le-a fost transmis` de
antecesori. Aducem la cuno[tin]`
persoanelor interesate, faptul c` au
posibilitatea legal` de a formula
opozi]ie, \n termen de 6 luni de la
emiterea prezentei, \n caz contrar in-
stan]a va trece la judecarea cauzei.
Emis`, \n baza \ncheierii din data de
09 octombrie 2014.

Soma]ie de uzucapiune. Reclaman]ii
G`lan Ioan-Ni]` [i so]ia G`lan Elena-
Floarea domicilia]i \n ora[ul N`s`ud,
str Lalelelor, bloc 2, scara E, ap 13, jud
Bistri]a-N`s`ud, \n Dosar nr
619/265/2014 al Judec`toriei N`s`ud,
au solicitat a se constata dob~ndirea
dreptului de proprietate prin uzu-
capiune de c`tre p~r~ta Ilovan Vir-
ginia, asupra imobilului \nscris \n c.f.
28426 nr top 762/1, 763/1 N`s`ud.
Aducem la cuno[tin]` persoanelor
interesate, faptul c` au posibilitatea
legal` de a formula opozi]ie, \n ter-
men de 6 luni de la emiterea prezen-
tei, \n caz contrar instan]a va trece la
judecarea cauzei. Emis`, \n baza
\ncheierii din data de 24 octombrie
2014.

Robitu Florea, cu domiciliul în co-
muna Dr`goe[ti, jud. V~lcea, este
citat la Judec`toria Dr`g`[ani, în
13.11.2014, în dosarul nr.
445/223/2014, în proces de divor] cu
so]ia sa, Robitu Gheorghi]a.

Inimosu Gabriel, domiciliat in Mun.
Ia[i, Sos. Pacurari , nr. 26 ,bl. T7, sc. A,
et. 4,  ap. 29, jud. Ia[i, este chemat la
Tribunalul Ia[i Sec]ia II Civila-Fali-
ment, Str. Elena Doamna, nr. 1A, Jud.
Ia[i, în ziua de 26, luna 03, anul 2015,
ora 9.00, în calitate de p~r~t in dosar
nr. 3718/99/2012*/a1, în proces cu
Cabinet Individual de Insolven]`
Apetrei M`rioara, în cauza privind
debitorul SC GACOR CONSTRUCT SRL,
J22/3177/2006, CUI 20064254, pen-
tru angajarea r`spunderii personale
conform art.138 din Legea 85/2006.

DIVERSE
Lichidatorul judiciar al SC OVEMIH
SERV SRL, cu sediul social în Fundeni,
nr. 205, jud. Prahova, înregistrat` la
ORC sub nr. J29/2358/2008, CUI
24361398, notific` debitoarea, credi-
torii [i ORC Prahova c` în dos. nr.
5250/105/2014, aflat pe rolul Tri-
bunalului Prahova s-a dispus de-
schiderea procedurii simplificate a
insolven]ei \mpotriva SC OVERMIH
SERV SRL, stabilindu-se termen
limit` de depunere a cererilor de ad-
mitere a crean]elor la data de
19.12.2014; termenul limit` pentru
verificarea crean]elor, \ntocmirea,
afi[area [i comunicarea tabelului
preliminar este 29.12.2014; termenul
limit` pentru solu]ionarea even-
tualelor contesta]ii [i pentru defini-
tivarea tabelului crean]elor este
22.01.2015.Rel. Lichidator judiciar
CARDUELIS CONSULTING  IPURL,
Ploie[ti, str. Cercelu[, nr. 33, jud. Pra-
hova.Tel.0722.634.777.

Administratorul judiciar al SC DEVTA
SERV SRL, cu sediul social \n
C~mpina, str. Cercului, nr. 5B, bl. B2,
sc. C, et. 4, ap. 17, jud. Prahova, \nreg-
istrat` la ORC sub nr. J29/1707/2009,
CUI 26255849, notific` debitoarea,
creditorii [i ORC Prahova c` \n dos. nr.
5214/105/2014, aflat pe rolul Tri-
bunalului Prahova s-a dispus de-
schiderea procedurii generale a
insolven]ei \mpotriva SC DEVTA SERV
SRL, stabilindu-se termen limit` de
depunere a cererilor de admitere a
crean]elor la data de 28.11.2014, ter-
menul limit` pentru verificarea
crean]elor, \ntocmirea, afi[area [i co-
municarea tabelului preliminar este
18.12.2014;termenul limit` pentru
solu]ionarea eventualelor contesta]ii
[i pentru definitivarea tabelului
crean]elor este 12.01.2015.Rel. Admin-
istrator judiciar CARDUELIS CONSULT-
ING IPURL, Ploie[ti, str. Cercelu[, nr.
33, jud. Prahova.Tel.0722.634.777.

S.C. Best Automania S.R.L., Nr.\nreg
O.R.C. T~rgovi[te J15/120/2009,
C.U.I.:25099946, cu sediul \n ora[
R`cari, Str.Ana Ip`tescu, nr.90,

jud.D~mbovi]a, informeaz` pe cei in-
teresa]i c` s-a depus solicitarea pen-
tru emiterea autoriza]iei de mediu,
pentru activitatea “Sp`l`torie auto,
cod CAEN 4520 -\ntre]inerea [i
repararea autovehiculelor”,
desf`[urat` \n Str. Cetatea de Balta
79, sector 6, Bucure[ti. Informa]ii se
pot ob]ine de la sediul Agen]iei pen-
tru Protec]ia Mediului Bucure[ti din
Sectorul 6, Aleea Lacul Morii, nr.1
(Barajul Lacul Morii- \n spatele ben-
zin`riei Lukoil), \ntre orele 09.00-
12.00, de luni p~n` vineri. Propuneri
sau contesta]ii se pot depune la
sediul A.P.M. Bucure[ti \n termen de
10 zile de la data public`rii prezentu-
lui anun].

