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OFERTE SERVICIU
Club Vila Bran (Bran, Bra[ov), angajeaz` cu experien]`:
{EF de SALå, OSPåTAR, 0722.268.866.

Litera Prompt Services SRL angajeaz` casier-încasator pen-
tru punct de lucru comer] cu am`nuntul din loc. Slobozia.
Rela]ii la tel.: 0727.771.999.

SC Taverna Drobeta 2007 SRL, cu sediul în Drobeta Turnu
Severin, Str. Tabla Butii, nr.98, punct de lucru: Restaurant
Taverna Sârbului, DN6, KM 344, Faleza Dun`rii, scoate la
concurs un post de buc`tar specialist /vegetarian /dieteti-
cian. Cerin]ele postului: studii profesionale, calificare
buc`tar. Tel.0252/342.211, tavernadrobeta@yahoo.com.

Spitalul Municipal Dorohoi scoate la concurs în data de
03.03.2015, ora 10.00 patru posturi de asistent medical
generalist, unul de asistent medical sp. Radiologie [i imag-
istic` medical`, un post de infirmier`, perioad` nedeter-
minat`. Rela]ii suplimentare la sediul unit`]ii -serv. RUNOS
sau telefon nr. 0231.613.240/2078.

Municipiul Sighi[oara organizeaz` concurs de recrutare
pentru ocuparea func]iei publice de execu]ie vacante de
referent, clasa III, grad profesional superior din cadrul Com-
partimentului Stare civil` – Serviciul Public Comunitar
Local de Eviden]` a Persoanelor din Municipiul Sighi[oara.
Concursul se organizeaz` la sediul Municipiului Sighi[oara,
Str. Muzeului nr. 7, jude] Mure[, astfel: - proba suplimen-
tar`: 17.03.2015, ora 9,00; - proba scris`: 17.03.2015, ora
11,00; - interviul: 19.03.2015, ora 15,00. Data pân` la care se
pot depune dosarele de înscriere: în termen de 20 zile de
la data public`rii anun]ului în Monitorul Oficial al
României–partea a III-a: 06.03.2015. Dosarele de înscriere
la concurs trebuie s` cuprind` în mod obligatoriu docu-
mentele prev`zute la art. 49 din H.G. nr. 611/2008, modi-
ficat` [i completat` prin H.G. nr. 1173/2008. Condi]ii
specifice de participare la concurs: -Studii liceale, respectiv
studii medii liceale, finalizate cu diplom` de bacalaureat;
-Vechime cel pu]in 9 ani în specialitatea studiilor necesare
exercit`rii func]iei publice; -Cuno[tin]e operare PC (nivel
mediu) [i scris caligrafic, condi]ii esen]iale pentru Starea
civil`. Bibliografia se afi[eaz` la sediul Municipiului
Sighi[oara [i pe site-ul Municipiului Sighi[oara
www.sighisoara.org.ro. Informa]ii suplimentare se pot
ob]ine la sediul Municipiului Sighi[oara sau la telefon:
0265-771280.

Ministerul Finan]elor Publice. Agen]ia Na]ional` de Ad-
ministrare Fiscal`. Direc]ia General` Regional` a Finan]elor
Publice Ia[i. Administra]ia Jude]ean` a Finan]elor Publice
Ia[i. Anun]. Direc]ia General` Regional` a Finan]elor Pub-
lice Ia[i, organizeaz` concurs de recrutare în data de 9 mar-
tie 2015 – proba practic` [i 12 martie 2015 – interviul,
pentru ocuparea a 3 (trei) posturi contractuale de execu]ie
vacante, dup` cum urmeaz`: Structura organizatoric`, De-
numirea postului, Nr. posturi: Compartimentul Financiar
Contabilitate [i Administrativ – BVF Albi]a, muncitor cali-
ficat II (ma[inist), 1; Compartimentul Financiar Contabili-
tate [i Administrativ – BVF Albi]a, muncitor calificat III
(fochist), 1; Compartimentul Financiar Contabilitate [i Ad-
ministrativ – BVF Sculeni, muncitor calificat III (l`c`tu[-
mecanic), 1. Nivelul studiilor: studii medii. Vechimea în
specialitatea studiilor: 3 ani pentru muncitor calificat III,
respectiv 6 ani pentru muncitor calificat II. Data sus]inerii
probei practice a concursului 09.03.2015 ora 10.00 la sediul
Biroului Vamal de Frontier` Albi]a. Data sus]inerii intervi-
ului 12.03.2015 ora 10.00 la sediul Direc]iei Regionale Va-
male Ia[i, bulevardul Nicolae Iorga nr. 10 C. Dosarele de
înscriere la concurs se depun la secretariatul comisiei de
concurs în termen de 10 zile lucr`toare de la data public`rii
anun]ului în Monitorul Oficial, Partea a III-a. Persoan` de
contact: Ofelia Al-Gareeb, telefon: 0232-208-338;
0737.755.875; 0746.788.902.

VÅNZåRI DIVERSE
Vând c`rucior electric nou! pentru persoane cu dizabilit`]i.
Rela]ii la num`rul: 0754.260.962.

CITA}II
Coco[ Florin Marius este citat la Judec`toria Rm-S`rat, în
proces cu reclamanta Matei Cristina, în dosar
2598/287/2014, având ca obiect încuviin]are p`r`sirea ter-
itoriului României, cu termen 3.03.2015.

Numitul Neac[u Marius Georgian este chemat în data de
27.02.2015, ora 12.00, în calitate de pârât în Dosarul nr.
25632/200/2014 - CC14 Judec`toria Buz`u - Sec]ia Civil`,
privind pe reclamanta {utu AnaMaria Corina având ca
obiect pensie de între]inere.

Se citeaz` Ganea Constantin la  dezbaterea succesiunii
tat`lui  s`u Ganea Niculae, decedat la data de 12.07.2011 în
comuna Valea Nucarilor, în data de 18.02.2015, la sediul
BNP Porfir Alexandru din Tulcea, str. P`cii nr.13.

Florescu Florin, identificat cu CNP 1700715374118, cu ul-
timul domiciliu cunoscut \n localitatea Valea Lupului,

nr.1076, jud. Ia[i, este chemat la Judec`toria Ia[i, cu sediul
\n Ia[i, strada Anastasie Panu, nr. 25, jud. Ia[i, \n ziua de
02.03.2015, ora 8:30 a.m., \n dosarul 28415/245/2014, \n cal-
itate de p~r~t, \n proces cu E.ON Energie Romania SA \n
calitate de reclamant, av~nd ca obiect cerere de valoare
redus`.

