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OFERTE SERVICIU

Prim`ria comunei Balcani organizeaz` concurs
de ocupare a func]iei publice vacant` de politist
local, debutant, \n cadrul serviciului Poli]ia
local`. Probele stabilite pentru examenul de ocu-
pare a func]iei publice sunt: 1. Proba scris`- la
data de 12 noiembrie 2014 ora 10:00 la sediul in-
stitu]iei –Comuna Balcani, jude]ul Bac`u; 2. In-
terviul – la data de 14 noiembrie 2014 ora 10,00
la sediul institu]iei – Comuna Balcani, jude]ul
Bac`u; Condi]ii de participare la concurs: Pentru
ocuparea func]iei publice trebuie \ndeplinite
urm`toarele condi]ii: condi]iile specifice
prev`zute la art. 54 din Legea nr. 188/1999, re-
publicat` [i actualizat`; - studii  medii absolvite
cu diploma de bacalaureat. Dosarele de \nscriere
la examen se pot depune de c`tre candida]i \n
termen de 20 zile de la data afi[`rii anun]ului
privind organizarea examenul de ocupare a
func]iei publice vacant` de poli]ist local, debu-
tant. Orice alte informa\ii privind condi]iile de
\nscriere la concurs [i bibliografie se pot g`si zil-
nic la secretarul comunei, telefon 0234/380680,
interior 114.

PRESTåRI SERVICII

}igl` metalic`, jgheaburi, repara]ii, tabl` zincat`,
dulgherie, cur`]`m jgheaburi.0722.722.743.

}igl` ceramic`, tabl` zincat`, jgheaburi, burlane,
reducere 40% 0724.716.882.

Acoperi[uri, ]igl` metalic`, repara]ii urgente lu-
cram [i în provincie. 0753.709.391.

VÂNZåRI DIVERSE

Carte eficient` pentru predarea istoriei. Tel.
0733.940.772, 0761.674.276.

CITA}II

Numi]ii Virlan Gheorghe [i Virlan Carmen, cu
domiciliul \n sat Ionasesti, com. Nicoresti, jud.
Gala]i este citat` la Tribunalul Gala]i la data de
31.10.2014, \n dosarul civil nr. 2041/121/2014, sala
3, ora 08,30 \n proces cu D.G.A.S.P.C. Gala]i, pen-
tru exprimarea consim]`m~ntului la adop]ie.

Numita Mitric` Florentina, cu ultimul domiciliu
în Comuna Pâr[coveni, Satul Olari, Jude]ul Olt,
este citat` la Judec`toria Bal[ pe data de
27.10.2014, C1 în calitate de pârât` în dosarul civil
nr. 2879/184/2014, în procesul de divor] cu recla-
mantul Mitric` Nicolae.

Se citeaz` la Judec`toria Ha]eg pentru 05.11.2014
numi]ii Vladislav Maria, B`ltean Eva, B`ltean
Ieremia, Ceu]` Mihai Iepure, Popa Mari[ca, Popa
Treja, Ceu]` Iancu în dosarul nr.1286/240/2012.

Se citeaz` Coconu Nicu[or [i Talum (Coconu)
Ani[oara la Judec`toria Ro[iorii de Vede, str.
M`r`[e[ti, nr. 52 în dosarul civil nr.

845/292/2009 la data de 30.10.2014, în dosar de
partaj succesoral recmanat` fiind }iparu Mari-
ana.

Tribunalul Bihor Str. Traian L`lescu, nr. 1, Sala 3
dosar nr. 2264/111/2014, cita]ie. SC Tavi & Larisa
SRL, cu ultimul domiciliu în Oradea, este chemat
în aceast` instan]`, camera Sala 3, în ziua de
11.11.2014, Completul Falimente 08, ora-09.00, în
calitate de Debitor, în proces cu SC Imocredit IFN
SA, în calitate de Creditor, procedura insolven]ei
- societ`]i cu r`spundere limitat`.

Angelescu Maria, cu ultimul domiciliu cunoscut
în Pite[ti, str. Trivale nr. 49, este citat` în data de
06.11.2014, ora 10,00, la Judec`toria Pite[ti, com-
plet C13A, Camera 2, din Pite[ti, Bd. Eroilor nr. 5,
jud. Arge[, în calitate de pârât` în dosarul nr.
24640/280/2012, în contradictoriu cu Toma
Elena [i Stoica Emil Sorin.