LICITA}II
Municipiul Satu Mare, cu sediul \n
Satu Mare, P-]a 25 Octombrie nr.1, in-
trare 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 \n suprafa]` de
8.202.mp, situat \n Zona Industrial`
Sud a municipiului Satu Mare, \nscris
\n CF nr.161420 sub nr.cadastral
161420, garan]ia de participare la
licita]ie este \n sum` de:16710.lei.
Imobil teren \n suprafa]` de
10.000.mp situat \n Zona Industrial`
Sud a municipiului Satu Mare, \nscris
\n CF nr.159719.mp sub nr.cadas-
tral.159719, garan]ia de participare la
litita]ie este in sum` de:19712.lei. Imo-
bilul teren \n suprafa]` de 131.844.mp
situat \n Zona Industrial` Sud a mu-
nicipiului Satu Mare, \nscris \n CF
nr.175380.mp sub nr.cadastral 175380,
garan]ia de participare la licita]ie este
\n sum` de:233147.lei. Orice persoan`
juridic` interesat` poate solicita doc-
umenta]ia de atribuire de la sediul
Prim`riei municipiului Satu Mare,
Birou Eviden]` Patrimoniu, parter,
camera.13. Garan]ia de participare la
licita]ie poate fi achitat` \n numerar
la casieria Prim`riei municipiului
Satu Mare sau prin ordin de plat` la
Trezor`ria Satu Mare,cod fis-
c a l . 4 0 3 8 8 0 6 ,
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 Oc-
tombrie nr.1, Intrarea M, sala de con-
siliu. Persoan` de contact:Faur
Mihaela- [ef birou eviden]a patrimo-
niu, adresa e-mail:patrimoniu@satu-
mare.ro, tel.0261/807521.

Anun] de participare. Achizi]ia de
echipamente (utilaje) [i montajul
acestora. 1.Denumire achizitor: Soci-
etatea Na]ional` a S`rii S.A. Bucure[ti
–Sucursala Salina Tg. Ocna, str. Salinei
nr.12, jud. Bac`u, cod: 605600, tele-

fon: 0234-344.017, fax: 0234-344.022,
e-mail: salina@salina.ro. 2.Obiectul:
\ncheierea unui contract pentru
furnizare echipamente (utilaje) [i
montarea acestora privind: „Opti-
mizarea fluxului tehnologic de am-
balare a s`rii \n pungi (baxare [i
paletizare) [i \n saci (paletizare)“ pen-
tru Sucursala Salina Tg. Ocna. 3.Proce-
dura aplicat`: Licita]ie deschis`.
4.Documenta]ia de atribuire [i copie
dup`: ,,Regulamentul propriu privind
organizarea [i desf`[urarea proce-
durilor de achizi]ie de produse, ser-
vicii [i lucr`ri aplicabil \n cadrul
Societ`]ii Na]ionale a S`rii S.A. Bu-
cure[ti, se pot ob]ine de la Salina, str.
Salinei, nr. 12, loc. Tg. Ocna, jud. Bac`u.
5.Data p~n` c~nd se pot solicita
clarific`ri: 25.11.2014, ora 12.00. 6.Ter-
men de r`spuns la solicit`ri:
26.11.2014, ora 14.00. 7.Locul [i data
limit` de depunere a ofertelor: conf.
art. 1 –27.11.2014, ora 9.00. 8.Locul [i
data deschiderii ofertelor: conf. art. 1
–27.11.2014, ora 10.00. 9.Nu sunt ad-
mise: oferte alternative. 10.Se so-
licit`: Garan]ie de participare \n
cuantum de: 20.000 lei. Dovada con-
stituirii garan]iei de participare va fi:
pe exteriorul plicului mare cu oferta.
11. Perioada de valabilitate a ofertei:
90 de zile. 12. Criteriul de atribuire:
cea mai avantajoas` ofert` din punct
de vedere tehnico-economic.

PIERDERI
Pierdut atestat profesional transport
marf` [i card tahograf pe numele
State Cristian Rafael. Le declar nule.

Pierdut atestat profesional transport
marf` pe numele Schipko Iosif. |l de-
clar nul.

Pierdut atestat transport marf` cate-
goria C pe numele Baltag Marius. Se
declar` nul.

S.C. Iliris Pub S.R.L., sediul social Str.
Miercani nr.44, Sector 1,
J40/14794/2011, RO 29446851, pierdut
Certificat constatator pentru punctul
de lucru din Str. Francez` nr.2-4, Sector
3, declar nul.

S.C. Nautic Training S.R.L., C.U.I.
18172297, J40/20066/2005, pierdut
Certificat constatator nr. 736915 din
28.11.2005, Bucure[ti, Sector 3, str.
Chiparosului nr.42. \l declar nul. 

Declar nul permis transport \n comun
R.A.T.B. pe numele Marcu Beatris Sil-
via.

Domino’s Pizza Maxim S.R.L., C.U.I.
24335356 declar` pierderea c`r]ii de in-
terven]ie [i a registrului special pentru
AMEF Rompos model 260 seria MCRS
000286.

DECESE
Colectivul SC Stizo Funda]ii Speciale
SRL anun]` \ncetarea din via]` a doam-
nei Maria B`tr~nu. Suntem al`turi de
colegul nostru D`nu] B`tr~nu. Sincere
condolean]e. Dumnezeu s-o odih-
neasc` \n pace!
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