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OFERTE SERVICIU
SC Shandong, angaj`m buc`tar specific asiatic,
limba chinez` constituie avantaj. Tel.
0763.921.003.

Proto Technology are ca principal domeniu de ac-
tivitate fabricarea de prototipuri, machete [i
matri]e, numai în lemn, argil`, r`[ini sau materi-
ale compozite, cu prec`dere în industria auto.
C`ut`m persoan`, femeie/b`rbat, care are
cuno[tin]e în matri]are, machetare [i prototipare,
desen tehnic [i lucrul cu unelte manuale. Pentru
mai multe informa]ii, v` rug`m s` ne scrie]i pe
adresa contact@prototechnology.ro. 

În conformitate cu prevederile art. 3 din O.U.G. nr.
45/2008, cu modific`rile [i complet`rile ulte-
rioare, Ministerul Fondurilor Europene, cu sediul
în Bd. Ion Mihalache nr. 15- 17, sectorul 1, orga-
nizeaz` în data de 30 decembrie 2014, ora 10:00
(proba scris`), concurs de recrutare pentru ocu-
parea urm`toarei func]ii publice vacante: -con-
silier, clasa I, grad profesional superior la Direc]ia
Economic` [i Resurse Umane- Serviciul Financiar
Contabilitate. Condi]iile de participare [i de
desf`[urare a concursului, bibliografia [i alte in-
forma]ii necesare sunt afi[ate la sediul institu]iei
[i pe site-ul www.fonduri-ue.ro. Dosarele de con-
curs se depun în termen de 8 zile de la data pub-
lic`rii prezentului anun], la sediul ministerului.

Institutul Na]ional de Statistic` organizeaz` con-
curs pentru ocuparea a 4 func]ii publice de
execu]ie vacante. Concursul se organizeaz` la
sediul I.N.S. din Bucure[ti, Bd. Libert`]ii 16, sector
5,  în data de 12 ianuarie 2015, ora 10:00, proba
scris`. Dosarele de înscriere la concurs se pot
depune în termen de 20 de zile de la data
public`rii anun]ului, la sediul I.N.S. Dosarul de în-
scriere trebuie s  ̀con]in  ̀obligatoriu documentele
prev`zute la art. 49 din H.G. nr.611/2008 pentru
aprobarea normelor privind organizarea [i dez-
voltarea carierei func]ionarilor publici. Condi]iile
de participare la concurs aprobate [i bibliografia
stabilit` se afi[eaz` la sediul [i pe site-ul I.N.S.
(www.insse.ro). Rela]ii suplimentare se pot ob]ine
la sediul I.N.S. [i la telefon (021)317.77.82.

Academia Român` – Filiala Ia[i, Institutul de In-
formatic` Teoretic`, organizeaz` în ziua 15.01.2015
ora 10, concurs pentru ocuparea postului de
Cercet`tor [tiin]ific, domeniul Informatic`, spe-
cialitatea Modele [i abord`ri algebrice folosite în
fundamentarea calculabilit`]ii. Concursul se va
desf`[ura conform Legii 319/2003 privind Statu-
tul personalului de cercetare-dezvoltare. Dosarul
de concurs se depune în termen de 30 de zile de
la data public`rii anun]ului, la sediul Institutului.
Informa]ii suplimentare se pot ob]ine de la secre-
tariatul institutului [i/sau de la Biroul Resurse
Umane, Salarizare, telefon: 0332106505,
0332101115 .

Academia Român` – Filiala Ia[i, Institutul de In-
formatic` Teoretic`, organizeaz` în ziua 15.01.2015
ora 10, concurs pentru ocuparea postului de
Cercet`tor [tiin]ific gradul III, domeniul Infor-
matic`, specialitatea Modelarea [i verificarea for-
mal` a sistemelor concurente. Concursul se va
desf`[ura conform Legii 319/2003 privind Statu-
tul personalului de cercetare-dezvoltare. Dosarul
de concurs se depune în termen de 30 de zile de
la data public`rii anun]ului, la sediul Institutului.
Informa]ii suplimentare se pot ob]ine de la secre-
tariatul institutului [i/sau de la Biroul Resurse
Umane, Salarizare, telefon: 0332.106.505
/0332.101.115.

Comuna Balta Alb` organizeaz` concurs pentru
ocuparea postului vacant de [ofer microbuz
[colar din cadrul aparatului de specialitate al pri-
marului Comunei Balta Alb`, jude]ul Buz`u, ce se
va desf`[ura la sediul Prim`riei Comunei Balta
Alba, în data de: -9 ianuarie 2015, ora 10.00 -proba
scris`; -12 ianuarie 2015, ora 10.00 –interviul. Con-
cursul const` în trei probe: -selectarea dosarelor
de înscriere; -prob` scris`; -interviu. Dosarele de
înscriere se vor depune la sediul Prim`riei Co-
munei Balta Alb` la doamna Mihai Daniela, pân`
cel tarziu în data de 7 ianuarie 2015, ora 16.00.
Rela]ii la telefon: 0238.590.063. Condi]ii de par-
ticipare: 1. S` fie cet`]ean român, cu domiciliul
stabil în România; 2. S` cunosc` limba român`,
vorbit [i scris; 3. S` aib` vârsta minim` reglemen-
tat` de lege; 3. S` aib` capacitate deplin` de ex-
erci]iu; 5. S` aib` minim 10 clase plus [coal`
profesional`; 6. Sa aib` experien]` în munc` de
min. 5 ani vechime ca [ofer (conduc`tor auto) pro-
fesionist; 7. S` aib` permis de conducere catego-
ria „D1” cu atestat profesional pentru transport
persoane, valabil; 8. S` nu fi suferit vreo con-
damnare; 9. S` îndeplinesc` condi]iile medicale [i
psihologice necesare ocup`rii postului; 10. F`r`
antecedente rutiere grave (penale sau cu permis
suspendat).

