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

Prim`ria ora[ului Petrila anun]` concurs
pentru ocuparea urm`toarelor func]ii pub-
lice de execu]ie vacante: - 2 posturi de
poli]ist local clasa I, gradul profesional
debutant din cadrul Serviciului  Public de
Poli]ie Local`; condi]ii: studii universitare
de licen]` absolvite cu diplom`, respectiv
studii superioare de lung` durat`, absolvite
cu diplom` de licen]`;- 2 posturi de poli]ist
local clasa I, gradul profesional asistent din
cadrul Serviciului  Public de Poli]ie Local`;
condi]ii: studii universitare de licen]` ab-
solvite cu diplom`, respectiv studii supe-
rioare de lung` durat`, absolvite cu
diplom` de licen]`; vechime în speciali-
tatea studiilor absolvite minim 1 an;- 2 pos-
turi de poli]ist local clasa III, gradul
profesional principal din cadrul Serviciului
Public de Poli]ie Local`; condi]ii: studii
medii absolvite cu diplom` de bacalaureat;
vechime în specialitatea studiilor absolvite
minim 5 ani;- 1 post consilier juridic clasa I,
gradul profesional debutant din cadrul
Compartimentului Juridic Contencios;
condi]ii: studii universitare de licen]` ab-
solvite cu diplom`, respectiv studii supe-
rioare de lung` durat`, absolvite cu
diplom` de licen]` in domeniul stiintelor
juridice;- 1 post consilier juridic clasa I,
gradul profesional asistent din cadrul Com-
partimentului Juridic Contencios; condi]ii:
studii universitare de licen]` absolvite cu
diplom`, respectiv studii superioare de
lung` durat`, absolvite cu diplom` de
licen]` in domeniul stiin]elor juridice;
vechime în specialitatea studiilor absolvite
minim 1 an. Proba scris` a concursului va
avea loc în data de 16 decembrie 2014, în-
cepând cu ora 10 la sediu Primariei ora[ului
Petrila din strada Republicii nr. 196.
Dosarele de înscriere pentru participarea la
concurs se depun la Prim`ria ora[ului
Petrila pâna la data 06 decembrie 2014, ora
15. Bibliografia pentru posturile scoase la
concurs din cadrul Serviciului Public de
Poli]ie Local`: -Legea 215/2001 privind ad-
ministra]ia public` local` republicat`; -
Legea 188/1999 privind statutul
func]ionarilor publici, republicat`; -Legea
nr. 7/2004 privind Codul de conduit` a
func]ionarilor publici, republicat`; -Ordo-
nan]a Guvernului nr. 2/2001, privind
regimul juridic al contraven]iilor; -Legea
180/2002 pentru aprobarea OG 2/2001
privind regimul juridic al contraven]iilor; -
Legea 61/1991 republicat` în 18 ianuarie
2000, pentru sanc]ionarea faptelor de
înc`lcare a unor norme de convie]uire so-
cial`, a ordinii [i lini[tii publice; Bibliografia
pentru posturile scoase  la concurs din
cadrul Compartimentului Juridic Con-
tencios; -Legea 215/2001 privind adminis-
tra]ia public` local` republicat`; -Legea
188/1999 privind statutul func]ionarilor
publici, republicat`; -Legea nr. 7/2004
privind Codul de conduit` a func]ionarilor
publici, republicat`; - Legea 514/2003
privind organizarea [i exercitarea profesiei
de consilier juridic; - Legea 24/2000 privind
normele de tehnic` legislativ` pentru elab-
orarea actelor normative; - Legea 213/1998
privind proprietatea public` [i regimul ju-
ridic al acesteia. Acte necesare: dosar, act
de identitate, formular de înscriere la con-
curs, diplom` de studii, copie dup` carne-
tul de munc`, cazier judiciar, adeverin]`
medical` care s` ateste starea de s`n`tate,
fi[`de evaluare a performan]elor profe-
sionale sau recomandare de la ultimul loc
de munc`, declara]ie pe proprie r`spun-
dere ca nu a desf`[urat activit`]i de poli]ie
politic`, declara]ie pe proprie r`spundere
c` nu a fost destituit/` dintr-o func]ie pub-
lic` sau nu i-a incetat contractul individual
de munc` pentru motive disciplinare in ul-
timii 7 ani. Toate documentele solicitate vor
fi prezentate în copii [i original sau în copii
legalizate. Rela]ii suplimentare  [i bibli-
ografia la sediul Prim`riei ora[ului Petrila
sau telefon 0254/550977 sau 550760.

Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic [i de
Vân`toare Bucure[ti, organizeaz` concurs
pentru ocuparea urm`toarelor func]ii pub-
lice: -consilier I, grad profesional superior
=5 posturi; -consilier I, grad profesional
principal=3 posturi; -consilier I, grad profe-
sional asistent=1 post; -consilier juridic I,
grad profesional superior=1 post. Condi]ii
de participare la concurs: -studii de special-
itate: studii superioare de lung` durat` de
specialitate absolvite cu diplom` de
licen]`; -cuno[tin]e operare calculator:
Word [i Excel, foarte bine; -capacitate de
analiz` [i sintez`; Condi]ii de desf`[urare a
concursului: proba scris`= 16.12.2014- ora
10.00; interviul= 18.12.2014- ora 10.00.
Dosarele de înscriere la concurs se pot
depune în termen de 20 de zile de la data
public`rii prezentului anun] în Monitorul
Oficial al României, Partea a III-a, la sediul
Inspectoratului Teritorial de Regim Silvic [i
de Vân`toare Bucure[ti, str. Intrarea Binelui
nr.1A, sector 4, [i trebuie s` con]in` în mod
obligatoriu documentele prev`zute la
art.49, alin.(1) din H.G.611/2008. Rela]ii su-
plimentare se pot ob]ine la nr. de telefon
021.233.12.89 sau 021.233.01.63 - Comparti-
ment Resurse Umane.

Direc]ia de Administrare a Domeniului Pub-
lic [i Privat al Jude]ului Suceava orga-
nizeaz` concurs de recrutare pentru
ocuparea func]iei publice de conducere va-
cant` de [ef birou la Biroul Gestionarea Pat-
rimoniului din cadrul Serviciului juridic,

gestionarea patrimoniului [i achizi]ii pub-
lice din cadrul aparatului de specialitate al
Direc]iei de Administrare a Domeniului
Public [i Privat al Jude]ului Suceava.Concur-
sul se organizeaz` la sediul Direc]iei de Ad-
ministrare a Domeniului Public [i Privat al
Jude]ului Suceava, în data de 17.12.2014, ora
10:00, proba scris` [i în data 19.12.2014 ora
14:00, interviul. Condi]ii:- candida]ii trebuie
s` îndeplineasc` condi]iile prev`zute de
art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statu-
tul func]ionarilor publici, republicat`, cu
modific`rile [i complet`rile ulterioare; -
studii superioare de lung` durat` absolvite
cu diplom` de licen]` sau echivalent`; -
vechime în specialitatea studiilor necesare
exercit`rii func]iei publice de minim 2 ani.
Dosarele de înscriere la concurs se pot
depune în termen de 20 de zile de la data
public`rii în Monitorul Oficial partea a – III-
a, la sediul Direc]iei de Administrare a
Domeniului Public [i Privat al Jude]ului
Suceava, Str. Ion Gr`mad`, Nr.1-3. Rela]ii su-
plimentare cu privire la con]inutul dosaru-
lui, bibliografie, etc. se pot ob]ine de la
afi[ierul institu]iei, la camera 5, sau la tele-
fon 0230/211011.