Gîlca I. Ioan este chemat la Tribunalul Ia[i – str.
Elena Doamna nr. 1A, sala de [edin]` nr. VI – etaj
IV, la Completul R15FF \n dosarul nr.
15863/245/2012, \n calitate de intimat, \n data
de 13.11.2014, ora 9.00, \n proces cu G\lc` Jenica,
\n calitate de recurent` - fond funciar, constatare
nulitate absolut` par]ial` T.P.

DIVERSE

În temeiul art. 61 alin.(1) din Legea 85/2006 co-
munic`m deschiderea procedurii de faliment a
debitorului SC Cristiana Med Vet SRL, CIF:
5175860, J25/52/1994, dosar nr. 3659/101/2013-
Tribunalul Mehedin]i. Termen pentru
depunerea cererilor de crean]e n`scute \n tim-
pul procedurii 03.11.2014; Termenul limit` pen-
tru verificarea crean]elor, întocmirea [i afi[area
tabelului suplimentar al crean]elor este de
17.11.2014, Termen limit` pentru depunerea even-
tualelor contesta]ii este de 02.12.2013; Termen
pentru întocmire [i afi[are tabelului definitiv
consolidat al crean]elor 15.12.2014. Lichidator ju-
diciar, Consultant Insolven]` SPRL

Private Liquidation Group IPURL numit admin-
istrator judiciar în dosarul 4294/111/2014 aflat pe
rolul Tribunalului Bihor, privind pe debitoarea SC
Bigamest SRL CUI 19298472 J05/2554/2006 îi
anun]` pe to]i creditorii societ`]ii sus men]ion-
ate c` s-a deschis procedura prev`zut` de Legea
nr. 85/2014 [i, în consecin]`: 1. termenul limit`
pentru înregistrarea cererii de admitere a
crean]ei dumneavoastr` asupra averii deb-
itoarei SC Bigamest SRL este data de 02.11.2014;
2. termenul limit` de verificare a crean]elor, în-
tocmire, afi[are [i comunicare a tabelului pre-
liminar al crean]elor va fi data de 22.11.2014; 3.
termenul pentru solu]ionare eventualelor con-
testa]ii va fi data de 27.11.2014 [i termenul pentru
afi[area tabelului definitiv al crean]elor va fi
data 10.12.2014; 4. prima [edin]` a adun`rii cred-
itorilor va avea loc în data de 27.11.2014, ora 14.00,
la adresa Private Liquidation Group IPURL,
Oradea, str. Avram Iancu nr. 2 ap.11, jude]ul Bihor.

Private Liquidation Group IPURL numit lichida-
tor judiciar în dosarul 4358/111/2014 aflat pe
rolul Tribunalului Bihor, privind pe debitoarea SC
Bramburi SRL CUI 31503924 J5/624/2013 îi
anun]` pe to]i creditorii societ`]ii sus men]ion-
ate c` s-a deschis procedura prev`zut` de Legea
nr. 85/2014 [i, în consecin]`: 1. termenul limit`
pentru înregistrarea cererii de admitere a
crean]ei dumneavoastr` asupra averii deb-
itoarei SC Bramburi SRL este data de 10.11.2014;
2. termenul limit` de verificare a crean]elor, în-
tocmire, afi[are [i comunicare a tabelului pre-
liminar al crean]elor va fi data de 18.11.2014; 3.
termenul pentru solu]ionare eventualelor con-
testa]ii va fi data de 24.11.2014 [i termenul pen-
tru afi[area tabelului definitiv al crean]elor va fi

data 04.12.2014; 4. prima [edin]` a adun`rii cred-
itorilor va avea loc în data de 28.11.2014, ora
14:00, la adresa Private Liquidation Group IPURL,
Oradea, str. Avram Iancu nr. 2 ap.11, jude]ul Bihor.