Se citeaz` numi]ii Csiki Arthur Ludovic [i Csiki Mariana
Diana, ambii cu ultimul domiciliu cunoscut în Petro[ani,
str.1 Decembrie 1918 bl. 124, sc.2, et.3, ap. 31, jud. Hune-
doara, pentru data de 04.03.2015, la Judec`toria Petro[ani,
în dosarul nr. 7235/278/2014, în calitate de intima]i, în pro-
ces cu Docea C`t`lin, dosarul având ca obiect plângere îm-
potriva încheierii de carte funciar`.

SC Miseot SRL- cu sediul \n Ia[i, Calea Chi[in`ului nr. 17,
camera 409, et.4, jud. Ia[i [i punct de lucru \n Ia[i, str Han
Tatar nr. 10, bl. 362, reprezentat` prin dl. Scutelnicu Petric`
\n calitate de administrator, este citat \n calitate de p~r~t,
\n dosarul nr. 8043/245/2013, av~nd ca obiect preten]ii, \n
data de 03.03.2015, ora 08:30, la Judec`toria Ia[i, cu sediul
\n str. Anastasie Panu nr. 25, Ia[i, Sec]ia Civil`, camera Sala
7, complet c30, reclamanta fiind SC Salubris SA Ia[i, cu
sediul \n Ia[i, {os. Na]ional` nr. 43, jud. Ia[i.

Numitul Nicolau Mihai, fiul lui {tefan [i Pachi]a, cu ultimul
domiciliu cunoscut \n sat Tome[ti, comuna Tome[ti, jud.
Ia[i, este chemat \n judecat` \n data de 02 martie 2015, ora
8.30, la Judec`toria Ia[i, \n strada Anastasie Panu nr. 25, et.
1, CO3, \n calitate de p~r~t, \n proces cu Nicolau Vasile, recla-
mant, C`u[ Valeria, B~rzu Elena, Nicolau Vasile [i
P`str`vanu Maria \n calitate de p~r~]i, \n dosar nr.
16953/245/2014, av~nd ca obiect partaj succesoral, ie[ire
din indiviziune.

Numitul Nicolau Vasile, fiul lui {tefan [i Pachi]a, cu ultimul
domiciliu cunoscut \n ora[ Petrila, str. 8 Martie, sc. 1, bl. 27,
et. 4, ap. 51, jud. Hunedoara, este chemat \n judecat` \n
data de 02 martie 2015, ora 8.30, la Judec`toria Ia[i, \n
strada Anastasie Panu nr. 25, et. 1, CO3, \n calitate de p~r~t,
\n proces cu Nicolau Vasile, reclamant, C`u[ Valeria, B~rzu
Elena, Nicolau Vasile [i P`str`vanu Maria \n calitate de
p~r~]i, \n dosar nr. 16953/245/2014, av~nd ca obiect partaj
succesoral, ie[ire din indiviziune.

Ministerul Finan]elor Publice. Agen]ia Na]ional` de Ad-
ministrare Fiscal`. Direc]ia General` Regional` a Finan]elor
Publice Ia[i. Administra]ia Jude]ean` a Finan]elor Publice
Ia[i. Cita]ie. Culiceanu Gheorghe Virgiliu, domiciliat în Ia[i,
B-dul Socola, nr. 20, bl. T2, et. 4, ap. 1, jud. Ia[i, în calitate de
intimat fost administrator la S.C. Virgilius S.R.L. (cu sediul
social în Ia[i, B-dul Socola, nr. 20, bl. T2, et. 4, ap. 1, jud. Ia[i),
este chemat la Curtea de Apel Ia[i - Sec]ia Civil`, Ia[i, str.
Elena Doamna, nr. 1A, camera Sala nr. VI „Dimitrie Alexan-
dresco” - etajul II, civil- recurs 01, în ziua de 3 martie anul
2015, ora 11.00, în proces cu Administra]ia Jude]ean` a
Finan]elor Publice Ia[i, str. A. Panu, nr. 26, pentru angajare
r`spundere personal` conform art. 138 din Legea nr.
85/2006, în dosarul nr. 10861/99/2012/a1.

DIVERSE

Prim`ria Municipiului Alexandria, cu sediul în str. Dun`rii
nr.139, cod fiscal 4652660, organizeaz` procedura de de ne-
gociere direct` în scopul concesion`rii unui teren în
suprafa]` de 3.000,00 mp, apar]inând domeniului privat
de interes local al municipiului Alexandria, situat în DJ
Alexandria-Laceni-Statia Electrica 2, lot 1. Perioada de con-
cesionare este de 25 ani. Începerea negocierii directe va
avea loc la data de 26.02.2015, orele 10:00, la sediul
Prim`riei Municipiului Alexandria, iar ofertele se primesc
la registratura Prim`riei Municipiului Alexandria, pân` în

preziua datei de începere a negocierii directe, orele 16:00,
într-un singur exemplar în limba român`. Documenta]ia
de atribuire poate fi studiat` [i achizi]ionat`, contra cost,
la sediul Prim`riei Municipiului Alexandria, Serviciul Valori-
ficare Patrimoniu, tel. 0247317732, int.132, fax. 0247317728.
Împotriva procedurii, pân` la momentul adjudec`rii, se va
putea face contesta]ie la Judec`toria Alexandria (strada
Independen]ei, nr.22, Alexandria). Solu]ionarea litigiilor se
realizeaz` la Tribunalul Teleorman-Sec]ia Contencios Ad-
ministrativ (strada Ion Creang`, nr.53, Alexandria).
Clarific`rile privind procedura de negociere direct` se pot
ob]ine maxim pân` la data de 20.02.2015

Andrei Ioan IPURL, in calitate de lichidator judiciar al SC
Universalmontaj Darzeu SRL, societate \n faliment orga-
nizeaz` selec]ie de oferte privind preluarea arhivei so-
ciet`]ii, \n vederea prelucr`rii, leg`rii, p`str`rii [i
conserv`rii, utiliz`rii documentelor de]inute pentru eliber-
area de adeverin]e fo[tilor salaria]i, \n conformitate cu leg-
isla]ia \n vigoare. Componen]a documentelor ce se solicit`
a fi preluate este urmatoarea: documente contabile 1991-
2002 – 30 ml; documente contabile 2003-2007 – 22 ml;
documente contabile 2008-2013 – 20 ml; state salarii - 10
ml; documente personal – 6 ml (in total 88 ml). Societ`]ile
interesate pot comunica oferta, \nso]it` de autoriza]iile
aferente serviciilor, lichidatorului judiciar la sediul acestuia
din Ploie[ti, Str. Gheorghe Doja, nr.30, et. 10, ap.31, Jude]ul
Prahova, p~n` la data de 27.02.2015.