PRESTåRI SERVICII
Acoperi[uri, tigl` metalic` zincat`, mici
repara]ii. Reducere 40% p~n` la 15.11.14.
0724.716.882.

Restaurant Danke Bavaria organizeaz`
evenimente (nun]i, botezuri), zile na[tere,
petreceri corporate.0755.802.873,
www.dankebavaria.ro.

VÂNZåRI TERENURI
Lip`ne[ti, Prahova, 15 km Ploie[ti, 7600 mp,
deschidere 36 m, negociabil. 0752183419.

18.500mp, extravilan, DN1-B`icoi-Prahova,
deschidere la DN1: 120m, acte la zi, propri-
etar. 0753.777.488.

CUMPåRåRI DIVERSE
Anticariat Aurora-cump`r`m c`r]i vechi [i
noi, tablouri, grafice, icoane vechi. De-
plasare la domiciliu. 0751.221.166,
0757.420.506.

PROPUNERI AFACERI
Firma Express Kurier Europa din Austria
caut` colaboratori, firme transport autor-
izate, PFA cu sprinter, dube, autoutilitar`
prelat` 3.5t, sarcin` util` de la 1.000kg, ca-
pacitate de la 4 europale]i, camioane 7,5t,
12t, pentru transport marf` în UE. Obligato-
riu [oferul s` cunoasc` limba englez` sau
german`, nivel conversa]ional. Tel:
0043.6628.7977.218, tub.salzburg@exs.de,
www.exs.de. 

CITA}II
Domnul Cristea Gheorghe domiciliat \n
Ploie[ti, str Po[tei nr 42 este chemat \n jude-
cat` \n calitate de p~r~t \n dosar nr
8354/281/2011 av~nd ca obiect partaj suc-
cesoral termen 27 noiembrie 2014, orele
8.30, sala 5.

Se citeaz` numi]ii Cristescu Bogdan Ciprian
cu ultimo domiciliu \n Ploie[ti, str T\rnave
nr 4, bl A4, sc A, et 2, ap 7 [i B`la[a Gabriel
Dumitru cu ultimo domiciliu \n Comuna
M`gurele, Sat M`gurele nr 352, Prahova, \n
dosar nr 3376/331/2012 la data de 9 decem-
bre 2014.

Pârâtul S`bouanu Cristian domiciliat în
satul [i comuna Butea, jud. Ia[i este citat la
Judec`toria Pa[cani, jud. Ia[i  în data de
04.12.2014, ora 09.00, reclamant S`bouanu
Andrei, obiect succesiune dosar 4116/ 866/
2013.

S.C. Rom  Spot  Welders  SRL- cu sediul in
Ia[i, B-dul Tudor Vladimirescu, nr. 18, bloc
330, sc. A, parter, la sediu Cab. Avocat Rosca
Marian, jud. Ia[i [i punct de lucru in str.
Pacurari, nr. 20, jud. Ia[i, reprezentat` prin
d-na Nichifor Roxana Alina - in calitate de
administrator (domiciliat` in Dorohoi, str.
Pinului, nr. 6, bl.P1) este citat` in calitate de
p~r~t`  in dosarul nr.33645/245/2013, av~nd
ca obiect cerere de valoare redus`, in data
de 03.12.2014, ora 08:30, la Judec`toria Ia[i,
cu sediul in str. Anastasie Panu nr. 25, Ia[i,
Sec]ia Civil`, camera Sala 1, complet c16f,
reclamanta fiind S.C. Salubris S.A. Ia[i, cu
sediul in Ia[i, Sos. Na]ional` nr. 43, jud. Ia[i.

Tribunal Ia[i . Str. Elena Doamna, nr. 1A,
mun. Ia[i, jud. Ia[i -  sectia I civil` S.VI-etaj V.
Cita]ie emis` la 22 octombrie 2014. S.C. Real
Estate Rezidential S.R.L.-(fosta SC Laurentiu
SRL), cu ultimul domiciliu în Pa[cani, strada
Ceferi[tilor, nr.1, bl. H2B, parter, jude]ul Ia[i,
este chemat` in aceast` instan]`, camera
S.VI.-etaj V, civ. r10, in ziua de 09 Decembrie
2014, ora 9:00, in calitate de intimat, in pro-
ces cu Primarul Municipiului Pa[cani in cal-
itate de recurent, Municipiul Pa[cani in
calitate de recurent, pentru Recurs-
obliga]ia de a face. În caz de neprezentare
a p`r]ilor, judecata se va face în lips`, dac`
se solicit` în scris acest lucru de c`tre una
din p`r]i. Pentru discutarea cererii de re-
punere pe rol [i alte m`suri procesuale. Prin

înmânarea cita]iei, sub semn`tur` de prim-
ire, personal sau prin reprezentant legal
sau conven]ional, pentru un termen de
judecat`, cel citat este prezumat c` are în
cuno[tin]` [i termenele de judecat` ulte-
rioare aceluia pentru care cita]ia i-a fost în-
mânat`.

Tribunal Ia[i. Str. Elena Doamna, nr. 1A,
mun. Ia[i, jud. Ia[i. sec]ia I civil` S.VI-etaj V.
Cita]ie emis` la 22 octombrie 2014. Parasca
Laurentiu Cristian, cu ultimul domiciliu în
Cluj Napoca, strada Mehedin]i, nr. 23, ap.
49, jud. Cluj, este chemat` in aceast` in-
stan]`, camera S.VI.-etaj V, civ. r10, in ziua
de 09 Decembrie 2014, ora 9:00, in calitate
de intimat, in proces cu Primarul Municip-
iului Pa[cani in calitate de recurent, Mu-
nicipiul Pa[cani in calitate de recurent,
pentru Recurs – obligatia de a face. În caz
de neprezentare a p`r]ilor, judecata se va
face în lips`, dac` se solicit` în scris acest
lucru de c`tre una din p`r]i.Pentru dis-
cutarea cererii de repunere pe rol [i alte
m`suri procesuale.Prin înmânarea cita]iei,
sub semn`tur` de primire, personal sau
prin reprezentant legal sau conven]ional,
pentru un termen de judecat`, cel citat este
prezumat c` are în cuno[tin]` [i termenele
de judecat` ulterioare aceluia pentru care
cita]ia i-a fost înmânat`.

Se citeaz` în calitate de pârât numitul Hur-
ducaciu Sorin Zaharie, CNP 1730816261488,
cu ultimul domiciliu cunoscut în Reghin,
str. Mihail Eminescu, nr. 98, jude]ul Mure[,
la Tribunalul Mures, sala 13, complet cfc4,
in data de 09 decembrie 2014, ora 9:00, în
dosarul civil nr. 1114/289/2014 având ca
obiect declararea judec`toreasc` a mor]ii,
dosar în care numita Hurducaciu Susana
are calitatea de reclamant`.

Se citeaz` SC Veritas Fingroup SA cu sediul
în Bucure[ti, Sector 1, str. Eugen Lovinescu,
nr.14,  camera 1, etaj 1 în calitate de intimat
în proces cu Buterchi Valentin în calitate de
contestator, în dosar 2467/277/2014, la
Judec`toria P`târlagele, pentru contesta]ie
la executare, în data de 25.11.2014 .