Agen]ia Jude]ean` pentru Pl`]i [i Inspec]ie So-
cial` Satu Mare organizeaz` concurs de recrutare
pentru ocuparea func]iei publice de execu]ie va-
cant` de referent, clasa III, grad profesional supe-
rior (vechime în specialitatea studiilor 9 ani) din
cadrul compartimentului Economic, financiar [i
contabilitate, resurse umane, administrativ [i
achizi]ii publice, în data de 12.01.2015 -proba scris`
[i în data de 14.01.2015 -interviul. Depunerea
dosarelor de concurs se face în termen de 20 de
zile de la data public`rii anun]ului. Condi]iile de
participare la concurs, bibliografia [i actele solic-
itate candida]ilor pentru dosarul de înscriere sunt
afi[ate la sediul agen]iei din Satu Mare, str. Tudor
Vladimirescu, nr.8, jude]ul Satu Mare [i pe site-
ul: www.ajpssm.ro. Rela]ii suplimentare se pot
ob]ine la telefon: 0261.706.922, interior 118.

VÂNZåRI DIVERSE

Carte pentru pomul de Cr`ciun. Tel. 0761.674.276,
0733.940.772.

CITA}II
Se citeaz` Bejan Alexandru [i Buzil` Dorel la
Judec`toria Boto[ani, în dosarul nr.
17647/193/2012, în data de 07.01.2015.

{anta Laszlo este citat la Judecatoria Moinesti la
16.01.2015 dosar 1543/260/2014 pentru divort.

Numita Judele Oana  este chemat` \n instan]`
la Tribunalul Neam], sec]ia I Civil`, dosar
3392/103/2014 \n data de 28.01.2015, ora 9,00 \n
calitate de p~r~t, \n proces cu reclamanta SC
Arcelormittal Tubular Products SA Roman, pentru
desp`gubiri. 

Se citeaz` Popescu Ioana, din Rm. Vâlcea, la Tri-
bunalul Vâlcea, în dosarul 10862/288/2013 în con-
tradictoriu cu Dobrotescu Nicolae, pentru
termenul din 15.01.2015, în proces având obiect
ac]iune în contestare.

Pi]igoi Elena Viorica (fost` Ioni]`), reclamant` \n
dosarul nr. 36199/245/2012, al Judec`toriei Ia[i,
chem \n judecat` pe p~r~tele Ioni]` Alina Luciana
[i Ioni]` Lucre]ia cu domciliul \n Ia[i, str. Anton Cri-
han nr. 6, bloc D21, Galata 1, Etaj 3, ap. 11, pentru
termenul din 14 ianuarie 2015, ora 8.30, la
Judec`toria Ia[i, Sec]ia civil`, sala 7, C 25, \n cali-
tate de p~r~te pentru Fond – succesiune, ie[ire
din indiviziune, adresa Str. Anastasie Panu nr. 25.

P~r~tul Popescu Alin Dorel, cu ultimul domiciliu
cunoscut \n loc. Panciu, str. Titu Maiorescu bloc 7,
ap. 4, jud. Vrancea, este citat pentru termenul de
judecat` din data de 27.01.2015, ora 8.30, C 22,
Judec`toria Ia[i, \n str. A. Panu nr. 25, Ia[i, jud. Ia[i,
\n dosarul nr. 16964/245/2014, cu obictul – Ex-
ercitare autoritate p`rinteasc` exclusiv`, stabilire
domiciliu minor, pensie \ntre]inere.

SC Carena SpA Impresa di Construzioni Sucursala
România, cu sediul în Bucure[ti, Str. Stockholm,
9A, Sector 1, este chemat` în judecat` în calitate
de pârât` de c`tre SC Tiplexsim SRL la Judec`toria
Baia de Aram` în dos. nr. 427/181/2014, cu termen
la data: 20.01.2015, ora 8:30, pentru preten]ii.  

Geurg Nazaryan - cu domiciliul \n Ia[i, str. Nicolae
Beldiceanu nr. 5, bl. C1, et. 4, ap. 3 jud. Ia[i, este
citat \n calitate de p~r~t \n dosarul nr.
25964/245/2013, av~nd ca obiect ac]iune \n
r`spundere contractual`, \n data de 22.01.2015,
ora 08:30, la Judec`toria Ia[i, cu sediul \n str. Anas-
tasie Panu nr. 25, Ia[i, Sec]ia Civil`, camera Sala 3,
complet c10, reclamant` fiind SC Salubris SA, cu
sediul \n Ia[i, {os. Na]ional` nr. 43, jud. Ia[i.

Judec`toria C~mpina dosar nr. 823/204/2013,
sentin]a civil` nr. 2852/02.10.2014. Admite
ac]iunea formulat` de reclamanta SC ELF Grup
Otopeni SRL, cu sediul \n orasul Otopeni, Str. 23
August Nr. 12, bl. 101, sc 1, et. 1, ap. 3, Jud. Ilfov,
\mpotriva p~r~tei Voicu Ilma, cu ultmim domiciliu
cunoscut \n Petro[ani, Str. Saturn nr. 11, jud. Hune-
doara. Dispune ie[irea din indiviziune conform
variantei A din raportul de expertiz` nr. 626/2014
ing. Andreeacu Florin Gabriel. Atribuie reclaman-
tei \n depilin` proprietate [i posesie terenul \n
suprafa]` de 5000 mp situat \n com. M`gureni, T
15, P 198/54. Oblig` reclamanta s` pl`teasc`
p~r~tei sult` \n valoare de 600 lei.