Societatea OMV Perom SA \n calitate de titular proiect
anun]` publicul intersat asupra lu`rii deciziei etapei de
\ncadrare de c`tre Agen]ia pentru Protec]ia Mediului
Ilfov \n cadrul procedurilor de evaluare a impactului
asupra mediului [i de evaluare adecvat`, pentru proiec-
tul “modernizare depozit vechi \n incinta OMV Petrom
Jilava propus a fi amplsat \n com. Jilava, str. {oseaua de
Centrura 5, jude]ul Ilfov, nu se supune evalu`rii impactu-
lui asupra mediului [i evalu`rii adecvate. Proiectul de-
ciziei de \ncadrare [i motivele care o fundamenteaz` pot
fi consultate la sediul Agen]iei pentru Protec]iei Mediu-
lui Ilfov din Bucure[ti, Str. Aleea Lacul Morii nr. 1, Sector
6, \n zilele de luni p~n` joi, \ntre orele 09:00-13:00, pre-
cum [i la urm`toarea adres` de internet www.apm-
ilfov.ro \n termen de 5 zile de la data public`rii anun],
p~n` la data de 18.02.2015 (se va completa cu termenul
de 5 zile decurs de la data apari]iei).

Administratorul judiciar al SC ADS Shop SRL, cu sediul în
Ploie[ti, str. Rezervoarelor, C5, incinta 78, nr. 2, jud. Pra-
hova, J29/2298/2005, CUI 18094458, notific` deb-
itoarea, creditorii [i ORC Prahova c` în dos. nr.
4940/105/2014, aflat pe rolul Tribunalului Prahova s-a
dispus deschiderea procedurii generale a insolven]ei îm-
potriva SC ADS Shop SRL, stabilindu-se termen limit` de
depunere a cererilor de admitere a crean]elor la data de
20.03.2015, termenul limit` pentru verificarea
crean]elor, întocmirea, afi[area [i comunicarea tabelului
preliminar este 30.03.2015; termenul limit` pentru
solu]ionarea eventualelor contesta]ii [i pentru definiti-

varea tabelului crean]elor este 20.04.2015. Rel. Adminis-
trator judiciar Carduelis Consulting IPURL, Ploie[ti, str.
Cercelu[, nr. 33, jud. Prahova. Tel. 0722.634.777.

Remat Recycling Colect SRL, C.U.I. 333043636, sediu: sat
Jilava, com. Jilava, str. Ana Ip`tescu nr.37, biroul S3, Jud.
Ilfov, titular al activit`]ii Comer] cu ridicata al de[eurilor
[i resturilor, recuperare materiale reciclabile sortate
anun]` publicul interesat asupra depunerii solicit`rii de
ob]inere a autoriza]iei de mediu pentru activitate. In-
forma]iile privind poten]ialul impact asupra mediului al
activit`]ii pot fi consultate la sediul A.P.M. Ilfov, str. Lacul
Morii nr.1, sector 6, Bucure[ti, tel./ fax 340.15.21
/0746248440 în zilele de luni- joi între orele 9-13. Ob-
serva]iile publicului se primesc zilnic, la sediul A.P.M.
Ilfov.

Active Trade Invest SRL, C.U.I. 33324380, sediu: sat Jilava,
com. Jilava, Str. Ungureni nr. 258, Jud. Ilfov, titular al ac-
tivit`]ii Comer] cu ridicata al de[eurilor [i resturilor
anun]` publicul interesat asupra depunerii solicit`rii de
ob]inere a autoriza]iei de mediu pentru actvitate. In-
forma]iile privind poten]ialul impact asupra mediului al
activit`]ii pot fi consultate la sediul A.P.M. Ilfov, str. Lacul
Morii nr. 1, sector 6, Bucure[ti, tel./ fax 340.15.21/
0746248440 în zilele de luni- joi între orele 9-13. Ob-
serva]iile publicului se primesc zilnic, la sediul A.P.M.
Ilfov.

SOMA}II
Soma]ie de uzucapiune emis` \n baza \ncheierii
pronun]at` la 18.12.2014. Prin ac]iunea civil` ce face obiec-
tul dosarului nr. 1523/265/2014, reclaman]ii Vartolomei Du-
mitru [i Vartolomei Rafila, ambii domicilia]i \n com Rebra,
strada Principal`, nr. 211, jud Bistri]a-N`s`ud, Flore Beni-
amin-Gherasim, domicliat \n com Rebra, strada Principal`,
nr. 5A, jud BN, Cozan Ioan [i Cozan Victoria, ambii domi-
cilia]i \n com Rebra, strada Principal`, nr. 46, jud BN, au so-
licitat constatarea dob~ndirii dreptului de proprietate prin
uzucapiune [i jonc]iunea posesiilor de c`tre numita Cap-
ata Saveta, asupra terenului \nscris \n CF 25516 Rebra, top
758, 797, CF 25523 Rebra, top 759, 796, CF 25524 Rebra, top
761, 794, CF 25522 Rebra, top 760, 795, \n suprafa]` de circa
2000 mp. Aducem la cuno[tin]a tuturor persoanelor in-
teresate faptul ca au posibilitatea de a formula opozi]ie \n
cauza, \n termen de 6 luni de la emiterea celei din urm`
publica]ii, \n caz contrar, instant]a urm~nd a trece la jude-

SC Conpet SA Ploie[ti achizi]ioneaz` bunuri /ser-
vicii /lucr`ri confom Normelor procedurale interne
de achizi]ii, aprobate prin Hot`r~rea Adun`rii Gen-
erale Ordinare a Ac]ionarilor societ`]ii nr. 4 din
29.04.2014, publicat` \n Monitorul Oficial al
Rom~niei, nr. 2823/20.05.2014, partea a IV-a. |n pe-
rioada 29.01-12.02.2015 au fost postate pe site-ul
Conpet urm`toarele achizi]ii: Servicii de proiectare
pentru execu]ia lucr`rilor de reabilitare ansamblu
Sediul II Conpet, str. Rezervoarelor nr. 8, Ploiesti.
Servicii de proiectare pentru execu]ia lucr`rilor de
reabilitare ansamblu Sediul II Conpet, str. Rezer-
voarelor nr. 8, Ploie[ti. Furnizare 51 de buc`]i
echipamente de printare. Echipament de sudare
invertor 200A - 4 buc`]i. Corturi pentru sudura - 10
buc`]i. Servicii de proiectare pentru Modernizarea
instala]iei de iluminat exterior din Divizia Est [i Di-
vizia Sud. Lucr`ri de vopsitorie a rezervoarelor din
sta]ia de pompare Orle[ti, V~lcea - R1, R2, R5, R apa
PSI. Invita]iile/anun]urile de participare, \nso]ite
de documentele care stau la baza \ntocmirii ofer-
telor, se g`sesc pe pagina proprie de internet
(www.conpet.ro), la sec]iunea Achizi]ii publice. Di-
rector Departament Managementul Achizi]iilor [i
Investitiilor Ing. Radu Albu. {ef Serviciu Achizi]ii. Jr.
Agripina Tircavu.
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carea cererii de uzucapiune. 