SOMA}II

Judec`toria Sighetu Marma]iei. Tribunalul Mara-
mure[. Dosar nr. 2481/307/2014 din data de
23.09.2014. Soma]ie emis` \n temeiul \ncheierii
civile din 23 septembrie 2014. Av~nd \n vedere
cererea formulat` de reclamantul M\rza Alexan-
dru, domiciliat \n loc. Socodor nr. 561, jud. Arad,
CNP 1580330241664 cu domiciliul ales la cab. Av
Mihali Ani[oara Iulia, Sighetu Marma]iei, Str. C
Coposu nr. 1/12, jud. Maramure[, [i reclamnta
M\rza Dochi]a, domiciliat` \n loc Socodor nr. 561,
jud. Arad CNP 2580220241683, cu domiciliul ales
la cab. Av Mihali Anisoara Iulia, Sighetu
Marma]iei, str. C Coposu nr. 1/12, jud. Mara-
mure[, av~nd ca obiect constatarea dob~ndirii
dreptului de proprietate prin uzucapiune asupra
imobilului situat \n localitatea B~rsana nr. 948,
\n natura teren, \n suprafa]` de 3000 mp, \nscris
\n CF nr. 50479 B~rsana (cf vechi 3765 B~rsana)
nr. Top 2489/1, dup` dezmembrare, someaz`
persoanele interesate care pot dovedi un drept
sau un interes legitim s` formuleze opozi]ie \n
termen de [ase luni de la publicarea prezentei
soma]ii. |n cazul \n care, \n termen de [ase luni
de la emiterea publica]iei prezentei soma]ii, nu
s-a formulat opozi]ie, instan]a va proceda la
judecarea cererii formulate de reclaman]i.
Pre[edinte Ardelean Mihaela, Grefier Huban
Laura.

ADUNåRI GENERALE

Convocarea Adun`rii Generale Extraordinare a
Ac]ionarilor SC Vest 6 SA: În conformitate cu
prevederile art.113 [i ale art.117 din Legea nr.
31/1990 privind societ`]ile comerciale, republi-
cat`, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare [i
ale prevederilor Actului Constitutiv al societ`]ii,
d-ul Coca Radu în calitate de Administrator unic
al SC Vest 6 SA, persoan` juridic` român`, cu
sediul social în Bucure[ti, Calea Crînga[i nr. 26-28
bloc 48-49 parter sector 6, înregistrat` la Oficiul
Registrului Comer]ului de pe lâng` Tribunalul
Bucure[ti sub nr. J40/241/1991, Cod Unic de în-
registrare: RO 1590163, convoac` Adunarea Gen-
eral` Extraordinar` a Ac]ionarilor pentru data
de 24.11.2014, ora 9:00, la sediul social al
societ`]ii din Bucure[ti, Calea Crînga[i nr. 26-28,
bl. 48-49, parter, sector 6, în prima convocare. La
Adunarea General` Extrordinar` a Ac]ionarilor
sunt îndrept`]i]i s` participe [i s` voteze
ac]ionarii înscri[i în Registrul Ac]ionarilor la
sfâr[itul zilei de 20.10.2014, stabilit` ca dat` de
referin]`. În cazul în care nu se va întruni cvoru-
mul necesar pentru ]inerea Adun`rii Generale
Extraordinare a Ac]ionarilor în prima convocare,
se reconvoac` Adunarea General` Extrordinar`
a Ac]ionarilor, la data de 25.11.2014 ora 9:00, în
acela[i loc [i având aceea[i ordine de zi, pentru
a doua convocare. Ordine de Zi: 1. Aprobarea ce-
siunii de ac]iuni intervenite între ac]ionarii so-
ciet`]ii în urma contractului de cesiune de
ac]iuni nr. 4020 încheiat în data de 13.10.2014
între ac]ionarii societ`]ii, prin care: Coca
Lacramioara în calitate de cedent, cesioneaz` lui
Coca Radu în calitate de cesionar, 22.786 ac]iuni
nominative, în valoare nominal` de 2,5 lei, în val-
oare total` de 56.965 lei, din care: aport în nu-
merar: 437,67 lei, aport în natur`: 56.527,33 lei
reprezentând 17,23% din capitalul social, partic-
iparea la beneficii [i pierderi fiind de 17,23%. 2.
Aprobarea modific`rii [i actualiz`rii Actului Con-
stitutiv al societ`]ii privind structura ac]ionar-
iatului în urma contractului de cesiune de
ac]iuni nr. 4020 încheiat în data de 13.10.2014
între ac]ionarii societ`]ii. În acest sens se va