Invit`m orice persoan` care de]ine vreo
informa]ie despre numita Niculescu D. Ecaterina,
n`scuta la data de 20.05.1895 \n Ploie[ti, cu ul-
timul domiciliu cunoscut \n Ploie[ti, Str. Miron
Costin nr. 2, jud. Prahova, declarat` disparut`
\ncep~nd cu anul 1920 prin sentin]a civil`
7053/21.06.2011 a Judec`toriei Ploie[ti din str.
V`leni nr, 44, la termenul de judecat` stabilit la
data de 09.01.2015, din cadrul dosarului nr.
32373/281/2012, av~nd ca obiect declararea
judec`toresc` a mor]ii, pentru al aduce la
cuno[tin]` instan]ei de judecat` la sala 2
aJudec`toriei Ploie[ti.

DIVERSE
Prim`ria Sector 3 Bucure[ti anun]` publicul de
ini]ierea protocolului de avizare a planului urban-
istic de detaliu “PUD Str. Mugur Mugurel nr. 7,
imobil locuin]` S+P+2E+pod. Ini]iator Grasu
Atanase. Publicul este invitat s` transmit` ob-
serva]ii asupra documentelor \n perioada Decem-
brie 2014 la Direc]ia de Urbanism [i  Amenajarea
Teritoriului, Prim`ria Sector 3, Str. Parfumului nr.
2-4, tel 021-318.03.28. R`spunsul observa]iilor
primite va fi publicat de Direc]ia Urbanism [i
Amenajarea Teritoriului, Prim`ria Sector 3, pe site-
ul www.primarie3.ro.

Valer Pol-V`rzaru anun]` inten]ia de a publica o
genealogie a neamului pe arborele Pol Ioan [tiu-
canu din Lefaia, com.Cr`ie[ti, jude]ul Mure[, ur-
mând ca toate persoanele înrudite pe leg`turi de
sânge, c`s`torie [i afinitate, atât pe linie descen-
dent` (str`mo[easc`) precum [i pe linie ascen-
dent` (urma[i) sau colateral` a c`ror identitate
este cunoscut`, deceda]i sau în via]`, s` fie
men]iona]i cu urm`toarele date, acolo unde aces-
tea exist`: nume [i prenume, data [i locul na[terii,
data c`s`toriei, numele p`rin]ilor [i fotografia.
Pentru manifestarea dreptului de acces, opozi]ie
[i interven]ie asupra datelor personale v` rug`m
ca pân` la data de 31.12.2014 s` accesa]i pagina
web http://www.myheritage.ro/site-
116189011/familia-pol, unde ve]i g`si procedura
pentru exercitarea acestor drepturi. 

SOMA}II
Judec`toria V`lenii de Munte. Jude]ul Prahova.
Dosar nr. 3294/331/2014. 20.11.2014. |n temeiul
\ncheierii din data de 20.11.2014, potrivit art. 1051
C. proc civ. ca urmare a cererii \nregistrate pe rolul
instan]ei sub nr. 1856/331/2014, prin care se
invoc` de c`tre Matei Olga domiciliat` \n comuna
M`neciu, sat M`neciu Ungureni, jud. Prahova
dob~ndirea dreptului de proprietate ca urmare a
uzucapiunii asupra imobilului teren \n suprafa]`
de 249 mp, situat \n com. M`neciu sat Gheaba,
tarla 62, P: Cc 4112, jud. Prahova, av~nd
urm`toarele vecin`t`]i: la sub Radu Constantin, la
est Dobre Aurelian, la nord drumul [i Petrescu
Vasile [i la vest Popescu Eleonora, se emite
prezenta Soma]ie: Pentru to]i cei interesa]i s`
fac` opozi]ie \n termen de 6 luni de la emiterea
celei din urm` publica]ii. |n lipsa opozi]iei \n ter-
men procedural, se va trece la judecarea cererii.
Men]ion`m ca imobilul este de]inut de c`tre
Matei Olga domiciliat` \n com. M`neciu sat
M`neciu Ungureni, jud. Prahova.

Soma]ie. Emis` în temeiul încheierii civile din 12
noiembrie 2014. Având în vedere cererea formu-
lat` de reclaman]ii Maghiar Mihai, domiciliat în
municipiul Suceava, aleea Jupiter nr. b, bl. 129, cs.
A, ap. 18, jud Suceava [i Maghiar Irina, domiciliat`
în municipiul Suceava, str. Putna nr. 6 W, A04, sc.
A, et. 2, ap. 12, jud. Suceava, având ca obiect con-
statarea dobândirii dreptului de proprietate prin
uzucapiune de lung` durat` cu jonc]iunea pos-

esiilor asupra imobilului în natur` teren în
suprafa]` de 1867 mp. înscris în CF 50358 (nr. vechi
1560) Rona de Sus cu nr. top.309/2, dezmembrat,
someaz` persoanele interesate care pot dovedi
un drept sau un interes legitim s` formuleze
opozi]ie în termen de [ase luni de la publicarea
prezentei soma]ii. În cazul în care, în termen de
[ase luni de la emiterea publica]iei prezentei
soma]ii, nu s-a foprmulat opozi]ie, instan]a va
proceda la judecarea cererii formulate de recla-
mant. (Dosar nr. 2531/307/2014).

Soma]ie. Emis` în temeiul încheierii civile din 19
noiembrie 2014. Având în vedere cererea formu-
lat` de reclamanta Grijac Mariana, domiciliat în
Sighetu-Marma]iei, str. Alexandru Ivasiuc, bloc 7,
sc. 1, etaj 3, ap. 67, jude. Maramure[, identificat`
cu CNP 2780531241634, cu domiciliu ales la cabi-
net avocat Oni]a-Iva[cu Daniela, cu sediul profe-
sional în Sighetu-Marma]iei, str. Corneliu Coposu
nr. 5/A, având ca obiect constatarea dobândirii
dreptului de proprietate prin uzucapiune asupra
imobilului reprezentând teren fâna] situat în co-
muna Rona de Sus la nr. 1338 la locul denumit
"Acas`", în suprafa]` de 1400 mp, înscris în CF nr.
50389 Rona de Sus, provenit din conversia de pe
hârtie a CF 439 Rona de Sus, nr. top 2508, ce
urmeaz` a fi dezmembrat, someaz` persoanele
interesate care pot dovedi un drept sau un interes
legitim s` formuleze opozi]ie în termen de [ase
luni de la publicarea prezentei soma]ii. În cazul în
care, în termen de [ase luni de la emiterea pub-
lica]iei prezentei soma]ii nu s-a formulat opozi]ie,
instan]a va proceda la judecarea cererii formulate
de reclamant. (Dosar nr. 3078/307/2014).