Soma]ie de uzucapiune. Dosar nr. 3041/265/2014 al
Judec`toriei N`s`ud. Reclaman]ii Ceorceri Ioan [i so]ia Ce-
orceri Maria domicilia]i \n ora[ul N`s`ud, cartier Lu[ca nr.
153, jud. Bistri]a N`s`ud, au solicitat a se constata de c`tre
defunctul Bejan Mihai [i so]ia Bejan Ana dob~ndirea drep-
tului de proprietate prin uzucapiune asupra imobilului
\nscris \n cf 25476 nr top 1355/132/2, 133 N`s`ud. Aducem
la cuno[tin]a persoanelor intereste, faptul c` au posibili-
tatea legal` de a formula opozi]ie, \n termen de 6 luni de
la emiterea prezentei, \n caz contrar instan]a va trece la
trece la judecarea cauzei. Emis`, \n baza \ncheierii din data
de 15 ianuarie 2015. 

Soma]ie de uzucapiune. Dosar nr. 3118/265/2013 al
Judec`toriei N`s`ud. Reclamantul Miron Ioan domicilia]i
\n ora[ul S\ngeorzan-B`i, Str. Garoafelor nr. 10, jud.
Bistri]a N`s`ud, a solicitat a se constat` de c`tre defunc-
tul Str\mbu Flore [i so]ia Str\mbu Ana dob~ndirea drep-
tului de proprietate prin uzucapiune asupra imobilului
\nscris \n cf 27530 nr top 166 si cf 27529 nr top 167 S\nge-
orz B`i. Aducem la cuno[tin]a persoanelor interesate,
faptul c` au posibilitatea legal` de a formula opozi]ie, \n
termen de 6 luni de la emiterea prezentei, \n caz contrar
instant]a va trece la judecarea cauzei. Emis`, \n baza
\ncheierii din data de 16 octombrie 2014. 

Soma]ie de uzucapiune. Dosar nr. 1260/265/2014 al
Judec`toriei N`s`ud. Reclamanta Gavrila[ Ana domicil-
iat` \n comuna Zagra, sat Suplai, Str. Principal` nr.
146/B, jud. Bistri]a N`s`ud, a solicitat a se constata de
c`tre defunctul Gavrila[ Pavel [i so]ia Gavrila[ Tauiu]a
dob~ndirea dreptului de proprietate prin uzucapiune
asupra imobilului \nscris \n cf 25678 nr top 846/1, 847/1,
Suplai. Aducem la cuno[tin]a 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 23 ianuarie 2015.

Soma]ie de uzucapiune. Dosar nr. 2384/265/2014 al
Judec`toriei N`s`ud. Reclamantii Mititean Gaftina si Mi-
titean Ionel domiciliati in comuna Le[u nr. 253, jud.
Bistri]a N`s`ud, au solicitat a se constata dob~ndirea
dreptului de proprietate prin uzucapiune asupra imo-
bilului \nscris \n cf 500 nr top 2326 Le[u. Aducem la
cuno[tin]a persoanelor interesate, faptul c` au posibili-
tatea legal` de a formula opozi]ie, \n termen de 6 luni
de la emiterea prezentei, \n caz contrar instan]a va trece
la judecarea cauzei. Emis` \n baza \ncheierii din data de
22 ianuarie 2015.

ADUNåRI GENERALE
Subscrisa, ABC Asigurari Reasigurari SA cu sediul în Bu-
cure[ti, Str. [coala Floreasca, nr. 24, înmatriculat` la Reg-
istrul Comer]ului sub nr. J40/3129/1997, indicativ C.U.I.
9438013, sector 1 anun]` Convocarea Adun`rii Generale
Ordinare a Ac]ionarilor (A.G.O.A.) a ABC Asigurari Reasig-
urari SA. Data desf`[ur`rii: 03.04.2015, ora 12,00. În cazul
în care Adunarea General` Ordinar` a Ac]ionarilor nu
poate fi ]inut` la prima convocare, o a doua convocare
este fixat` pentru data de 04.04.2015, în acela[i loc, la
aceea[i or` [i cu aceea[i ordine de zi. Locul desf`[ur`rii:
Sediul Hidroconstruc]ia SA din B-dul Ferdinand nr. 90,
sector 2, Bucure[ti. Ordinea de zi a Adun`rii Generale Or-
dinare: 1. Raportul de gestiune, situa]ii financiare anuale
2014, repartizarea profitului net [i raportul auditorului
financiar extern. 2. Bugetul de venituri [i cheltuieli pen-
tru 2015. 3. Programul de investi]ii pe anul 2015. 4. Apro-
barea auditorului financiar extern [i a condi]iilor
contractuale. 5. Aprobarea indemniza]iei administrato-
rilor [i a limitei maxime a remunera]iei directorilor So-
ciet`]ii. 6. Mandatarea d-lui Mircea Hristofor,
Pre[edintele Consiliului de Administra]ie s` întreprind`
direct sau prin delegare demersurile necesare pentru
aducerea la îndeplinire a rezolu]iilor A.G.O.A., s` reprez-
inte Societatea în fa]a Autorit`]ii de Supraveghere Finan-
ciar` [i/ sau tuturor celorlate autorit`]i publice sau
private din România pentru ob]inerea oric`ror aprob`ri
necesare [i pentru înregistrarea rezolu]iilor de mai sus.
Materialele pentru AGOA sunt puse la dispozi]ia
ac]ionarilor spre consultare la sediul Societ`]ii începând
cu data de 03 martie 2015. La A.G.O.A. sunt îndrept`]i]i s`
participe [i s` voteze în condi]iile stabilite prin Actul Con-
stitutiv, ac]ionarii înregistra]i în Registrul Actionarilor la
sfâr[itul zilei de 20.03.2015, data de referin]` stabilit`
conform art. 123 alin.(2) din Legea nr. 31/1990. Ac]ionarii
pot participa la [edin]a A.G.O.A. cu respectarea normei
de reprezentare, conform Actului Constitutiv. Ace[tia pot
fi reprezenta]i de c`tre ac]ionari special împuternici]i ai
Societ`]ii pe baza unei procuri speciale (persoane fizice)
[i pe baza unui mandat special (pentru persoane ju-
ridice). Procurile [i mandatele vor fi depuse în original la
sediul Societ`]ii, pân` la data de 20.03.2015, ora 10:00.
Accesul ac]ionarilor îndrept`]iti s` participe la A.G.O.A.
este permis prin proba identit`]ii acestora cu actul de
identitate. Documentele [i materialele informative vor fi

disponibile ac]ionarilor la sediul Societ`]ii din Str. {coala
Floreasca, nr. 24, sector 1. Pre[edintele Consiliului de Ad-
ministra]ie, Ec. Mircea Hristofor.  