Judec`toria Vaslui din strada Ing. Badea
Romeo, nr. 13, Dosar nr. 5364/333/2012,
sentin]` civil` nr. 2628/2013 din 28 iunie
2013 admite ac]iunea civil` intentat` de
reclamanta Stan Mariana, domiciliat` in co-
muna Dragomire[ti, sat Radeni, jud. Vaslui,
impotriva p~r~tului Stan Petru, cu acela[i
domiciliu. In baza art. 398 al. 1 Cod Civil, dis-
pune ca autoritatea p`rinteasc` fa]` de mi-
nora Stan Ana - Maria, n`scut` la data de
06.08.2004, s` fie exercitat` in mod exclu-
siv de c`tre reclamant`. Potrivit
dispozi]iilor art. 398 al. 2 Cod Civil p~r~tul
p`streaz` dreptul de a veghea asupra mod-
ului de cre[tere [i educare a minorei, pre-
cum [i dreptul de a consim]i la adop]ia sau
la c`s`toria acestora. Stabile[te domiciliul
minorei la reclamant`. In baza art. 525 al. 1,
art. 529 si 530 al. 2 si 3 Cod Civil, oblig`
p~r~tul reclamantei, in folosul minorei, o
pensie de intre]inere in cuantum de 132 lei
lunar, incepand cu data introducerii ac]iunii
(23.08.2012) p~n` la data de 31.12.2012 si de
141 lei lunar incep~nd cu data de 01.02.2013
p~n` la majoratul minorei, dac` nu inter-
vin alte modific`ri. In baza art. 274 Cod pro-
cedura civil` ia act ca nu s-au solicitat
cheltuieli de judecat`. Cu drept de apel in 15
zile de la comunicare. Pronun]at` in
sedin]a public` azi, 28.06.2013.

Se citeaz` Versan Ioan la data de 04.12.2014
la Judec`toria [imleu Silvaniei în dosar
nr.634/309/2014 în calitate de pârât.

Se citeaz` la Judec`toria Ha]eg pentru
03.12.2014 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` pârâ]ii Jugan Login ?i Jugan Nico-
lae în dosar nr. 698/265/2011 al Judec`to-
riei N`s`ud  în proces cu Covaci Floarea
având ca obiect uzucapiune, succesiune,
partaj pentru termenul din 11.12.2014.

Se citeaz` pârâ]ii Steliac Viorica, Radu Elena
?i Be?u]i M`rioara în calitate de pârâ]i în
proces cu Pop Irina Violeta, în dosar nr.
1732/265/2010* al Judec`toriei N`s`ud
având ca obiect succesiune, validare con-
tract de vânzare-cump`rare, cu termen la
09.12.2014.

Se citeaz` numita Gagea Elena în calitate
de pârât` în proces cu numitul Mutu Vasile
Marius, în dosar nr. 3031/265/2013 al
Judec`toriei N`s`ud având ca obiect partaj
bunuri comune, cu termen la 11.12.2014.

Se citeaz` Luca Georgeta i?n calitate de
pârât` în dosar nr. 612/190/2007 al
Judec`toriei Bistri]a în proces cu Rus Traian
Tony, având ca obiect presta]ie tabular`
pentru termenul de judecat` din data de
17.12.2014.

Se citeaz` numitul Naie George în dosarul
civil nr. 1837/292/2014 al Judec`toriei
Ro[iorii de Vede ce are ca obiect divor],
reclamant` Naie Florina-Sorina pentru ter-
menul din 10 decembrie 2014, ora 8,30.

Se citeaz` numitul Cojocaru Onorel, în
dosarul civil nr. 2379/292/2014 al  Judec`to-
riei Ro[iorii de Vede ce are ca obiect de-
clararea judec`toreasc` a mor]ii, pentru
termenul din 24 noiembrie 2014, ora 8,30.

Achi]ei D. Mihai, sat Poiana, com. Vorona,
jud. Boto[ani, este citat pentru 09.12.2014,
la Judec`toria Boto[ani, pentru partaj suc-
cesoral cu Afr`sinei Anton în dosar 12599/
193/ 2013.

Subsemnata Sfr\ngeu Silvia, reclamant` \n
Dosar nr 1580/2012 la Judec`toria N`s`ud
chem. \n judecat` pe p~r~ta Sfr\ngeu Elena-
Tan]a domiciliat` \n ora[ul S\ngeorz-B`I, str
Izvoarelor, nr 46, jud Bistri]a-N`s`ud, pen-
tru termenul din data de 11 decembrie
2014.

DIVERSE
SCP Evrika Insolvency IPURL, reprezentat`
prin asociat coordonator Liscan Aurel, in
calitate de administrator judiciar al Alter-
nativ Clean SRL desemnat prin sentin]a
civil`  din data de 10.11.2014, pronun]at`
de Tribunalul Bucure[ti, Sec]ia a VII-a
Civila in Dosar nr. 37528/3/2013, notificã
deschiderea procedurii insolven]ei pre-
vazut` de Legea nr. 85/2006 împotriva Al-
ternativ Clean SRL, cu sediul in Bucure[ti,
Sectorul 4, Str. Ac]iunii, Nr. 43, CUI
17072036, nr. de ordine in registrul comer-
tului J40/21708/2004. Persoanele fizice si
juridice care inregistreaz` un drept de
crean]` impotriva Alternativ Clean SRL vor
formula declara]ie de crean]` care va fi in-
registrat` la grefa Tribunalului Bucure[ti -
sec]ia a VII-a Civila, cu referire la dosarul
nr. 37528/3/2013, in urm`toarele condi]ii:
a) termenul limit` pentru inregistrarea
cererii de admitere a crean]elor asupra
averii debitorulu 22.12.2014; b) termenul
de verificare a crean]elor, de intocmire,
afi[are [i comunicare a tabelului prelimi-
nar de crean]e 29.12.2014;c) termenul pen-
tru intocmirea [i afisarea tabelului
definitiv la 12.01.2015; d) data primei
sedin]e a adun`rii generale a creditorilor
05.01.2015 ora 14.00; e) adunarea general`
a asocia]ilor la data de 02.12.2014, ora
14.00 la sediul administratorului judiciar.

SCP Evrika Insolvency IPURL, reprezentat`
prin asociat coordonator Liscan Aurel, in
calitate de administrator judiciar al S’IV
Enterprises SRL desemnat prin sentin]a
civil`  din data de 11.11.2014, pronun]at` de
Tribunalul Bucure[ti, Sec]ia a VII-a Civil`
in dosar nr. 27706/3/2014, notificã de-
schiderea procedurii insolven]ei
prev`zut` de Legea nr. 85/2014 împotriva
S’IV Enterprises SRL, cu sediul in
Bucureflti, Sectorul 2, Str. Oradea, Nr. 20 ,
CUI 29550568, nr. de ordine in registrul
comer]ului J40/393/2012. Persoanele fiz-
ice [i juridice care inregistreaz` un drept
de crean]` impotriva S’IV Enterprises SRL
vor formula declara]ie de crean]` care va
fi inregistrat` la grefa Tribunalului Bu-
cureflti - sec?ia a VII-a Civila, cu referire la
dosarul nr. 27706/3/2014, in urm`toarele
condi]ii: a) termenul limit` pentru inreg-
istrarea cererii de admitere a crean]elor
asupra averii debitorulu 26.12.2014; b) ter-
menul de verificare a crean]elor, de in-
tocmire, afi[are [i comunicare a tabelului
preliminar de crean]e 16.01.2015;c) ter-
menul pentru intocmirea  [i afisarea
tabelului definitiv la 02.02.2015; d) data
primei sedin]e a adun`rii generale a cred-
itorilor, 23.01.2015 ora 14.00; e) adunarea
general` a asocia]ilor la data de

02.12.2014, ora 14.00 la sediul administra-
torului judiciar.