LICITA}II
SC Mymob Myjob SRL prin lichidator, anun]` vân-
zarea la licita]ie public` bunului imobil aflat în
patrimoniul societ`]ii [i anume: terenul intravi-
lan în suprafa]` de 4.632 mp, situat în com Topalu,
str. Soarelui, nr.710, jud. Cosntanta, pre]ul de
pornire al licita]iei este cel stabilit în raportul de
evaluare în cuantum de 64.850 lei ( f`r` TVA) [i
80.414 lei (inslusiv TVA). Licita]iile vor avea loc pe
data de: 17.12.2014, 18.12.2014, 23.12.2014,
08.01.2015, 13.01.2015, 21.01.2015, 28.01.2015,
03.02.2015, 05.02.2015 [i 12.02.2015, orele 13.00 la
sediul lichidatorului din Ploie[ti, str. Ion
Maiorescu, Bl.33S1 Cab.7B, Et.7, jud. Prahova.
Condi]iile de participare [i rela]ii suplimentare la
tel. 0344104525. 

SC Bomas Distributions SRL prin lichidator,
anun]` vânzarea la licita]ie public` bunurilor
aflate în patrimoniul societ`]ii. Pre]ul de pornire
al licita]iei fiind redus cu 50% din pre]ul stabilit
în raportul de evaluare. Licita]iile vor avea loc pe
data de: 17.12.2014, 18.12.2014, 19.12.2014,
07.01.2015, 13.01.2014, 15.01.2014, 20.01.2014,
22.01.2015, 27.01.2015 [i 29.01.2017 orele 13.00 la
sediul lichidatorului din Ploie[ti, str. Ion
Maiorescu, Bl.33S1 Cab.7B, Et.7, jud. Prahova.
Condi]iile de participare [i rela]ii suplimentare la
tel. 0344104525. 

CN Administra]ia Porturilor Dun`rii Fluviale SA
Giurgiu organizeaz` în data de 09.01.2015, ora
10.00, la sediul companiei din Giurgiu, [os Portu-
lui 1, licita]ie public` deschis` cu strigare pentru
închirierea suprafe]ei de 7475mp teritoriu portuar,
din Portul C`l`ra[i Industrial Închirierea teritori-
ului portuar se va face pentru desf`[urarea de ac-
tivit`]i portuare, prin licita]ie public` deschis` cu
strigare în conformitate cu prevederile-HG
520/1998 privind înfiin]area CN APDF SA Giurgiu,
modificat` [i completat` cu HG 596/13.05.2009;
-OG 22/1999 republicat`, privind administrarea
porturilor [i c`ilor navigabile, utilizarea infrastruc-
turilor de transport naval apar]inând domeniu-
lui public, precum [i desf`[urarea activit`]ilor de
transport naval în porturi [i pe c`ile navigabile in-
terioare, Ordinul MTI nr. 1286/2012 pentru apro-
barea Regulamentului privind închirierea
infrastructurii de transport naval care apar]ine
domeniului public al statului [i este concesionat`
administra]iilor portuare [i/sau de c`i navigabile
interioare. Documenta]ia de licita]ie, în valoare
de 100 lei, la care se adaug` TVA, poate fi
achizi]ionat` de la sediul CN APDF SA din Giurgiu,
[os. Portului nr.1, începând cu data de 12.12.2014,
iar ofertele pot fi depuse la sediul CN APDF SA din
Giurgiu, [os. Portului nr.1, pân` la data de
07.01.2015, ora 16.30. Preciz`m c` nu se percepe
tax` de participare la licita]ie. Informa]ii supli-
mentare pot fi ob]inute la tel 0246.213.003, fax:
021.311.05.21, email: marketing@apdf.ro 

CN Administra]ia Porturilor Dun`rii Fluviale SA
Giurgiu organizeaz` în data de 08.01.2015, ora
15.00, la sediul companiei din Giurgiu, [os Portu-
lui 1, licita]ie public` deschis` cu strigare pentru
închirierea suprafe]ei de 19.459mp teritoriu por-
tuar, din Portul Bazia[. Închirierea teritoriului
portuar se va face pentru desf`[urarea de ac-
tivit`]i portuare, prin licita]ie public` deschis`
cu strigare în conformitate cu prevederile-HG
520/1998 privind înfiin]area CN APDF SA
Giurgiu, modificat` [i completat` cu HG
596/13.05.2009; -OG 22/1999 republicat`,
privind administrarea porturilor [i c`ilor naviga-
bile, utilizarea infrastructurilor de transport
naval apar]inând domeniului public, precum [i
desf`[urarea activit`]ilor de transport naval în
porturi [i pe caile navigabile interioare, -Ordinul
MTI nr. 1286/2012 pentru aprobarea Regulamen-
tului privind închirierea înfrastructurii de trans-
port naval care apar]ine domeniului public al
statului [i este concesionat` administra]iilor
portuare [i /sau de c`i navigabile interioare.
Documenta]ia de licita]ie, în valoare de 100 lei,
la care se adaug` TVA, poate fi achizi]ionat` de
la sediul CN APDF SA din Giurgiu, [os. Portului
nr.1, începând cu data de 12.12.2014, iar ofertele
pot fi depuse la sediul CN APDF SA din Giurgiu,
[os. Portului nr.1, pân` la data de 06.01.2015, ora
16.30. Preciz`m c` nu se percepe tax` de partic-
ipare la licita]ie. Informa]ii suplimentare pot fi
ob]inute la tel 0246.213.003, fax: 021.311.05.21,
email: marketing@apdf.ro 