Comat Filaret SA în insolven]` prin Beta Insolvency
IPURL, C.U.I.: RO 21614895, R.C.: J40/8034/2007, IBAN:
RO59RNCB0094074972810001, BCR– Sucursala Iancului;
sediul Str. Doina nr.17, sector 5, Bucure[ti, telefon
021/423.31.60, Email: comatfilaret@yahoo.com. SC
Comat Filaret SA, în insolven]` prin Beta Insolvency
IPURL, conform încheierii de [edin]` din data de
22.11.2013, pronun]at` de Tribunalul Bucure[ti, sec]ia a
VII-a Civil`, în dosarul 36810/3/2013, în temeiul Legii nr.
85/2006 coroborat cu legea nr. 31/1990, având sediul so-
cial în Bucure[ti, Str. Doina, nr. 17, Sector 5,
J40/8034/2007, C.U.I.: RO 21614895, prin prezenta: Con-
voac` Adunarea General` Ordinar` a Ac]ionarilor SC
Comat Filaret SA. Adunarea General` Ordinar` a
Ac]ionarilor va avea loc la sediul societ`]ii debitoare, sit-
uate în Bucure[ti, Str. Doina, nr. 17, Sector 5, în data de
18.03.2015 ora 12:00, cu urm`toarea: Ordine de Zi: 1.
Aprobarea situa]iilor financiare ale anului 2014 pe baza
raportului prezentat de administratorul special [i a ra-
portului prezentat de comisia de cenzori, aprobarea con-
tului de profit [i pierderi pe anul 2014. 2. Aprobarea
desc`rc`rii de gestiune a administratorului unic pentru
activitatea desf`[urat` în perioada 01.01.2014–
27.02.2014, aprobarea desc`rc`rii de gestiune a adminis-
tratorului special pentru perioada 28.02.2014– 31.12.2014.
3. Aprobarea bugetului de venituri [i cheltuieli. 4. Di-
verse. În cazul neîndeplinirii cvorumului de validitate sta-
bilit, Adunarea General` Ordinar` a Ac]ionarilor va fi
reprogramat` pentru data de 19.03.2015 ora 12:00, în
acela[i loc [i cu aceea[i ordine de zi. Începând cu data de
09.03.2015 documentele înscrise pe ordinea de zi se pot
consulta la sediul societ`]ii de luni pân` vineri între orele
11:00–14:00. Informa]ii se pot ob]ine la nr. de telefon
021/423.31.60. Ac]ionarii înscri[i în Registrul Ac]ionarilor
pân` la sfâr[itul zilei de 12.03.2015 vor putea participa la
Adunarea General` Ordinar` [i Adunarea General` Ex-
traordinar` prin simpla prob` a identit`]ii acestora
f`cut` cu actul de identitate sau cu procura special` dat`
în conformitate cu legisla]ia în vigoare [i actul constitu-
tiv al societ`]ii. Formularele de procur` special` se pot
ob]ine de la sediul SC Comat Filaret SA începând cu data
de 12.03.2015. Procurile speciale pentru reprezentare vor
fi depuse la registratura societ`]ii pân` la data de
16.03.2015. SC Comat Filaret SA Administrator Special,
Chiru Constantin; Beta Insolvency IPURL Administrator
Judiciar.

Convocare: Subscrisul Cabinet Individual de Insoven]`
Vonica Lucian, în calitate de Administrator Judiciar  al
debitorului societatea Construc]ii Feroviare Ia[i SA, cu
sediul în Bucure[ti, sector 2, str. Opanez nr.3A, etaj 3,
camera nr. 66, înregistrat` la O.R.C. sub nr.
J40/12059/2012; C.U.I. RO 1956052 (denumit` în contin-
uare „Societatea”), în conformitate cu prevederile Legii
nr.85/2006, Legii nr.31/1990, [i cele ale Actului Consti-
tutiv al Societ`]ii, convoac`: Adunarea General` Extraor-
dinar` a Ac]ionarilor (A.G.E.A.) pentru data de
16.03.2015, ora 12,00 la Punctul de lucru al Societ`]ii din
Ora[ul Voluntari, Jud. Ilfov, str. Pipera Tunari nr. 2/II,
Cl`direa "North Center », etaj 6. În cazul în care la data
men]ionat` mai sus nu se întrunesc condi]iile de valid-
itate/ cvorumul de prezen]` prev`zute de Legea
nr.31/1990 [i de Actul Constitutiv al Societ`]ii, se con-
voac` [i se fixeaz` în temeiul art.118 din Legea
nr.31/1990 cea de-a doua A.G.E.A. a Societ`]ii pentru
data de 17.03.2015, la aceea[i or`, în acela[i loc, cu
aceea[i ordine de zi [i Data de Referin]`. Dreptul de a
participa [i vota în cadrul A.G.E.A. apar]ine tuturor
ac]ionarilor înregistra]i în registrul ac]ionarilor
Societ`]ii la sfâr[itul zilei de 09.03.2015, considerat`
data de referin]`. I. Ordinea de zi a Adun`rii Generale
Extraordinare a Ac]ionarilor este urm`toarea: 1. De-
semnarea Administratorului Special al Societ`]ii cu
atribu]iile prev`zute de art.18 alin.(2) din Legea nr.
85/2006. Ac]ionarii înscri[i în Registrul Ac]ionarilor So-
ciet`]ii la data de referin]` 09.03.2015, vor putea partic-
ipa la A.G.E.A. fie personal, fie prin mandatar, în baza
unei împuternicirii speciale, data cel pu]in sub
semn`tur` privat`, un exemplar original al Procurii spe-
ciale se va depune/ expedia la punctul de lucru al so-
ciet`]ii din Ora[ul Voluntari, Jud. Ilfov, str. Pipera– Tunari
nr.2/II, Cl`direa “North Center”, et.6 pân` la data de
13.03.2015, ora 16:30. Începând cu data public`rii, pot fi
ob]inute, la cerere, în fiecare zi lucr`toare, între orele
08.00-16.00, de la punctul de lucru al societ`]ii din
Ora[ul Voluntari, Jud. Ilfov, str. Pipera– Tunari nr.2/II,
Cl`direa “North Center”, et.6, prin fax sau po[t`, Formu-
larele de Procuri speciale pentru reprezentarea ac]ionar-
ilor în Adunarea General` a Ac]ionarilor,  proiectele de
hot`râri, documentele referitoare la problemele/ as-
pectele incluse pe ordinea de zi. Informa]ii suplimentare
se pot ob]ine de la punctul de lucru al societ`]ii din
Ora[ul Voluntari, Jud. Ilfov, str. Pipera– Tunari nr.2/II,
Cl`direa “North Center”, sau la nr. de telefon
021/210.60.25, int.210, între orele 08:00–16:30. Admi -
nistrator judiciar C.I.I. Vonica Lucian.