Anun] de mediu: SC M`d`lina Euroforest
SRL cu sediul în com. Dârm`ne[ti, nr. 60,
jud. Arge[, prin cererea depus` la APM
Arge[ a solicitat autoriza]ie de mediu pen-
tru desf`[urarea activit`]ii: Exploat`ri
forestiere în parchete silvice, în localitatea
Obâr[ia Lotrului, jud. Vâlcea. Informa]ii
referitoare la prezenta activitate, precum
[i eventualele sugestii [i contesta]ii se pot
ob]ine, respectiv depune, în scris sub
semn`tur` [i cu date de identificare la
sediul APM Arge[, str. Egalit`]ii nr. 50, tel.
0248/213200, în termen de 15 zile
lucr`toare de la publicarea (afi[area)
anun]ului.

Private Liquidation Group IPURL numit
lichidator judiciar în dosarul
4508/111/2014 aflat pe rolul Tribunalului
Bihor, privind pe debitoarea S.C. Molbord
S.R.L. CUI 32494115 J05/1870/2013 îi
anun]` pe to]i creditorii societ`]ii sus
men]ionate c` s-a deschis procedura
prev`zut` de Legea nr. 85/2014 [i, în con-
secin]`: 1. termenul limit` pentru înregis-
trarea cererii de admitere a crean]ei
dumneavoastr` asupra averii debitoarei
S.C. Molbord  S.R.L. este data de 28.11.2014;
2. termenul limit` de verificare a
crean]elor, întocmire, afi[are [i comuni-
care a tabelului preliminar al crean]elor
va fi data de 08.12.2014; 3. termenul pen-
tru solu]ionare eventualelor contesta]ii va
fi data de 15.12.2014 [i termenul pentru
afi?area tabelului definitiv al crean]elor
va fi data 23.12.2014; 4. prima [edin]` a
adun`rii creditorilor va avea loc în data de
15.12.2014, ora 14.00, la adresa Private Liq-
uidation Group IPURL, Oradea, str. Avram
Iancu nr. 2 ap.11, jude]ul Bihor.

Private Liquidation Group IPURL numit
lichidator judiciar în dosarul 4773/111/2014
aflat pe rolul Tribunalului Bihor, privind pe
debitoarea S.C. ARECO EXIM S.R.L. CUI
4287688 J05/2589/1993 îi anun]` pe to]i
creditorii societ`]ii sus men]ionate c` s-a
deschis procedura prev`zut` de Legea nr.
85/2014 [i, în consecin]`: 1. termenul
limit` pentru înregistrarea cererii de ad-
mitere a crean]ei dumneavoastr` asupra
averii debitoarei S.C. Areco Exim  S.R.L. este
data de 15.12.2014; 2. termenul limit` de
verificare a crean]elor, întocmire, afi[are
[i comunicare a tabelului preliminar al
crean]elor va fi data de 29.12.2014; 3. ter-
menul pentru solu]ionare eventualelor
contesta]ii va fi data de 05.01.2015 [i ter-
menul pentru afi?area tabelului definitiv
al crean]elor va fi data 26.01.2015; 4. prima
[edin]` a adun`rii creditorilor va avea loc
în data de 05.01.2015, 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 ad-
ministrator judiciar în dosarul
4359/111/2014 aflat pe rolul Tribunalului
Bihor, privind pe debitoarea S.C. Fosler Ex-
pert S.R.L. CUI 30853816 J5/1861/2012 îi
anun]` pe to]i creditorii societ`]ii sus
men]ionate c` s-a deschis procedura
prev`zut` de Legea nr. 85/2006 [i, în con-
secin]`: 1. înregistrarea cererii de admitere
a crean]ei dumneavoastr` asupra averii
debitoarei se face depunând o declara]ie
de crean]` la dosarul cauzei; 2. termenul
limit` de verificare a crean]elor, întocmire,
afi[are [i comunicare a tabelului prelimi-
nar al crean]elor va fi data de 28.11.2014;
3. termenul pentru solu]ionare even-
tualelor contesta]ii va fi data de 03.12.2014
[i termenul pentru afi?area tabelului de-
finitiv al crean]elor va fi data 23.12.2014; 4.
prima [edin]` a adun`rii creditorilor va
avea loc în data de 03.12.2014, ora 14.00,
la adresa Private Liquidation Group IPURL,
Oradea, str. Avram Iancu nr. 2 ap.11, jude]ul
Bihor.

Dinamic Insolv Ipurl în calitate de admin-
istrator judiciar v` informeaz` c` îm-
potriva SC. Keo’o Mix SRL având CUI
RO30730848, J06/617/2012, a fost de-
schis` procedura general` a falimentului
prin Sentinta civil` nr. 1526/07.11.2014 din
dosar nr. 396/112/2014 al Tribunalului
Bistri]a-N`s`ud. Creditorii sunt invita]i s`-
[i depun` cererile de crean]e la grefa in-
stan]ei în temeiul Legii 85/2006.

SOMA}II
Soma]ie de uzucapiune. Reclamanta Urs
Ioana domiciliat` \n comuna Salva, str
Principal` nr 222, jud Bistri]a-N`s`ud, \n
Dosar nr 2070/265/2014 al Judec`toriei
N`s`ud, a solicitat a se constata dob~ndi-
rea dreptului de proprietate prin uzucapi-
une asupra imobilelor \nscrise \n c.f.
25806 nr top 4540, 4541, c.f. 25805 nr top
7835/4542 [i c.f. 25804 nr top 7958 Salva.
Suprafa]` uzucapat` este de 1240 mp sit-
uat` \n Comuna Salva, \ntre vecinii Farca[
Floarea, Hri[man Ana [i Moldovam
Emilia. Anterior, posesia a fost exercitat`
de c`tre p~r~]ii Urs Ioan [i so]ia Urs Elisa-
beta domicilia]i \n Salva nr 222, jud
Bistri]a-N`s`ud. Aducem la cuno[tin]`
persoanelor interesate, faptul c` au posi-
bilitatea legal` de a formula opozi]ie, \n
termen de 6 luni de la emiterea prezentei,
\n caz contrar instan]a va trece la jude-
carea cauzei. Emis` \n aza \ncheierii din
data de 06 noiembrie 2014.

Soma]ie de uzucapiune. Reclamanta Rai
Irina domiciliat` \n comuna Zagra, sat Su-
plai nr 226, jud Bistri]a-N`s`ud, \n Dosar
nr 1258/265/2014 al Judec`toriei N`s`ud,
a solicitat a se constata dob~ndirea drep-
tului de proprietate prin uzucapiune
asupra imobilelor \nscrise \n c.f. 25685 nr
top 6/1/c/2/2 Zagra. Anterior posesia a
fost exercitat` de c`tre p~r~]ii Fetti Sever
[i so]ia Fetti Anastasia domicilia]i \n
ora[ul N`s`ud, str Miron Cristea, bloc
7ABC, ap 14. Suprafa]a uzucapat` este de
1410 mp situate` \n sat Suplai, \ntre vecinii
Zimveliu Pavel, Fetti Chelement [i drumul
communal. Aducem la cuno[tin]` per-
soanelor 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 jude-
carea cauzei. Emis` \n baza \ncheierii din
data 11 noiembrie 2014.