CN Administra]ia Porturilor Dun`rii Fluviale SA
Giurgiu organizeaz` în data de 08.01.2015, ora
13.00, la sediul companiei din Giurgiu, [os Portu-
lui 1, licita]ie public` deschis` cu strigare pentru
închirierea suprafe]ei de 787,07mp teritoriu por-
tuar, din Portul Rast Închirierea teritoriului por-
tuar se va face pentru desf`[urarea de activit`]i
portuare, operare cereale, prin licita]ie public` de-
schis` cu strigare în conformitate cu prevederile-
HG 520/1998 privind înfiin]area CN APDF SA
Giurgiu, modificat` [i completat` cu HG
596/13.05.2009; -OG 22/1999 republicat`, privind
administrarea porturilor [i c`ilor navigabile, uti-
lizarea infrastructurilor de transport naval
apar]inând domeniului public, precum [i
desf`[urarea activit`]ilor de transport naval în
porturi [i c`ilor navigabile interioare-Ordinul MTI
nr. 1286/2012 pentru aprobarea Regulamentului

privind închirierea înfrastructurii de transport
naval care apar]ine domeniului public al statului
[i este concesionat` administra]iilor portuare [i
/sau de c`i navigabile interioare. Documenta]ia
de licita]ie, în valoare de 100 lei, la care se adaug`
TVA, poate fi achizi]ionat` de la sediul CN APDF
SA din Giurgiu, [os. Portului nr.1, începând cu data
de 12.12.2014, iar ofertele pot fi depuse la sediul
CN APDF SA din Giurgiu, [os. Portului nr.1, pân` la
data de 06.01.2015, ora 16.30. Preciz`m c` nu se
percepe tax` de participare la licita]ie. Informa]ii
suplimentare pot fi ob]inute la tel 0246.213.003,
fax: 021.311.05.21, email: marketing@apdf.ro. 

CN Administra]ia Porturilor Dun`rii Fluviale SA
Giurgiu organizeaz` în data de 08.01.2015, ora
11.00, la sediul companiei din Giurgiu, [os Portu-
lui 1, licita]ie public` deschis` cu strigare pentru
închirierea suprafe]ei de 10.000mp teritoriu por-
tuar, din Portul Giurgiu. Închirierea teritoriului
portuar se va face pentru desf`[urarea de ac-
tivit`]i comerciale [i pentru realizarea de
investi]ii, prin licita]ie public` deschis` cu stri-
gare în conformitate cu prevederile-HG 520/1998
privind înfiin]area CN APDF SA Giurgiu, modifi-
cat` [i completat` cu HG 596/13.05.2009; -OG
22/1999 republicat`, privind administrarea por-
turilor [i pe c`ile navigabile interioare-Ordinul
MTI nr. 1286/2012 pentru aprobarea Regulamen-
tului privind închirierea înfrastructurii de trans-
port naval care apar]ine domeniului public al
statului [i este concesionat` administra]iilor por-
tuare [i /sau de c`i navigabile interioare. Docu-
menta]ia de licita]ie, în valoare de 100 lei, la care
se adaug` TVA, poate fi achizi]ionat` de la sediul
CN APDF SA din Giurgiu, [os. Portului nr.1, în-
cepând cu data de 12.12.2014, iar ofertele pot fi
depuse la sediul CN APDF SA din Giurgiu, [os.
Portului nr.1, pân` la data de 06.01.2015, ora
16.30. Preciz`m c` nu se percepe tax` de partici-
pare la licita]ie. Informa]ii suplimentare pot fi
ob]inute la tel 0246.213.003, fax: 021.311.05.21,
email: marketing@apdf.ro. 

CN Administra]ia Porturilor Dun`rii Fluviale SA
Giurgiu organizeaz` în data de 08.01.2015, ora
09.00, la sediul companiei din Giurgiu, [os Portu-
lui 1, licita]ie public` deschis` cu strigare pentru
închirierea suprafe]ei de 30.000mp teritoriu por-
tuar, din Portul Giurgiu. Închirierea teritoriului
portuar se va face pentru desf`[urarea de ac-
tivit`]i comerciale [i pentru realizarea de
investi]ii, prin licita]ie public` deschis` cu strigare
în conformitate cu prevederile-HG 520/1998
privind înfiin]area CN APDF SA Giurgiu, modifi-
cat` [i completat` cu HG 596/13.05.2009; -OG
22/1999 republicat`, privind administrarea por-
turilor [i pe caile navigabile interioare. Ordinul
MTI nr. 1286/2012 pentru aprobarea Regulamen-
tului privind închirierea înfrastructurii de trans-
port naval care apar]ine domeniului public al
statului [i este concesionat` administra]iilor por-
tuare [i /sau de c`i navigabile interioare. Docu-
menta]ia de licita]ie, în valoare de 100 lei, la care
se adaug` TVA, poate fi achizi]ionat` de la sediul
CN APDF SA din Giurgiu, [os. Portului nr.1, în-
cepând cu data de 12.12.2014, iar ofertele pot fi de-
puse la sediul CN APDF SA din Giurgiu, [os.
Portului nr.1, pân` la data de 06.01.2015, ora 16.30.
Preciz`m c` nu se percepe tax` de participare la
licita]ie. Informa]ii suplimentare pot fi ob]inute la
tel 0246.213.003, fax: 021.311.05.21, email: market-
ing@apdf.ro. 