LICITA}II
Penitenciarul M`rgineni cu sediul în com. I.L. Caragiale, str.
Moreni, nr. 1, jude]ul Dâmbovi]a, tel.0245660210, fax
0245660211, organizeaz` licita]ie public` cu strigare în ved-
erea închirierii unui spa]iu, în data de 20.02.2015, orele
10,30, în scopul amplas`rii în incinta penitenciarului a
doua distribuitoare automate de b`uturi calde (cafea,
ceai). |n caz de neadjudecare licita]ia se va repeta \n data
de 27.02.2015 [i 06.03.2015. Documenta]iile pentru
prezentarea ofertelor se ridic` în urma unei solicit`ri
scrise, de la sediul Penitenciarului M`rgineni. Rela]ii supli-
mentare la sediul Penitenciarului M`rgineni, tel 0245-
660.210 int. 142.

SC Compania Energopetrol SA societate \n insolven]`,
vinde teren intravilan \n suprafa]a de 1.809 mp, situat \n
Municipiul Campulung, Str. Grigore Alexandrescu, Jud.
Arges. Pre]ul de pornire al licita]iei este de 14 Euro/mp +
TVA. Licita]ia se va organiza la sediul administratorului ju-
diciar \n data de 18.02.2015 ora 13:00, iar \n cazul \n care
bunul nu va fi valorificat, aceasta este reprogramat` pen-
tru data de 20.02.2015, 25.02.2015, 27.02.2015, 04.03.2015,
06.03.2015, 11.03.2015, 13.03.2015. 18.03.2015, 20.03.2015, la
aceea[i or̀  [i aceea[i adres`. Cererile de \nscriere la licita]ie
se depun \n original la sediul administratorului judiciar
\nso]ite de toate documentele prev`zute \n regulamentul
de v~nzare. |nscrierea la licita]ie se poate efectua cu 48 de
ore \naintea datei ]inerii licita]iei, mai multe rela]ii precum
[i achizi]ionarea regulamentului de v~nzare se pot ob]ine
de la administratorului judiciar, la adresa mai sus
men]ionat`, la numerele de telefon 0723.357.858/0244-
597.808, email: office@andreiioan.ro sau pe site-ul
www.andreiioan.ro. 

Consiliul Local Balcani, CF 4278027, loc. Balcani, jud. Bac`u,
organizeaz` în data de 10.03.2015, ora 15:00 licita]ie pub-
lic` deschis` în vederea concesion`rii unui spa]iu în
suprafa]` de 250 mp situat în intravilanul satului Fru-
moasa, zona ”Pia]`”, pe durata de 49 ani, în scopul
edific`rii unei construc]ii pentru desf`[urarea de activit`]i
economice. Pre]ul minim al redeven]ei este de 3 lei / mp
/ an. Garan]ia de participare este de 500 lei / ofertant.
Taxa de participare la licita]ie este de 500 lei / ofertant.
Documenta]ia de atribuire se g`se[te la sediul Prim`riei
la pre]ul de 20,00 lei. Informa]ii suplimentare la tel/fax
0234/380680, compartimentul achizi]ii publice, pan` la
data de 09.03.2015, ora 15,00, data limit` pentru
depunerea ofertelor la sediul Prim`riei fiind 09.03.2015,
ora 16:00.
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P arcarea Elenei Udrea
printre penalii nea-
mului produce un

fream`t nebun în societate.
Fularul lui Adrian N`stase
care a fericit la un moment
dat o droaie de viscerali a
c`zut în derizoriu. Pu[c`ria
g`zduie[te de-acum textile
mult mai de pre]. [i-apoi,
arestarea lui N`stase nici
m`car n-a avut darul de a
for]a prea mult surpriza.
Fiindc`  pornirea turbat` a
c`pitanului Bâltî-bâc
împotriva fostului premier
nu putea fi potolit`, dup`
preluarea puterii, decât
printr-o r`zbunare pe
m`sur`. Arestarea Elenei
Udrea, în schimb, a creat
reac]ie de [oc. Deoarece nu
sunt mul]i aceia care mizau,
dup` marea debarcare de la
Cotroceni, pe viraje atât de
bru[te din partea unor umili
servitori ai dictaturii b`siste.
Înc`tu[area Elenei Udrea nu
reprezint` nicidecum vreun

derapaj de la mersul normal
al lucrurilor. Aceast` întâm-
plare devine surprinz`toare
doar fiindc` ea apare dup` o
lung` perioad` de timp în
care puterea se confunda cu
desfrâul f`r`delegii. Iar
revenirea din [oc a surprin -
[ilor, indiferent de natura
tr`irilor acestora, este abso-
lut necesar`. Pentru c`, alt-
fel, s-a plecat la drum pentru
a ajunge nic`ieri.
Cei care se bucur` [i s`rb`to -
resc acum înf`ptuirea m` -
rea]` a justi]iei gre[esc amar-
nic. Începutul de drum nu tre-
buie confundat cu victoria
final`. Fiindc` o astfel de ati-
tudine poate alimenta ideea
de suficien]` în ac]iunea insti-
tu]iilor de drept. Iar reintrarea
în amor]ire a acestor institu]ii
ar l`sa pe-afar` mul]i al]i
greuceni ai jafului na]ional,
în frunte cu comandantul lor
suprem.

Textul integral pe
www.jurnalul.ro

Dan Dumitrescu

Udrea, început de drum
[i nu victorie final`

Mihai Igiro[anu

Conform site-ului oficial al
LPF, Comisia de Disciplin` a
FRF a suspendat litigiile pe care
CFR Cluj le are cu fo[tii s`i
juc`tori privind recuperarea
sumelor contractuale restante
ca urmare a deschiderii proce-
durii de insolven]` de c`tre gru-
parea ardelean`. 

|n aceste condi]ii, echipa
din Gruia nu va mai fi pena -
lizat` cu 24 de puncte \n cla -
samentul Ligii 1. „Comisia a
admis cererea de suspendare
formulat` de CFR Cluj pân` la
solu]ionarea [i r`mânerea defi -
nitiv` a cererii de deschidere a
procedurii insolven]ei, cerere
ce face obiectul dosarului nr.
134/ 1285/ 2015 aflat pe rolul
Tribunalului specializat Cluj”,
se men]ioneaz` în solu]ia Co -
misiei de Disciplin`. Cei 11
juc`tori ale c`ror litigii privind
recuperarea restan]elor salariale
de la CFR Cluj au fost suspen -
date sunt: Damjan Djokovici,

Daniel Stana, Liviu Ganea, Rui
Pedro Couto Ramalho, Laszlo
Sepsi, Javier Rodriguez Vela -
yos, Felice Piccolo, Mihai Min -
c`, Vasile Maftei (dosarele 185
[i 189), Claudiu Voicule] [i
Ioan Hora. 