Soma]ie de uzucapiune. Reclamanta B`ie[
Raveca domiciliat` \n comuna Rebri[oara,
sat Gersa I, nr 111, jud Bistri]a-N`s`ud, \n
Dosar nr 646/265/2014 al Judec`toriei
N`s`ud, a solicitat a se constata dob~ndi-
rea dreptului de proprietate prin uzucapi-
une asupra imobilelor \nscrise \n c.f. 4711
nr top 2861, 2862/2, 2870/a/2, 2871, c.f.
1298 nr top 2865/1, 2866/1, 2867/1, 2868/1,
2869/1, 2870/1, 2871, 2872/1, 2873/1
Rebri[oara. Anterior posesia a fost exerci-
tat` de c`tre reclamant` [i defunctul so]
B`ie[ Ionel. Suprafa]a uzucapat` este de
11683 mp, situat` \n extravilanul [i intrav-
ilanul satului Gersa I, \ntre vecinii B`ie[
Radu, Burduhos Dorin, drumul communal
[i p`durea satului Gersa I. Aducem la
cuno[tin]` persoanelor interesate, faptul
c` au posibilitatea legal` de a formula
opozi]ie, \n termen de 6 luni de la
emiterea prezentei, \n caz contrar instan]a
va trece la judecarea cauzei. Emis` \n baza
\ncheierii din data de 10 noiembrie 2014.

Prin cererea \nregistrat` la Judec`toria
B~rlad sub num`r de dosar
5226/189/22.10.2014, reclamantul Iva[cu
C. Doru, domiciliat \n sat/com Zorleni, jud
Vaslui, a solicitat \n contradictoriu cu Uni-
tatea Administrativ Teritorial` a Mun.
B~rlad, cu sediul \n B~rlad, str 1 Decembrie
nr 21, jud Vaslui, ca prin hot`r~rea ce se va
pronun]a instan]a s` constate: - c` a
dob~ndit prin uzucapiunea de 30 ani,
suprafa]a de 707 mp, situat` \n sat/com
Zorleni, jud Vaslui, av~nd ca vecini la nor-
Iva[cu Doru, Corp de proprietate cu
num`r cadastral 741, la est-DS 2910, Corp
de proprietate cu num`r cadastral 741, la
sud-Corp de proprietate cu num`r cadas-
tral 70490, la vest-Corp de proprietate cu
num`r cadastral 70490. In temeiul art
1051, al. 2, pct e, Cod proc. Civil`, som`m
prin prezenta pe to]i cei interesa]i s` fac`
opozi]ie la cererea de uzucapiune formu-
lat` de reclamantul Iva[cu C. Doru, domi-
ciliat \n sat/com Zorleni, jud Vaslui, \n caz
contrar, \n termen de 6 luni de la emiterea
celei din urm` publica]ii a prezentei
soma]ii, se va trece la judecarea cererii.

PublicitatePublicitate
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Anun]uri

SOMA}II
Soma]ie emis` în baza art.1051 alin.1 NCP-
Civ, prin Încheierea de [edin]` din data de
04.11.2014. Reclaman]ii posesori Mitran
Bogdan Iliu]`, cu domiciliul în Craiova,
Str.Dezrobirii, nr.104 (fost nr.88E), Jud.Dolj
[i Mitran C`t`lin Theodor, cu domiciliul în
Craiova, B-dul.Nicolae Titulescu, nr.35,
bl.15, sc.1, ap.33, Jud.Dolj, invoc` în dosarul
27255/215/2014 al Judec`toriei Craiova,
dobândirea propriet`]ii prin uzucapiune
asupra imobilului teren în suprafa]` de
122mp, situat în Craiova, Str.Dezrobirii,
nr.104 (fost nr.88E), Jud.Dolj. Se someaz`
orice persoan` interesat` s` fac` opozi]ie,
în caz contrar, în termen de 6 luni de la
emiterea [i publicarea prezentei soma]ii
se va trece la judecarea cererii.

LICITA}II
Liceul tehnologic „Teodor Diamant”, cu
sediul \n Bolde[ti-Sc`eni, str Bucovului nr 6,
jude]ul Prahova, cod fiscal 29006419,
tel/fax 0244/211501; 0244/211361, \nchiriaz`
prin licita]ie public` urm`toarele spa]ii: - un
spa]iu \n suprafa]` total` de 185,76 mp, am-
plasat pe strada Bucovului nr 26. Spa]iul
este destinat depozit`rii [i este amplasat la
subsolul cl`dirii; - un spa]iu \n suprafa]`
total` de 8,33 mp, amplasat pe strada Bu-
covului nr 6. Spa]iul este destinat
amenaj`rii unui punct de desfacere, la
parterul cl`dirii. Documenta]ia de atribuire
se poate procura de la sediul institu]iei, la
pre]ul de 20 lei, achitat numerar la caseria
institu]iei. Termenul limit` de depunere a
ofertelor: 03.12.2014, ora 12.00. Data de-
schiderii ofertelor: 03.12.2014, ora 13.00. Cri-
teriul de evaluare: pre]ul cel mai mare.
Informa]ii suplimentare: la sediul institu]iei.

Private Liquidation Group IPURL numit
lichidator în dosarul nr. 8935/111/2011 aflat
pe rolul Tribunalului Bihor, privind pe deb-
itoarea S.C Gina`S Design S.R.L.,
J05/152/2002, CUI: RO14450641 scoate la
vânzare prin licita]ie public` ma[in` de
cusut liniar` garudan, ma[in` surfilat pfaff,
ma[in` de cusut pfaff ?i confec]ii
îmbr̀ c`minte din care 5 rochii de cocktail, 31
rochii de sear`, 3 pantaloni, 1 taior, 9 com-
pleuri de sear`, pre] de pornire de 15.065,00
RON f`r` TVA. Licita]ia va avea loc în data
de 20.11.2014 ora 12:00 la sediul lichidatoru-
lui din Oradea str. Avram Iancu nr.2 ap.11. În
caz de nereu?it` licita]ia se va relua în data
de 27.11.2014 la aceea?i or` [i adres`. In-
forma]ii suplimentare se pot ob]ine de la
lichidator: Tel:0359/463661
Fax:0359/463662.