CN Administra]ia Porturilor Dun`rii Fluviale SA
Giurgiu organizeaz` în data de 07.01.2015, ora
15.00, la sediul companiei din Giurgiu, [os Portu-
lui 1, licita]ie public` deschis` cu strigare pentru
închirierea suprafe]ei de 2.800mp teritoriu por-
tuar, din Portul Olteni]a pe care se afl` rampa de
înc`rcare desc`rcare piese agabaritice cu aceea[i
suprafa]a. Închirierea teritoriului portuar se va
face pentru desf`[urarea de activit`]i portuare
prin licita]ie public` deschis` cu strigare în con-
formitate cu prevederile-HG 520/1998 privind în-
fiin]area CN APDF SA Giurgiu, modificat` [i
completat` cu HG 596/13.05.2009; -OG 22/1999
republicat`, privind administrarea porturilor [i
c`ilor navigabile, utilizarea infrastructurilor de
transport naval apar]inând domeniului public,
precum [i desf`[urarea activit`]ilor de transport
naval în porturi [i pe c`ile navigabile interioare;-
Ordinul MTI nr. 1286/2012 pentru aprobarea Reg-
ulamentului privind închirierea înfrastructurii de
transport naval care apar]ine domeniului public
al statului [i este concesionat` administra]iilor
portuare [i /sau de c`i navigabile interioare. Doc-
umenta]ia de licita]ie, în valoare de 100 lei, la care
se adaug` TVA, poate fi achizi]ionat` de la sediul
CN APDF SA din Giurgiu, [os. Portului nr.1, în-
cepând cu data de 12.12.2014, iar ofertele pot fi de-
puse la sediul CN APDF SA din Giurgiu, [os.
Portului nr.1, pân` la data de 05.01.2015, ora 16.30.
Preciz`m c` nu se percepe tax` de participare la
licita]ie. Informa]ii suplimentare pot fi ob]inute la
tel 0246.213.003, fax: 021.311.05.21, email: market-
ing@apdf.ro. 

CN Administra]ia Porturilor Dun`rii Fluviale SA
Giurgiu organizeaz` în data de 07.01.2015, ora
13.00, la sediul companiei din Giurgiu, [os Portu-
lui 1, licita]ie public` deschis` cu strigare pentru
închirierea suprafe]ei de 12.000mp teritoriu por-
tuar, din Portul Comercial Dr. Tr. Severin. Închiri-
erea teritoriului portuar se va face pentru
desf`[urarea de activit`]i portuare de operare
m`rfuri, prin licita]ie public` deschis` cu strigare
în conformitate cu prevederile-HG 520/1998
privind înfiin]area CN APDF SA Giurgiu, modifi-
cat` [i completat` cu HG 596/13.05.2009; -OG
22/1999 republicat`, privind administrarea por-
turilor [i c`ilor navigabile, utilizarea infrastruc-
turilor de transport naval apar]inând domeniului
public, precum [i desf`[urarea activit`]ilor de

transport naval în porturi [i c`ile navigabile inte-
rioare-Ordinul MTI nr. 1286/2012 pentru apro-
barea Regulamentului privind închirierea
înfrastructurii de transport naval care apar]ine
domeniului public al statului [i este concesionat`
administra]iilor portuare [i /sau de c`i navigabile
interioare. Documenta]ia de licita]ie, în valoare
de 100 lei, la care se adaug` TVA, poate fi
achizi]ionat` de la sediul CN APDF SA din Giurgiu,
[os. Portului nr.1, începând cu data de 12.12.2014,
iar ofertele pot fi depuse la sediul CN APDF SA din
Giurgiu, [os. Portului nr.1, pân` la data de
05.01.2015, ora 16.30. Preciz`m c` nu se percepe
tax` de participare la licita]ie. Informa]ii supli-
mentare pot fi ob]inute la tel 0246.213.003, fax:
021.311.05.21, email: marketing@apdf.ro. 

CN Administra]ia Porturilor Dun`rii Fluviale SA
Giurgiu organizeaz` în data de 07.01.2015, ora
09.00, la sediul companiei din Giurgiu, [os Por-
tului 1, licita]ie public` deschis` cu strigare pen-
tru închirierea suprafe]ei de 2.800mp teritoriu
portuar, din Portul Calafat. Închirierea teritori-
ului portuar se va face pentru desf`[urarea de
activit`]i portuare, prin licita]ie public` de-
schis` cu strigare în conformitate cu preveder-
ile-HG 520/1998 privind înfiin]area CN APDF SA
Giurgiu, modificat` [i completat` cu HG
596/13.05.2009; -OG 22/1999 republicat`,
privind administrarea porturilor [i c`ilor navi-
gabile, utilizarea infrastructurilor de transport
naval apar]inând domeniului public, precum [i
desf`[urarea activit`]ilor de transport naval în
porturi [i pe c`ile navigabile.Ordinul MTI nr.
1286/2012 pentru aprobarea Regulamentului
privind închirierea înfrastructurii de transport
naval care apar]ine domeniului public al statu-
lui [i este concesionat` administra]iilor portu-
are [i /sau de c`i navigabile interioare.
Documenta]ia de licita]ie, în valoare de 100 lei,
la care se adaug` TVA, poate fi achizi]ionat` de
la sediul CN APDF SA din Giurgiu, [os. Portului
nr.1, începând cu data de 12.12.2014, iar ofertele
pot fi depuse la sediul CN APDF SA din Giurgiu,
[os. Portului nr.1, pân` la data de 05.01.2015, ora
16.30. Preciz`m c` nu se percepe tax` de partic-
ipare la licita]ie. Informa]ii suplimentare pot fi
ob]inute la tel 0246.213.003, fax: 021.311.05.21,
email: marketing@apdf.ro. 