Având în vedere c` instan]a
a deschis procedura de insol-
ven]`, fotbali[tii î[i mai pot
recupera salariile restante de la

CFR Cluj prin înscrierea la
masa credal`. Cu alte cuvinte,
juc`torii respectivi nu vor afla
dec~t foarte greu cum stau cu
recuperarea banilor restan]i, iar
\n privin]a datei c~nd conturile
le vor fi alimentate \ntreb`rile
sunt mult mai multe [i r`spun-
surile extrem de pu]ine. |nc` o
„]eap`” marc` \nregistrat` a fot-
balului rom~nesc.

Uite depunctarea,
nu e depunctarea

LICITA}II

Consiliul Local Balcani, CF 4278027, loc. Balcani, jud.
Bac`u, organizeaz` în data de 10.03.2015, ora 14,00
licita]ie public` deschis` în vederea concesion`rii unui
spa]iu în suprafa]` de 24 mp situat în intravilanul sat-
ului Frumoasa, pe durata de 49 ani, în vederea constru-
irii unui garaj auto. Pre]ul minim al redeven]ei este de
6 lei / mp / an. Garan]ia de participare este de 500 lei
/ ofertant. Taxa de participare la licita]ie este de 500
lei / ofertant. Documenta]ia de atribuire se g`se[te la
sediul Prim`riei la pre]ul de 20,00 lei. Informa]ii supli-
mentare la tel/fax 0234/380680, compartimentul
achizi]ii publice, pan` la data de 09.03.2015, ora 15,00,
data limit` pentru depunerea ofertelor la sediul
Prim`riei fiind 09.03.2015, ora 16:00.

Prim`ria Municipiului Piatra Neam] anun]` Organi-
zarea licita]iei publice deschise în vederea: - Vânz`rii
bunului imobil – construc]ie P+1, în suprafa]` total`
desf`[urat`  de 396 mp. [i terenul aferent în suprafa]`
de 198 mp, situat în Piatra Neam], str. {tefan cel Mare
nr.15. Pre]ul de pornire la licita]ie este de 814.088,80 lei
conform   HCL nr. 299 din 16.09.2013; - Vânz`rii bunului
imobil – teren intravilan, proprietatea privat` a mu-
nicipiului Piatra Neam], în suprafa]` de 23 mp, propri-
etate privat`, situat în str. Pinului nr.2 A  Pre]ul de
pornire la licita]ie este de 6.377 lei conform HCL nr. 8
din 29.01.2015; - Vânz`rii bunului imobil – terenul in-
travilan, proprietatea privat` a municipiului Piatra
Neam], în suprafa]` de 43  mp [i 594 mp, proprietate
privat`, situat în str. Codrului nr.11  Pre]ul de pornire la
licita]ie este de 114.381 lei conform HCL nr. 8   din
29.01.2015; Licita]ia va avea loc în data de 13 martie
2015, ora 14,00, la sala de [edin]e a Prim`riei municip-
iului Piatra Neam], cu sediul în str. {tefan cel Mare nr.6-
8. Înscrierile [i depunerea ofertelor se fac pân` la data
de 12 martie 2015, ora 16:30. inclusiv, la Prim`ria mu-
nicipiului Piatra Neam], str. {tefan cel Mare, nr. 6-8 ,
Biroul Rela]ii cu Publicul, Ghi[eul Serviciului Patrimo-
niu, 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.

Ministerul Finan]elor Publice. Agen]ia Na]ional` de Ad-
ministrare Fiscal`. Direc]ia General` Regional` a
Finan]elor Publice Ia[i. Administra]ia Jude]ean` a

Finan]elor Publice Bac`u. Serviciul Fiscal Municipal
One[ti. Biroul colectare [i executare silit`. Nr.
101101/05/02/2015. Anun]ul privind vânzarea pentru
bunuri imobile/ ansamblu de bunuri imobile. În
temeiul art. 162 alin. (2) din Ordonan]a Guvernului nr.
92/2003 privind Codul de procedur` fiscal`, republi-
cat`, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare, se face
cunoscut c` în ziua de 27, luna februarie, orele 10.00,
anul 2015, în localitatea One[ti, str. Po[tei, nr. 5, se vor
vinde prin licita]ie public`  (al doilea termen)
urm`toarele bunuri imobile, proprietate a debitorului
SC Visatorul Construct SRL cu domiciliul fiscal în local-
itatea Gura V`ii, jud. Bac`u cod de identificare fiscal`
29252413: Teren arabil, în suprafa]` de 4746 mp. extrav-
ilan, situat în localitatea Gura V`ii, jude] Bac`u, pre] de
evaluare/ de pornire al licita]iei 11.030 lei (exclusiv TVA).
Vânzarea va avea loc în data de 27 februarie 2015, ora
10.00 la sediul Serviciului Fiscal Municipal One[ti, str.
Po[tei nr. 5. Ofertan]ii sunt obliga]i s` depun` pân` la
data de 26 februarie 2015, taxa de participare reprezen-
tând 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 Pro-
cedur` Fiscal` republicat` cu modific`rile [i
complet`rile ulterioare. Raportul de evaluare se afl` la
sediul vânz`torului. Informa]ii suplimentare pute]i
ob]ine la sediul Serviciului Fiscal Municipal One[ti, tele-
fon 0234/320671, interior 209.