modifica art. 9-”Structura ac]ionariatului” al Ac-
tului Constitutiv al societ`]ii care va avea
urm`torul con]inut: “Art. 9- Structura ac]ionar-
iatului: Structura ac]ionariatului este
urm`toarea: -Coca Radu, cet`]ean român,
n`scut la data de 03.06.1940 în loc. Sadova, jud.
Suceava, domiciliat în Bucure[ti, [os. Cotroceni
nr.25, sector 6, identificat cu CI seria RT nr.,
269663, eliberat` la data de 13.06.2003 de Sec]ia
20 Poli]ie, CNP 1400603400364, de]ine 75,23%
din capitalul social, reprezentând 99.489 ac]iuni
nominative, în valoare nominal` de 2,5 lei, în val-
oare total` de 248.722,50 lei din care: aport în
numerar: 1.910,94 lei; aport în natur`:
246.811,56 lei. -Coca L`cr`mioara, cet`]ean
român, n`scut la data de 23.09.1976 în mun. Ia[i
jud. Ia[i, domiciliat` în Bucure[ti, [os. Cotroceni
nr.25, sector 6, identificat` cu CI seria RR
nr. 463023, eliberat` la data de 14.06.2007 de
SPCEP S6 biroul nr.1, CNP 2760923460011,
de]ine 14,77% din capitalul social, reprezentând
19.533 ac]iuni nominative, în valoare nominal`
de 2,5 lei, în valoare total` de 48.832,50 lei, din
care: aport în numerar: 375,19 lei; aport în
natur`: 48.457,31 lei. -Coca Paul, cet`]ean
român, n`scut la data de 15.06.1975 în mun. Ia[i
jud. Ia[i, domiciliat în Bucure[ti, [os. Cotroceni
nr.25, sector 6, identificat cu CI seria RD
nr.788093, eliberat` la data de 19.07.2012 de
SPCEP Sector 6, CNP 1750615460019, de]ine 5%
din capitalul social, reprezentând 6.612 ac]iuni
nominative, în valoare nominal` de 2,5 lei, în val-
oare total` de 16.530 lei , din care: aport în nu-
merar: 127 lei; aport în natur`: 16.403 lei.
-Coca Dan- Marius, cet`]ean român, n`scut la
data de 11.08.1986 în mun. Bucure[ti sector 5,
domiciliat în Bucure[ti, [os. Cotroceni nr.25, bl.1,
sc.1, et. 2, ap. 2 sector 6, identificat cu CI seria RR
nr. 325814, eliberat` la data de 31.08.2004 de
Sec]ia 20 Politie, CNP 1860811450071, de]ine 5%
din capitalul social, reprezentând 6.612 ac]iuni
nominative, în valoare nominal` de 2,5 lei, în val-
oare total` de 16.530 lei, din care: aport în nu-
merar: 127 lei; aport în natur`: 16.403 lei.
Participarea la beneficii [i pierderi a ac]ionarilor
este urm`toarea: Coca Radu- 75,23%; Coca
Lacramioara- 14,77%; Coca Paul- 5%; Coca Dan-
Marius- 5%. 3. Aprobarea împuternicirii d-ului
Coca Radu în calitate de administrator unic al so-
ciet`]ii pentru a semna în numele ac]ionarilor
Hot`rârea Adun`rii Generale Extraordinare a
Ac]ionarilor precum [i Actul Constitutiv Actual-
izat al societ`]ii. 4. Aprobarea împuternicirii d-
nei Coca Lacramioara în calitate de ac]ionar al
societ`]ii pentru a reprezenta societatea în ved-
erea îndeplinirii tuturor formalit`]ilor de public-
itate [i înregistrare a Hot`rârii Adun`rii Generale
Extraordinare a Ac]ionarilor la Oficiul Registru-
lui Comer]ului de pe lâng` Tribunalul Bucure[ti,
precum [i în fa]a oric`ror alte autorit`]i publice,
sens în care va semna oriunde este necesar în
vederea ducerii la îndeplinire a Hot`rârii
Adun`rii Generale Extraordinare a Ac]ionarilor
adoptate, va depune [i va ridica acte, va achita
taxele legale. Ac]ionarii pot participa la [edin]a
Adun`rii Generale Extraordinare a Ac]ionarilor,
personal sau prin reprezentant- în baza unei
procuri speciale, conform Actului Constitutiv al
societ`]ii. Formularele de procuri speciale de
reprezentare vor fi disponibile la sediul social al
societ`]ii, începând cu data de 20.10.2014 în
fiecare zi lucr`toare a s`pt`mânii, între orele
8:30- 16:30. Procurile speciale vor fi depuse în
original la sediul social al societ`]ii pân` cel mai
târziu la data de 20.11.2014, ora 9:00. Docu-
mentele [i materialele informative referitoare
la punctele de pe ordinea de zi vor putea fi con-
sultate de c`tre ac]ionari la sediul social al so-
ciet`]ii începând cu data de 20.10.2014.