CN Administra]ia Porturilor Dun`rii Fluviale SA
Giurgiu organizeaz` în data de 07.01.2015, ora
11.00, la sediul companiei din Giurgiu, [os Portu-
lui 1, licita]ie public` deschis` cu strigare pentru
închirierea suprafe]ei de 1.500mp teritoriu por-
tuar, din Portul Calafat. Închirierea teritoriului por-
tuar se va face pentru desf`[urarea de activit`]i
portuare, prin licita]ie public` deschis` cu strigare
în conformitate cu prevederile-HG 520/1998
privind înfiin]area CN APDF SA Giurgiu, modifi-
cat` [i completat` cu HG 596/13.05.2009; -OG
22/1999 republicat`, privind administrarea por-
turilor [i c`ilor navigabile, utilizarea infrastruc-
turilor de transport naval apar]inând domeniului
public, precum [i desf`[urarea activit`]ilor de
transport naval în porturi [i pe c`ilor navigabile
interioare;-Ordinul MTI nr. 1286/2012 pentru apro-
barea Regulamentului privind închirierea înfras-
tructurii de transport naval care apar]ine
domeniului public al statului [i este concesionat`
administra]iilor portuare [i /sau de c`i navigabile
interioare. Documenta]ia de licita]ie, în valoare
de 100 lei, la care se adaug` TVA, poate fi
achizi]ionat` de la sediul CN APDF SA din Giurgiu,
[os. Portului nr.1, începând cu data de 12.12.2014,
iar ofertele pot fi depuse la sediul CN APDF SA din
Giurgiu, [os. Portului nr.1, pân` la data de
05.01.2015, ora 16.30. Preciz`m c` nu se percepe
tax` de participare la licita]ie. Informa]ii supli-
mentare pot fi ob]inute la tel 0246.213.003, fax:
021.311.05.21, email: marketing@apdf.ro. 

Prim`ria Comunei Sîntandrei, cu sediul în Sîntan-
drei, nr.452, telefon: 0259.415.947, 0259.468.950,
în baza HCL Sîntandrei nr.79, 80 din 28.08.2014 [i
112 [i 113/28.11.2014, organizeaz` licita]ie public`
cu ofertare în plic pentru concesionare/vânzare
teren, apar]inând domeniului privat al Comunei
Sîntandrei, dup` cum urmeaz`: Concesion`ri:
1.Teren în suprafa]` de 4.011 mp identificat prin CF
53419, nr.Cadastral  324, situat în satul  Sîntandrei
cu destina]ia -teren pentru organizare parcare
auto, ma[ini de mare tonaj. Licita]ia va avea loc în
data de 30.12.2014 la sediul  Prim`riei Sîntandrei,
ora 10.00. 2.Teren în suprafa]` de 7.535 mp identi-
ficat prin CF 56280, nr.Cadastral 56280, situat în
Sîntandrei, sat   Palota cu destina]ia -teren pen-
tru extindere depozite cereale. Licita]ia va avea
loc în data de 30.12.2014 la sediul  Prim`riei Sîn-
tandrei, ora 10.30. 3.Teren în suprafa]` de 1.000
mp identificat prin CF 51945, nr.Cadastral 51945,
situat în satul  Palota cu destina]ia -teren pentru
construire locuin]e. Licita]ia va avea loc în data de
30.12.2014 la sediul Prim`riei Sîntandrei, ora 11.00.
4.Teren în suprafa]` de 1.243 mp identificat prin
CF 56728, nr.Cadastral 56720, situat în satul Palota
cu destina]ia -teren pentru  Construc]ie locuin]e.
Licita]ia va avea loc în data de 30.12.2014 la sediul
Prim`riei Sîntandrei, ora 11.30. Pân` la data de
29.12..2014, ora 15.00 se vor depune documentele
de capabilitate de c`tre poten]ialii ofertan]i, per-
soane fizice [i juridice, conform caietului de
sarcini pus la dispozi]ie de c`tre organizatorul
procedurii: -copie de pe certificatul constatator
eliberat de Oficiul Registrului Comer]ului; -copie
de pe certificatul de înmatriculare eliberat de Ofi-
ciul Registrului Comer]ului; -certificat eliberat de
DGFP Bihor din care s` rezulte plata la zi a im-
pozitelor datorate de c`tre ofertant la bugetul
consolidat al statului; -certificat de atestare fis-
cal` privind plata obliga]iilor c`tre bugetul local;
-împuternicire pentru persoana participant` la
licita]ie. Documentele de capabilitate vor fi obli -

gatoriu înso]ite de: -cererea de participare la
licita]ie; -dovada achit`rii garan]iei de participare;
-dovada achit`rii taxei caietului de sarcini.
Garan]ia de participare la licita]ie este de 10% din
pre]ul de pornire al licita]iei [i se achit` pân` la
data de   29.12.2014, ora 15.00 la casieria Prim`riei
Sîntandrei. Ofertan]ii au obliga]ia cump`r`rii cai-
etului de sarcini de la Prim`ria Sîntandrei la pre]ul
de 100 lei în care sunt stipulate condi]iile [i pre]ul
de pornire al licita]iei pentru fiecare licita]ie în
parte. Contravaloarea caietului de sarcini nu se
restituie. Alte  informa]ii suplimentare la telefon:
0259.468.950.