Partium Insolvency IPURL, numit` lichidator în dosarul
nr. 11662/111/2012 aflat pe rolul Tribunalului Bihor,
privind pe debitoarea SC Macio SRL, CUI: RO18455854
scoate la vânzare prin licita]ie public`: terenuri agricole
(Proprietatea este compus` din 3  parcele de teren
având o suprafa]` total` de 11.846 mp) situate în SAT
Betfia, jude]ul Bihor pre]ul de pornire fiind: 58.360,00
EUR. teren intravilan (Proprietatea este compus` dintr-
o parcel` de teren având suprafa]a de 1185 mp.) situate
în Str. Camil Petrescu FN, Oradea  pre]ul de pornire
fiind: 24.000,00 EUR + TVA. teren intravilan (Propri-
etatea este compus` de 3 parcele de teren având
suprafa]a total` de 6102 mp) situate în Str. F`cliei FN,
Oradea pre]ul de pornire fiind: 381.400,00 EUR + TVA.
teren cu hal` (hal` cu suprafa]a construit` de 1257 mp
[i terenul aferent în suprafa]` de 4338 mp) situate în
O[orhei, jude]ul Bihor, pre]ul de pornire fiind:
241.600,00 EUR.+ TVA. Licita]ia va avea loc în 18.02.2015
ora 11:00 la sediul adresa din Oradea str. Avram Iancu

nr.2 ap.11. În caz de nereu[it` licita]ia se reia în data de
25.02.2015 respectiv 04.03.2015 la aceea[i or`. Licitantul
trebuie s` achizi]ioneze un caiet de sarcini privind
bunurile imobile supuse prezentei licita]ii, contra
sumei de 500 RON +TVA, ce va cuprinde [i regulamen-
tul de vânzare. Licitantul va depune la sediul lichida-
torului judiciar o cerere de participare la licita]ie,
inclus` în caietul de sarcini, cu cel pu]in trei zile înainte
de termenul licita]iei stabilit prin anun]ul public. In-
forma]ii tel: 0359-463.661 fax: 0359-463.662.

Informa]ii generale privind concedentul Municipiul
Satu Mare, cu sediul în Satu Mare, P-]a.25 Octombrie
nr.1 Intrarea M, reprezentat prin primar, Dr. Coica Costel
Dorel, cod fiscal. 403886, tel. 0261/807.500,
fax.0261/710.760. Persoana de contact: Faur Mihaela
tel. 0261/807.521, adresa: e-mail patrimoniu@satu-
mare.ro. 2 Informa]ii generale privind obiectul conce-
siunii: Obiectul contractului de concesiune îl constituie
concesionarea terenului intravilan amplasat în Zona In-
dustrial` Sud Satu Mare, având urm`toarele caracter-
istici –Suprafa]a terenului 131844.mp Vecin`t`]i [i
întinderi la Nord-strad`, la Est-strad`, la Sud-parcela nr.
cad. 175379, la Vest, limit` zon` industrial`, CF nr.175380
nr. cad. 175380 în suprafa]` de 131844.mp. 3.Informa]ii
privind documenta]ia de atribuire 3.1.Modalitatea sau
modalit`]ile prin care persoanele interesate pot intra în
posesia unui exemplar al documenta]iei de atribuire.
Orice persoan` interesat` are dreptul de a solicita [i de
a ob]ine documenta]ia de atribuire. Calitatea de con-
cesioner o poate avea orice persoan` juridic` român`
sau str`in`. Concedentul va asigura ob]inerea docu-
menta]iei de atribuire de c`tre orice persoan` intere-
sat` care înainteaz` o solicitare în acest sens, iar
punerea  dispozi]iei a unui exemplar din aceast` docu-
menta]ie se va face pe suport electronic într-un tere-
men care s` nu dep`[easc` 4.zile lucr`toare de la
înregistrarea cererii. 3.2. Denumirea [i adresa serviciu-
lui/compartimentului din cadrul concedentului, de la
care se poate ob]ine un exemplar din documenta]ia de
atribuire Birou Eviden]` Patrimoniu persoana de con-
tact Faur Mihaela tel.0261/807.521, adres` de e-mail
patrimoniu@satu-mare.ro. 3.3.Costul [i condi]iile de
plat` pentru ob]inerea acestui exemplar, unde este
cazul, potrivit prevederilor OUG nr.54/2006. Garan]ia
de participare la licita]ie este de 2.500 lei [i poate fi
achitat` în numerar la casieria Prim`riei municipiului
Satu Mare sau prin ordin de plat` la Trezor`ria Satu

Mare, cont.RO46TREZ5465006XXX000201. 3.4.Data
limit` pentru solicitare clarific`rilor 02.03.2015. 4. In-
forma]ii privind ofertele 4.1 Data limit` pentru
depunere a ofertelor 05.03.2015, ora.10.00. 4.2. Adresa
la care trebuie depuse ofertele. Ofertele se depun la
sediul Municipiului Satu Mare, P-]a 25Octombrie nr.1,
IntrareaM, camera.11, parter . 4.3.Numarul de exem-
plare în care trebuie depus` fiecare ofert`. Ofertan]ii
transmit ofertele în doua plicuri sigilate, unul exterior
[i unul interior care se înregistreaz`, în ordinea prim-
irii lor, în registrul “Oferte”, precizându-se data [i ora.
Oferta propriu-zis` va fi întocmit` într-un exemplar, în
original, se va introduce în plicul interior pe care se va
men]iona “OFERTA“. 5. Data [i locul la care se va
desf`[ura [edin]a public` de deschidere a ofertelor
Data:05.03.2015, orele.12.00 la sediul Municipiului Satu
Mare, P-]a 25.Octombrie nr.1, Intrarea.M, sala de con-
siliu. 6. Denumirea, adresa, num`rul de telefon, tele-
fax [i/sau adresa de e-mail a instan]ei competente în
solu]ionarea litigiilor ap`rute [i termenele pentru se-
sizarea instan]ei:Tribunalul Satu Mare, str.Mihai
Viteazu nr. 8, tel. 0261/716.375, fax.0261/711.527, conform
art.66 a OUG nr.54/2006. 7. Data transmiterii anun]ului
de licita]ie c`tre Monitorul Oficial, presa central` scris`
[i presa local` scris`. În vederea public`rii 13.02.2015.  

PIERDERI

Declar pierdut` (nul`) [tampila rotund` a SC Ekber Mar-
ket SRL, cod fiscal RO 25375553.

Pierdut Autoriza]ie Instructor/Examinator, eliberat de
c`tre AACR, Nr. RO-AIE-1549 pe numele Peicea Ioana. O de-
clar nul`.

Pierdut Atestat profesional transport marf` [i persoane
pe numele Demeter Ion Mihail. |l declar nul.

Declar nul` pl`cu]` cu nr. înmatriculare auto B-31-WAI
emis` de Inspectoratul de Poli]ie SRPCIV Bucure[ti,
apar]inând SC Speed Autotrans 2002 SRL, Bucure[ti, C.U.I.
RO 14971879.

Declar pierdut certificat de membru al Colegiului Far-
maci[tilor din România pe numele Niculescu Valerica
seria B nr. 1629 data 31.01.2005.

Declar nule 2 [tampile identice, rotunde cu 1 stelu]` mare,
2 mici, cu inscrip]iile: Societatea Comercial` Comas Hagiu
SRL -Bucure[ti România; C.U.I. societate RO 425222.

Mica Publicitate