Ministerul Finan]elor Publice. Agen]ia
Na]ional` de Administrare Fiscal`. Direc]ia
General` Regional` a Finan]elor Publice Ia[i.
Administra]ia Jude]ean` a Finan]elor Pub-
lice Ia[i. Nr. înreg. 57943/ 13.11.2014. Anun]ul

privind vânzarea pentru bunuri imobile /
ansamblu de bunuri imobile. Anul 2014,
luna noiembrie, ziua 27, ora 10.00. În
temeiul art. 162, alin. (2) din O.G. 92/ 2003
privind Codul de Procedur` Fiscal`, republi-
cat`, cu modific`rile [i complet`rile ulte-
rioare, se face cunoscut c` în de ziua 27, luna
noiembrie, anul 2014, ora 10.00, în locali-
tatea Ia[i, str. Anastasie Panu nr. 26 se vor
vinde prin vânzare la licita]ie, urm`toarele
bunuri imobile, proprietate a debitorilor: 1.
SC Company LGV SRL cu domiciliul fiscal în
jud. Ia[i, Calea Chi[in`ului nr. 29 / C43 / 2,
CUI 6325621, Dosar executare: 4118. Propri-
etate imobiliar` situat` în Ia[i, Calea
Chi[in`ului nr. 29 format` din: Construc]ie
industrial` [i edilitar` (C43) cu suprafa]`
construit` de 304,64 mp: - C43/ 1/ p - de-
pozit parter cu suprafa]` util` de 260,09
mp; - C43/ 1/ I depozit etaj I cu suprafa]`
util` de 190,76 mp; - C43/ 1/ II depozit etaj II
cu suprafa]` util` de 247,60 mp. Teren in-
travilan în suprafa]` de 304,64 mp pe care
este construit` cl`direa. Pre]ul de pornire a
licita]iei pentru acest imobil este de 340.622
lei (exclusiv TVA). Bunul imobil mai sus
men]ionat este grevat de urm`toarele
sarcini: Creditori, Sarcini: 1. ANAF – Admin-
istra]ia Jude]ean` a Finan]elor Publice Ia[i -
Ipotec` rang I – ANAF - Administra]ia
Jude]ean` a Finan]elor Publice Ia[i înscris`
sub nr. 30993/ 24.04.2010. Pentru informa]ii
suplimentare v` pute]i adresa la sediul AJFP
Ia[i, camera 105, mezanin sau la telefon
0232/ 213332, int. 2105 – insp. Buimac R. 2.
SC Clauderman SRL cu domiciliul fiscal în
jud. Ia[i, str. Mitropolit Veniamin Costache
(fost` Clo[ca) nr. 10, bl. C3, Subsol, CUI
4192359: Dosar executare 982. Proprietate
imobiliar`: Spa]iu com. cu supraf. de 76,84
mp (sal` bar, depozit, camer`, oficiu, grup
sanitar) [i cot` teren 11,08 mp (drept
folosin]` special` aferent` spa]iului comer-
cial – Intabulat sub nr. 6428/ 08.05.2001) sit-
uat în Ia[i, str. Clo[ca nr. 10, bl. C3, Subsol util.
Zona comercial - reziden]ial` cu vad - comer-
cial mare. Carte Funciar` nr. 122791-C1-U16.
Pre] de pornire a licita]iei 309.324 lei (exclu-
siv TVA). Creditori, Sarcini: 1. BRD – GSG SA -
Ipotec` rang I - BRD –GSG SA înregistrat`
sub nr. 45494/ 30.01.2007; nr. 8120/
01.02.2008; nr. 112206/ 15.11.2012, 2. D.E.F.P.
Locale Ia[i - Ipotec` rang II - D.E.F.P. Locale Ia[i
înregistrat` sub nr. 125870/ 27.12.2012, 3.
ANAF – Administra]ia Jude]ean` a
Finan]elor Publice Ia[i - Ipotec` rang III –
ANAF – Administra]ia Jude]ean` a
Finan]elor Publice Ia[i înscris` sub nr. 20121/
27.02.2013. Pentru informa]ii suplimentare
v` pute]i adresa la sediul AJFP Ia[i, mezanin,
cam. 108 sau la telefon 0232/ 213332, int. 2111
sau 2113– cons. Damian C. *) Cota de tax` pe
valoarea ad`ugat` aplicabil` pentru vân-
zarea bunurilor imobile taxabil` în confor-
mitate cu prevederile din Legea nr. 571/
2003 privind Codul Fiscal cu modific`rile [i

complet`rile ulterioare este 24% / scutit de
TVA conform art. 141, alin. (2), lit. f). sau lit.
g) din Legea 571/ 2003 privind Codul Fiscal
cu modific`rile [i complet`rile ulterioare.
Invit`m pe cei care pretind vreun drept
asupra acestor bunuri s` în[tiin]eze despre
aceasta organul de executare, înainte de
data stabilit` pentru vânzare. Cei interesa]i
în cump`rarea bunurilor sunt invita]i s`
prezinte, pân` la termenul de vânzare sau,
în cazul vânz`rii prin licita]ie, pân` în ziua
precedent` termenului de vânzare: oferte
de cump`rare; în cazul vânz`rii la licita]ie,
dovada pl`]ii taxei de participare, reprezen-
tând 10% din pre]ul de pornire a licita]iei (în
contul RO 54TREZ4065067XXX019752, de-
schis la Trezoreria Municipiului Ia[i, benefi-
ciar A.J.F.P. Ia[i, cod fiscal 4540909);
împuternicirea persoanei care îl reprezint`
pe ofertant; pentru persoanele juridice de
na]ionalitate român`, copie de pe certifi-
catul unic de înregistrare eliberat de Oficiul
Registrului Comer]ului; pentru persoanele
juridice str`ine, actul de înmatriculare
tradus în limba român`; pentru persoanele
fizice române, copie de pe actul de identi-
tate; dovada emis` de creditorii fiscali c` nu
au obliga]ii fiscale restante; declara]ie pe
proprie r`spundere autentificat` prin no-
tariat, din care s` rezulte c` au fost respec-
tate prevederile art. 157, pct. 3 din H.G. 1050/
2004, pentru aprobarea Normelor
metodologice a O.G. 92/ 2003 privind Codul
de Procedur` Fiscal`, republicat` în sensul
c`: debitorul nu va licita nici personal, nici
prin persoan` interpus`, urmând s` se prez-
inte la data stabilit` pentru vânzare [i la
locul fixat în acest scop. Împotriva prezen-
tului înscris, cel interesat poate introduce
contesta]ie la instan]a judec`toreasc` com-
petent`, în termen de 15 zile de la comuni-
care sau luare la cuno[tin]`, în conformitate
cu prevederile art. 172 [i art. 173 din Ordo-
nan]a Guvernului nr. 92/ 2003, republicat`,
cu modific`rile [i complet`rile ulterioare.
Potrivit dispozi]iilor art. 9, alin. (2), lit. d) din
Ordonan]a Guvernului nr. 92/ 2003, repub-
licat`, cu modific`rile [i complet`rile ulte-
rioare, când urmeaz` s` se ia m`suri de
executare silit`, nu este obligatorie audierea
contribuabilului. Data afi[`rii: 14.11.2014.

Ministerul Finan]elor Publice. Agen]ia
Na]ional` de Administrare Fiscal`. Direc]ia
General` Regional` a Finan]elor Publice Ia[i.
Administra]ia Jude]ean` a Finan]elor Pub-
lice Ia[i. Nr. înreg. 57944/ 13.11.2014. Anun]ul
privind vânzarea pentru bunuri mobile. În
temeiul art. 162, alin. (2) din O.G. 92/ 2003
privind Codul de Procedur` Fiscal`, republi-
cat`, cu modific`rile [i complet`rile ulte-
rioare, se face cunoscut c` în ziua 27 de luna
noiembrie anul 2014, ora 10.00 în localitatea
Ia[i, str. A. Panu nr. 26 se vor vinde prin
licita]ie public`, urm`toarele bunuri mobile,
proprietate a debitorului: 1. SC Interfarinis
SRL cu domiciliul fiscal în Ia[i, [os. Nicolina