SC Storsistem SRL societate aflat` în reorganizare
judiciar` prin administrator judiciar anun]` vân-
zarea la licita]ie public` a bunurilor mobile [i imo-
bile conform Planului de Reorganizare [i a
raportului de evaluare ce a fost încuviin]at de
Adunarea Creditorilor din 04.07.2013. Licita]ia
public` are loc în baza hot`rârii Adun`rii Credito-
rilor din 17.01.2013, 15.04.2013 [i 04.07.2013 a regu-
lamentelor de participare la licita]ie pentru
bunurile mobile respectiv, Utilaj de sudat la 2
capete -Orion II-S, la pre]ul de 8.035,2 lei (inclusiv
TVA), utilaj automat de t`iat bagheta, la pre]ul
de 1.450,8 lei (inclusiv TVA), utilaj automat de deb-
itat la 2 capete GEMINII III-A, la pre]ul de 10.788 lei
(inclusiv TVA) [i imobilul ce situat în Ploie[ti, str.
Mimiului, nr.4, jud. Prahova [i este compus din
teren în suprafa]` de 2.625 mp [i construc]iile am-
plasate pe acesta, iar pre]ul de pornire al licita]iei
este de 217.450 lei (f`r` TVA). Pre]ul de pornire al
licita]iei este redus cu 50% din pre]ul stabilit în
raportul de evaluare. [edin]ele de licita]ii vor avea
loc pe data de: 17.12.2014, 18.12.2014, 23.12.2014,
08.01.2015, 13.01.2015, 21.01.2015, 28.01.2015,
03.02.2015, 05.02.2015 [i 12.02.2015 orele 12.00, la
sediul administratorului judiciar din Ploie[ti, str.
Ion Maiorescu, nr.12, bl.33S1, et. 7, cab 7B. Rela]ii
suplimentare la sediul societ`]ii debitoare
Ploie[ti, str. Mimiului, nr. 4, jude]ul Prahova ad-
ministratorului judiciar la telefon 0344104525 cât
[i la telefon 0728912600.

Se scoate la v~nzare prin licita]ie public` la data
de 19.12.2014- ora 12:00, la sediul Biroului Execu-
torului Judec`toresc Petcu Alexandru din
Ploie[ti, Str. Luminii nr. 2, bl. 30D, ap. 2, jude[ul
Prahova, imobilul situat \n Buz`u, Str. Bistri]ei
(Tudor Vladimirescu), bl. 2 Hasdeu, et. 1, ap. 6,
compus din apartament 3 camere [i de-
pendin]e \n suprafa]` de 64 mp, regim \n`l]ime
1/10. Pre]ul de strigare este de 124.605,75 RON.
Executarea silit` are loc la cererea [i st`ruin]a
creditoarei SC Suport Colect SRL, cu sediul \n
Bucure[ti, Bd-ul Regina Elisabeta nr. 5, Sector 3,
\mpotriva debitoarei P`un Margareta, garantei
ipotecat Banica Constantin [i mo[tenitorilor de-
functei Banica Paraschiva, \n vederea
recuper`rii unei crean]e \n suma de 233.806,50
lei, precum [i chletuieli de executare \n sum`
de 9.795,02 lei, \n temeiul titlurilor executorii
reprezentate de contract de credit bancar pen-
tru persoanele fizice nr. 1/07.10.2008 completat
prin actul adi]ional nr. 1/30.09.2009, contract
de ipotec` autentificat sub nr. 1121 de BNP Mari-
nescu Cristina Georgeta la data de 24.10.2008 [i
contract de ipotec` autentificat sub nr. 808 de
BNP Marinescu Cristina Georgeta la data de
30.09.2009 [i procesul-verbal de cheltuieli de
executare din data de 01.02.2013 din dosarul de
executare nr. 486/2012. Persoanele care doresc
s` cumpere imobilul la licita]ie, sunt obligate
s` depun` la CEC, Libra Internet Bank SA – Su-
cursala Ploie[ti, pe seama [i la dipozi]ia execu-
torului judec`toresc, o cau]iune reprezent~nd
10% din pre]ul de \ncepere al licita]iei, iar
dovada consemn`rii va fi afi[at` ofertei/cererii
de cump`rare ce va fi depus`, p~n` la termenul
stabilit pentru v~nzarea, executorului
judec`toresc.

Organizarea unei achizi]ii prin procedura
„Licita]ie deschis`” pentru achizi]ia de „Aparataj
electric”. 1. Date identificare achizitor: SC Fise
Electrica Serv SA -SISE Electrica Transilvania Sud,
cu sediul în Bra[ov, Str. 13 Decembrie nr. 17 A, CUI
14493251, tel.: 0268/305598, fax: 0268/305594,
achizi]ioneaz` Aparataj electric, Cod CPV
31200000-8- Aparate de distribu]ie [i control ale
energiei electrice; în cantit`]ile [i condi]iile
prev`zute în documenta]ia de atribuire. Adresa
la care se poate solicita documenta]ia de
atribuire: SISE  Electrica Transilvania Sud, Bra[ov,
Str. 13 Decembrie nr. 17 A, tel: 0268/305598, fax:
0268/305594. Documenta]ia de atribuire se
pune la dispozi]ia operatorilor economici gratuit,
în urma solicit`rii scrise a acestora; 2. Procedura
aplicat`: „Licita]ie deschis`”; 3. Împ`r]ire pe lo-
turi: DA; 4. Locul de livrare a produselor: DDP
benficiar la depozitele SISE Electrica Transilvania
Sud Brasov, SISE Electrica Transilvania Nord
(Ploie[ti), SISE Transilvania Nord (Cluj-Napoca); 5.
Natura [i cantitatea produselor ce se vor
achizi]iona:  Aparataj electric în cantit`]ile
prev`zute în docu menta]ia de atribuire; 6. Du-
rata acordului cadru: 12 luni de zile. Termenul de
livrare: max. 30 zile de la data semn`rii contrac-
tului subsecvent; 7. a. Data limit` de primire a
ofertelor: 30.12.2014, ora 11:00. Data deschiderii
ofertelor: 30.12.2014, ora 12.00; 7. b. Adresa la care
se depun ofertele: sediul SISE Electrica Transilva-
nia Sud, Bra[ov, Str. 13 Decembrie nr. 17 A, etaj I,
secretariat general; 7. c. Limba de redactare a
ofertelor: limba român`; 8. Modalit`]ile de
finan]are: surse proprii; 9. Criterii de calificare
conform prevederilor din Fi[a de date; 10. Pe-
rioada de valabilitate a ofertei: 90 de zile de la
data deschiderii ofertelor; 11. Criteriul de atribuire
a contractului: “pre]ul cel  mai sc`zut”; 12.
Garan]ie de participare: conform Docu men ta]ie
de atribuire.

Publicitate