Completarea Convocatorului Adun`rii Generale
Ordinare a Ac]ionarilor SC Sarmismob SA, per-

soan` juridic` român`, cu sediul în Deva, str. Dr.
Victor Suiaga, nr. 2, jude]ul Hunedoara, înmatric-
ulat` la ORC Hunedoara sub nr. J20/356/1991,
CIF RO 2117288. Administratorul unic al SC
Sarmismob SA, d-na. Bur Adriana Dorina, în
temeiul art. 117? din Legea nr. 31/1990 privind so-
ciet`]ile comerciale, republicat` [i conform
prevederilor art. 12 din actul constitutiv al so-
ciet`]ii, la solicitarea ac]ionarului majoritar al
societ`]ii, Euro Timber International BV, com-
pleteaz` Convocatorul Adun`rii Generale Or-
dinare a Ac]ionarilor societ`]ii stabilit` pentru
data de 12.11.2014, ora 11.00 a.m., astfel cum
acesta a fost publicat în Monitorul Oficial nr.
6265/10.10.2014, cu urm`toarele puncte pe or-
dinea de zi: 1. Achizi]ionarea instala]iei indus-
tiala descris` la pct. 1 din Convocator, parte cu
surse proprii ale societ`]ii [i parte cu credit de
investi]ii în valoare de 240.000 (douasutepa-
truzecimii) Euro contractat cu Banca Intesa San-
paolo România SA pe o perioada de maxim 42
luni, în urm`toarele condi]ii: - dobânda: Euribor
3M+3,25%; - comisioane: - comision de acordare:
0,15%, pl`tibil la acordare; - comision de
gestiune: 0,25%/an, pl`tibil anual; - comision
neutilizare: 0%; - comision rambursare antici-
pat`: 0% surse proprii, 3% refinan]are; - comi-
sion elaborare contract de garan]ie: 20
Euro/contract. - garan]ii: -ipotec` mobiliar`
asupra utilajelor industriale achizi]ionate cu aju-
torul creditului; -ipotec` mobiliar` pe conturile
societ`]ii deschise la Banca Intesa Sanpaolo
România SA. 2. Stabilirea persoanei care
urmeaz` a semna contractul de credit cu Banca
Intesa Sanpaolo România SA [i cele conexe, in-
clusiv împuternicirea acesteia de c`tre AGOA în
vederea semn`rii acestor acte. 3. Aprobarea
acord`rii unei prime pentru activitatea
desf`[urat` în anul 2013 de c`tre Directorul Gen-
eral al societ`]ii, conform prevederilor Contrac-
tului de mandat încheiat cu acesta. 4. Stabilirea
cuantumului diurnei interne [i externe pentru
Directorul Generale al societ`]ii. Ac]ionarii înreg-
istra]i la data de referin]` men]ionat` pot par-
ticipa la adunarea general` personal sau prin
reprezentant, conform legii, pe baza procurii
speciale de reprezentare. Procurile speciale se
vor depune sau expedia la sediul societ`]ii pân`
cel târziu 09.11.2014, ora 11 a.m., sub sanc]iunea
pierderii exercit`rii dreptului de vot, conform
prevederilor legale. În cazul în care nu se va în-
truni majoritatea cerut` de lege pentru de-
liber`ri sau pentru adoptarea unei hot`râri,
urm`toarea convocare este pentru data de
13.11.2014, în acelea[i condi]ii privind ora [i
loca]ia, cu men]inerea punctelor de pe ordinea
de zi. SC Sarmismob SA, prin administrator unic
Bur Adriana Dorina.

LICITA}II

Prim`ria Comunei Bala, jud. Mehedin]i, orga-
nizeaz` licita]ie public` cu oferta în plic, în data
de 05.11.2014, ora 9.00, în vederea concesion`rii
unei suprafe]e de 25 m.p., teren intravilan din
domeniul public, aflat în loc. Bala. Data limit`
de depunere a ofertelor: 03.11.2014. Informa]ii la
tel: 0252/386001.