nr. 150, CUI 26894966. Denumirea bunului
mobil, descriere sumar`: Autoturism marca
Volkswagen Transporter, an fabrica]ie 2000,
cilindree 1896 cmc, motorin`, culoare verde,
nr. înmatriculare IS - 08 - JHN (stare tehnic`
satisf`c`toare). Pre]ul pornire a licita]iei
(f`r` TVA): 3.300 lei. Cota TVA *: 24%. Dosar
executare nr. 1921. Pentru informa]ii supli-
mentare v` pute]i adresa la sediul Adminis-
tra]iei Jude]ene a Finan]elor Publice Ia[i,
mezanin, camera 107 sau la telefon 0232/
213332, int. 2110 sau 2236 – cons. Leonte L. 2.
SC Kamarys Com SRL cu domiciliul fiscal în
Ia[i, [os. [tefan Cel Mare nr. 34, Lot 1, CUI
10401646. Denumirea bunului mobil, de-
scriere sumar`: Autoturism marca Opel
Corsa, an fabrica]ie 2001, cilindree 1199 cmc,
benzin`, culoare albastru, nr. înmatriculare
IS - 05 - LFU (stare tehnic` satisf`c`toare).
Pre]ul pornire a licita]iei (f`r` TVA): 3.927 lei.
Cota TVA *: 24%. Dosar executare nr. 146.
Pentru informa]ii suplimentare v` pute]i
adresa la sediul Administra]iei Jude]ene a
Finan]elor Publice Ia[i, mezanin, camera 107
sau la telefon 0232/ 213332, int. 2110 sau
2236 – cons. Leonte L. *) Regimul [i cotele
de tax` pe valoarea ad`ugat` aplicabile
pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele
prev`zute de Legea nr. 571/ 2003 privind
Codul Fiscal cu modific`rile [i complet`rile
ulterioare. Invit`m pe cei care pretind vreun
drept asupra acestor bunuri s` în[tiin]eze
despre aceasta organul de executare,
înainte de data stabilit` pentru vânzare. Cei
interesa]i în cump`rarea bunurilor sunt in-
vita]i s` prezinte, pân` la termenul de vân-
zare sau, în cazul vânz`rii prin licitatie, pân`
în ziua precedent` termenului de vânzare:
oferte de cump`rare; în cazul vânz`rii la
licita]ie, dovada pl`]ii taxei de participare,
reprezentând 10% din pre]ul de pornire a
licita]iei (în contul
RO54TREZ4065067XXX019752, deschis la
Trezoreria Municipiului Ia[i, beneficiar
D.G.R.F.P. Ia[i - A.J.F.P. Ia[i, cod fiscal
4540909); împuternicirea persoanei care îl
reprezint` pe ofertant; pentru persoanele
juridice de na]ionalitate român`, copie de
pe certificatul unic de înregistrare eliberat
de Oficiul Registrului Comer]ului; pentru
persoanele juridice str`ine, actul de înma-
triculare tradus în limba român`; pentru
persoanele fizice române, copie de pe actul
de identitate; dovada emis` de creditorii fis-
cali c` nu au obliga]ii fiscale restante; de-
clara]ie pe proprie r`spundere autentificat`
prin notariat, din care s` rezulte c` au fost
respectate prevederile art. 157, pct. 3 din
H.G. nr. 1050/ 2004, pentru aprobarea
Normelor metodologice a O.G. nr. 92/ 2003
privind Codul de Procedur` Fiscal`, republi-
cat` în sensul c`: debitorul nu va licita nici
personal, nici prin persoan` interpus`, ur-
mând s` se prezinte la data stabilit` pentru
vânzare [i la locul fixat în acest scop. Îm-
potriva prezentului înscris, cel interesat

poate introduce contesta]ie la instan]a
judec`toreasc` competent`, în termen de
15 zile de la comunicare sau luare la
cuno[tin]`, în conformitate cu prevederile
art. 172 [i art. 173 din Ordonan]a Guvernu-
lui nr. 92/ 2003, republicat`, cu modific`rile
[i complet`rile ulterioare. Potrivit
dispozi]iilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Ordo-
nan]a Guvernului nr. 92/ 2003, republicat`,
cu modific`rile [i complet`rile ulterioare,
când urmeaz` s` se ia m`suri de executare
silit`, nu este obligatorie audierea con-
tribuabilului. Data afi[`rii: 14.11.2014.

1.Informa]ii generale privind concedentul,
în special denumirea, codul fiscal, adresa,
num`rul de telefon, telefax [i/sau adresa de
e-mail a persoanei de contact: Comuna
Mihai Viteazu, Strada Principal` Nr. 1014,
Jude]ul Cluj, Tel.0264-329101, Fax.0264-
329.100. Persoan` de contact: Tu?a Pavel,
secretarul comunei, telefon: 0748.127.273, e-
mail: paulsecretar@yahoo.com.
2.Informa]ii generale privind obiectul con-
cesiunii, în special descrierea [i identificarea
bunului care urmeaz` s` fie concesionat:
Teren în suprafa]` de 222 mp, identificat în
CF 53662, Comuna Mihai Viteazu, nr.cadas-
tral 53662. 3.Informa]ii privind
documenta]ia de atribuire: 3.1.Modalitatea
sau modalit`]ile prin care persoanele intere-
sate pot intra în posesia unui exemplar al
documenta]iei de atribuire: Cei interesa]i se
vor prezenta la Compartimentul Secretariat-
Juridic din cadrul Prim`riei Mihai Viteazu,
strada Principal`, nr.1014, pentru a intra în
posesia documenta]iei. 3.2.Denumirea [i
adresa serviciului/compartimentului din
cadrul concedentului, de la care se poate
ob]ine un exemplar din documenta]ia de
atribuire: Prim`ria Comunei Mihai Viteazu,
Strada Principal`, Nr.1014, Jude]ul Cluj. 3.3.
Costul [i condi]iile de plat` pentru
ob]inerea acestui exemplar, unde este cazul,
potrivit prevederilor Ordonan]ei de urgen]`
a Guvernului nr.54/2006: -Caietul de sarcini:
-50 RON; -Tax` Participare: 50 RON; -
Garan]ie Participare -100 RON; 3.4.Data
limit` pentru solicitarea clarific`rilor:
05.12.2014. 4.Informa]ii privind ofertele: -.
4.1.Data limit` de depunere a ofertelor:
09.12.2014, ora 10.00. 4.2.Adresa la care tre-
buie depuse ofertele: Prim`ria Comunei
Mihai Viteazu, Strada Principal`, Nr.1014,
Jud.Cluj. 4.3.Num`rul de exemplare în care
trebuie depus` fiecare ofert`: un singur ex-
emplar. 5.Data [i locul la care se va
desf`[ura [edin]a public` de deschidere a
ofertelor: 09.12.2014, ora 16.00, sediul
Prim`riei Mihai Viteazu, Jud.Cluj. 6.Denu-
mirea, adresa, num`rul de telefon, telefax
[i/sau adresa de e-mail a instan]ei compe-
tente în solu]ionarea litigiilor ap`rute [i
termenele pentru sesizarea instan]ei:
Judec`toria Turda, Tel.0264-311.985,
Fax.0264-311.851, în termen de 15 Zile calen-
daristice de la data licita]iei. 7.Data transmi-

terii anun]ului de licita]ie c`tre institu]iile
abilitate, în vederea public`rii: 14.11.2014.