Prim`ria ora[ului Cernavod`, str. Ovidiu nr.11, jud.
Constan]a, telefon/fax 0241487121, 0241239578,
primaria@cernavoda.ro, organizeaz` în data de
04.11.2014, ora 10:00, licita]ie public` pentru
pentru vânzarea terenurilor: - teren str.
Nuf`rului, nr.6, în suprafa]` de 324 mp, - teren
str. [tefan cel Mare, nr.8A, în suprafa]` de 270
mp, - teren str. Crinului, (lâng` bl.2), FN, în
suprafa]` de 291 mp. Persoanele interesate pot
solicit` documenta]ia de atribuire, contracost,
de la Compartimentul Patrimoniu [i Cadastru
din cadrul Prim`riei, pân` la data de 27.10.2014.
Data limit` pentru solicitarea clarific`rilor este
27.10.2014. Data pentru depunerea ofertelor, la
Centrul de Informare pentru Cet`]eni din cadrul
Prim`riei, este de 03.11.2014, ora 14:0000. Pli-
curile cu oferte se vor deschide în data de
04.11.2014, ora 10:00 , în sala 10 din cadrul
Prim`riei Cernavod`. Persoan` de contact –
Cioara Mirela.

Consiliul Jude]ean Arad prin Centrul Cultural
Jude]ean Arad lanseaz` invita]ia de participare
la licita]ia public` de proiecte sesiunea a III-a
2014 în vederea acord`rii de finan]`ri neram-
bursabile pentru activit`]i non profit de interes
general, în conformitate cu Legea nr. 350/2005
privind regimul finan]`rilor nerambursabile din
fonduri publice alocate pentru activit`]i non-
profit de interes general, O.G. nr. 51/1998 actual-
izat` privind îmbun`t`]irea sistemului de
finan]are a programelor, proiectelor [i ac]iunilor
culturale [i Ordinul nr. 130/28 martie 2006
privind finan]area nerambursabil` din fonduri
publice a proiectelor cluburilor sportive de drept
privat [i ale asocia]ilor pe ramur` de sport
jude]ene, cu un buget total de 82.000 lei, repar-
tizat pentru direc]ia de finan]are: Promovarea
sportului de performan]`. Perioada depunerii
documenta]iilor: 16.10 – 14.11.2014. Data limit`
de depunere a propunerilor de proiect: 14.11.2014
- ora 16.00. Perioada evalu`rii propunerilor de
proiect: 17.11 – 20.11.2014 Comunicarea rezul-
tatelor pe site-ul institu]iei: 20.11.2014. Termen
de depunere a contesta]iilor: 21.11 – 25.11.2014.
Solu]ionare contesta]ii: în maximum 5 zile
lucr`toare de la data expir`rii termenului pen-
tru depunerea contesta]iilor. Atribuirea con-
tractelor de finan]are: dup` solu]ionarea
contesta]iilor. Documenta]ia se va depune la
sediul institu]iei – Centrul Cultural Jude]ean
Arad din str. G. Bari]iu nr.16 în plic închis ce va
avea men]ionat denumirea solicitantului [i
direc]ia de finan]are. Pentru ob]inerea docu-
menta]iei (cererea de finan]are-cadru [i Ghidul
solicitantului), precum [i pentru alte detalii su-

plimentare pute]i consulta site-ul: www.ccja.ro;
tel. 0357-405.386. Anun]ul de participare la
licita]ie a fost publicat în Monitorul Oficial al
României 184/03.10.2014.

Anun] de licita]ie. 1.Vânz`torul: Consiliul Local
Cocor`[tii Col]/Prim`ria comunei Cocor`[tii Col]
cu sediul în Cocor`[tii Col], nr.221, jude]ul Pra-
hova, telefon 0244484100, Cod de identificare
fiscal` 16346516, e-mail cocorastiicolt@europra-
hova.eu, persoan` de contact Pascale Mihaela;
2. Procedura de atribuire a contractului de vân-
zare: licita]ie; 3. Denumire contract: ?Vânzare
teren în suprafa]` de 678 mp în vedrea realiz`rii
unei construc]ii cu destina]ia alimenta]ie pub-
lic` (patiserie, cofet`rie, restaurant, bar), con-
form cerin]elor concedentului “; 4. Tipul
contractului: de vânzare cump`rare; 5. Descriere
succint` a contractului: Consilul Local Cocor`[tii
Col]/Prim`ria comunei Cocor`[tii Col] vinde un
teren în suprafa]` de 678 mp, apar]inând dome-
niului privat al comunei Cocor`[tii Col] în ved-
erea realiz`rii unui spa]iu cu destina]ie
alimenta]ie public`(patiserie, cofet`rie, restau-
rant, bar). 6. Ofertan]ii interesa]i pot depune o
solicitare, în vederea ob]inerii documenta]iei de
atribuire, la sediul prim`riei comunei Cocor`[tii
Col], Compartiment Achizi]ii publice [i Urban-
ism. 7. Termenul limit` pentru depunerea so-
licit`rilor de clarific`ri: 17.10.2014 ora 15.00. 8.
Termenul limit` de r`spuns la solicit`ri de
clarific`ri: 20.10.2014. 9. a) Costul documenta]iei
de atribuire: 50 lei, achita]i numerar la casieria
autorit`]ii contractante. b) Taxa de participare
la licita]ie: 200 lei, achita]i numerar la casieria
autorit`]ii contractante. 10. Termen limit` pen-
tru depunerea ofertelor: 23.10.2014 ora: 09.00.
Adresa la care se depun ofertele :sediul
vânz`torului;limba de redactare a ofertei: limba
român`. Ofertele se vor depune în dou` exem-
plare. Nu se admit oferte alternative. 11. Se con-
stituie garan]ia de participare la licita]ie în
cuantum de 275 lei, sub form` de scrisoare de
garan]ie bancar` în favoarea vânz`torului sau
orice modalitate agreat` de legisla]ia în vigoare.
12. Data, ora [i locul deschiderii ofertelor:
23.10.2004 ora 10:00,la sediul vânz`torului. 13.
Criterii de atribuire a contractului de vânzare: cel
mai mare pre]. 14. Organismul competent pen-
tru depunere contesta]ii: sediul autorit`]ii con-
tractante, Tribunalul Prahova-Sec]ia comercial`
[i Contencios Administrativ. 15. Perioada minim`
de valabilitate a ofertei: 90 de zile de la ter-
menul limit` de primire a ofertelor. Data pub-
lic`rii anun]ului de licita]ie: 14.10.2014.
16.Informa]ii suplimentare: Sediul prim`riei co-
munei Cocor`[tii Col], nr.221, jud. Prahova, tel/
fax 0244-484.100, persoan` de contact Pascale
Mihaela.

PIERDERI

Pierdut Certificat preg`tire profesional` trans-
port marf` [i persoane seria 0011737001, Ove-
denie Ciprian. Declar nul.

Persoana juridic` SC Paper Work Consulting SRL,
num`r de ordine în Registrul Come]ului
J40/12710/31.10.2012, Cod Unic de Înregistrare
30854579, cu sediul în Bucure[ti, str. Calea
V`c`re[ti nr. 252/254, et.2, camera 12, sectorul 4,
solicit` publicarea în Jurnalul Na]ional, a
pierderii urm`toarelor documente ale societ`]ii
[i declararea acestora nul`: Act Constitutiv, ac-
tualizat la data de 24.01.2013; Certificat de Înreg-
istrare, seria B, nr.2696660, eliberat de Oficiul
Registrului Comer]ului de pe lâng` Tribunalul
Bucure[ti; Certificat de Înregistrare Men]iuni,
num`rul 36120 din 28.01.2013 privind înregis-
trarea modific`rii actului constitutiv, eliberat la
data de 04.02.2013, de c`tre Oficiul Registrului
Comer]ului de pe lâng` Tribunalul Bucure[ti;
Certificat Constatator, eliberat la data de
31.01.2013, de c`tre Oficiul Registrului
Comer]ului de pe lâng` Tribunalul Bucure[ti;
[tampila rotund` a societ`]ii SC Paper Work Con-
sulting SRL. Alte men]iuni: pierderea docu-
mentelor a avut loc în data de 08.10.2014. 

Pierdut legitima]ie de student, Facultatea de Psi-
hologie [i [tiin]ele Educa]iei, Bucure[ti, Moga
Maria.

Declar pierdut` [i nul` Hot`rârea Judec`tore-
asc` pentru înfiin]are firma Comprod Ionela SRL
din anul 1992, C.U.I. 3710029, J40/11061/1992.

DECESE

Publicitate

Publicitate