S.C. „Citadin” S.A. Iasi, cu sediul in Bd.
T. Vladimirescu, nr. 32C, cod 700310,
organizeaza la sediul sau procedura de
„Licita]ie”, cu oferte de pre] in plic in-
chis, in vederea atribuirii contractului „
autobasculant` 35 TO 8X4 cu suspen-
sie pe foi de arc - prin leasing finan-
ciar ”.Pentru participarea la procedura
de achizi]ie, ofertantul trebuies` in-
deplineasc` condi]iile cerute in „Docu-
menta]ia de achizi]ie” care se poate
ridica de la sediul SC Citadin SA, ser-
viciul achizi]ii, contra sumei de 100 lei
p~n` pe data de 27.11.2014.Criteriul care
va fi aplicat pentru evaluarea ofertelor:
oferta cea mai avantajoas` din punct de
vedere tehnico-economic. Documenta]ia
de ofertare va fi depus` la regis-
tratura unit`]ii, p~n` la data de
28.11.2014, orele 1000.Procedura se va
desf`[ura la sediul S.C. Citadin S.A. in
ziua de 28.11.2014, cu incepere de la
orele 1200.Rela]ii suplimentare privind
procurarea documenta]iei [i condi]iile
de participare se pot ob]ine la tel.:
0232-240.885.

Five SPRL, administrator judiciar al Gal-
mopan Industrie SA-în insolven]`
CUI:14732359, J17/530/2002, cu sediul în Mu-
nicipiul Galati, Str.George Co[buc, nr.257,
anun]` organizarea vânz`rii activelor
bunuri mobile, reprezentând linia de pro-
duc]ie biscui]i, cu echipamentele aferente,
situate în Br`ila, Zona Liber`, prin negociere
direct`. Valoarea garan]iei de participare:
200.000EUR, în echivalent RON la cursul
EUR/RON de la data constituirii garan]iei.
Pre]ul de pornire este de 2.000.000EUR.
Regulamentul de vânzare, cuprinzând lista
?i descrierea bunurilor ?i modalitatea de
desf`?urare a negocierii este disponibil la
sediul administratorului judiciar sau poate
fi solicitat prin e-mail la adresa
Ciprian.Milu@five-advisory.ro. Ofertele vor
fi depuse împreun` cu documentele de par-
ticipare pân` la data de 27.11.2014, ora 15.00,
la sediul administratorului judiciar din Bu-
cure[ti, Str.Constantin Dissescu nr. 33A.

PIERDERI
Declar pierdut` legitima]ia de serviciu pe
numele Andronie Daniela. O declar nul`. 

Pierdut Certificat Costatator emis în baza
Legii 359/ 2004, pentru Sediul Social al So-
ciet`]ii S.C.Business Etiquette S.R.L, sub
nr.J40/11197/2010, CUI 27720909. Se declar`
nul.

Declar pierdut Contract construire nr.
1200/2 din 12.10.1982 pe numele Ion Ionel [i
Ion Jenica. Îl declar nul.

Mihai Igiro[anu
mihai.igirosanu@jurnalul.ro

Cu Anghel Iord`nescu scos de la naftalin` [i rein-
stalat dup` mul]i ani pe banca tehnic`, echipa
reprezentiv` de fotbal a Rom~niei a \ncheiat perfect
seria de meciuri oficiale din acest an. Vineri sear`,
pe Arena Na]ional`, tricolorii au c~[tigat cu 2-0
\mpotriva liderului-surpriz` al grupei F, Irlanda de
Nord, prin “dubla” la fel de inedit` reu[it` de
funda[ul Stelei, Paul Papp. Na]ionala noastr` a pre-
luat astfel [efia grupei preliminare pentru califi-
carea la CE 2016, iar participarea la turneul final care
va fi g`zduit de Fran]a este aproape rezolvat`. Totu[i,
iminenta performan]` a fost \nlesnit` de c~teva
aspecte concrete [i, \n niciun caz, nu poate fi trecut`
la meritele actualei echipe de conducere a Federa]iei
Rom~ne de Fotbal, cu R`zvan Burleanu \n frunte.
Marile avantaje ale Rom~niei au fost grupa extrem
de u[oar` [i faptul c` principala favorit`, Grecia,
trece printr-o perioad` neagr`, de c`ut`ri, de con-
flicte \ntre juc`tori, iar selec]ionerul Ranieri a fost
demis dup` e[ecul incredibil \n fa]a Insulelor Feroe. 

M~ine, amical cu Danemarca
Dup` victoria cu nord-irlandezii, na]ionala

preg`tit` de Iord`nescu va evolua \n aceast` sear`,
de la ora 20:30, tot pe Arena Na]ional`, \ntr-un
amical contra Danemarcei. Nout`]ile din lot ]in de
faptul c` mijloca[ul Cristian T`nase [i atacantul
Bogdan Stancu, ambii cu presta]ii destul de slabe
\n partida cu Irlanda de Nord, au fost trimi[i acas`
de selec]ioner [I nu vor mai evolua \n confruntarea
cu nordicii. Schimat \n minutul 58 al meciului de
vineri sear` de Maxim, T`nase chiar a fost criticat
de Iord`nescu dup` victoria cu britanicii. La r~ndul

s`u, Stancu a fost \nlocuit cu Ke[eru imediat dup`
pauz`. |n schimb, la echip` a fost chemat
interna]ionalul de tineret Mihai Roman, atacan-
tul celor de la Pandurii T~rgu Jiu, care l-a \nlocuit
pe Bogdan Stancu. |n v~rst` de 22 ani, Roman are
cinci selec]ii [i dou` goluri marcate la na]ionala de
tineret U21 a Rom~niei. Juc`torul gorjenilor a

impresionat p~n` acum \n Liga 1, marc~nd [apte
goluri \n 13 meciuri. Duminic` sear` s-a mai
al`turat lotului [I mijloca[ul Stelei, Adrian Popa,
acesta \nlocuind-ul pe colegul s`u, T`nase. El este
al patrulea fotbalist din lotul tricolorilor care a
bifat prima selec]ie, al`turi de Eric Bicfalvi, George
Pu[ca[ [i Bogdan Mitrea. 

“Stejarii”
pierd [i 
cu Japonia 
Na]ionala de rubgy a Rom~niei
continu` seria de meciuri-test
neconving`toare. Dup` ce pe 8
septembrie pierduser` tot pe teren
propriu, pe stadionul Arcul de Tri-
umf, scor 17-27, \n fa]a Statelor
Unite ale Americii, “stejarii” au
fost \nvin[i, s~mb`t`, [i de c`tre
reprezentativa Japoniei. Benefici-
ind [i de un eseu de penalizare dic-
tat \mpotriva niponilor, rom~nii
au condus pe tabel` dup` \ncheie-
rea primei reprize, scor 10-9, dup`

care au cedat aproape complet
ini]iativa \n debutul p`r]ii secunde.
Profit~nd de forma senza]ional` a
lui Ayumi Goromaru, care a trans-
format toate cele [ase loviturile
de pedeaps` dictate \mpotriva
Rom~niei, japonezii au preluat
conducerea [i s-au distan]at deci-
siv, la 18-10. |n cele din urm`,
Japonia s-a impus cu 18-13. Ro-
m~nia \ncheie seria celor trei me-
ciuri-test din aceast` toamn` peste
o s`pt`m~n`, \mpotriva Canadei.
Meciul este programat s~mb`t`,
de la ora 18:30, tot pe arena Arcul
de Triumf. (M. Igiro[anu)

Formalit`]i pentru Iord`nescu,
colac pentru Burleanu 
Dup` victoria cu 2-0 ob]inut` vineri \n fa]a Irlandei de Nord,
na]ionala Rom~niei e foarte aproape de calificarea la CE

David Pasaris/AGERPRES

Cristian Nistor/AGERPRES


