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Anun]uri
OFERTE SERVICIU
Prim`ria Ora[ului S`rma[u, jude]ul Mure[ organizeaz` concurs de recrutare pentru ocuparea
func]iei publice de execu]ie vacant`: -referent cls.
III, grad profesional superior în cadrul Compartimentului ITL [i casierie. Concursul se organizeaz`
la sediul Prim`riei Ora[ului S`rma[u, în data de 18
decembrie 2014, ora 10.00 proba scris`. 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 Prim`riei Ora[ului
S`rma[u. Condi]ii de participare la concurs, bibliografia, actele solicitate candida]ilor pentru
dosarul de înscriere se afi[eaz` la sediul
Prim`riei Ora[ului S`rma[u [i pe pagina de internet a Consiliului Local al Ora[ului S`rma[u:
http://www.sarmasu.ro; informa]ii: la telefon:
0265.421.855.
Academia Român` – Filiala Ia[i, Institutul de
Arheologie organizeaz` în ziua 19.12.2014, ora
12.00, concurs pentru ocuparea postului de
cercet`tor [tiin]ific gradul III cu norm` întreag`
în domeniul Evul mediu, specializarea Arheologia epocii medievale. Concursul se va desf`[ura
conform Legii 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare. Dosarul de concurs
se depune în termen de 30 de zile de la data public`rii anun]ului, la sediul Institutului. Informa]ii
suplimentare se pot ob]ine de la secretariatul institutului [i/sau de la Biroul Resurse Umane,
Salarizare, telefon : 0332 106173/ 0332 101115 .
Academia Român` – Filiala Ia[i, Institutul de
Arheologie organizeaz` în ziua 19.12.2014, ora
13.00, concurs pentru ocuparea postului de
cercet`tor [tiin]ific gradul III (1/2 norm`), în domeniul Arheolingvistica interdisciplinara, specializarea Studii indo-europene [i germanice, cu
jum`tate de norm`. Concursul se va desf`[ura
conform Legii 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare. Dosarul de concurs
se depune în termen de 30 de zile de la data public`rii anun]ului, la sediul Institutului. Informa]ii
suplimentare se pot ob]ine de la secretariatul institutului [i/sau de la Biroul Resurse Umane,
Salarizare, telefon: 0332 106173/ 0332 101115.
Prim`ria ora[ului Bragadiru, jude]ul Ilfov, cu
sediul în ora[ul Bragadiru, [os. Alexandriei, nr.
249, Jude]ul Ilfov, organizeaz` concursuri pentru
ocuparea func]iilor publice vacante, dup` cum
urmeaz`: 1. [ef serviciu- Serviciul Impozite [i Taxe
Locale; 2. [ef serviciu- Serviciul Investi]ii, Achizi]ii
Publice [i Protec]ia Mediului. Proba scris`:
22.12.2014, ora 09.00, în cadrul Prim`riei ora[ului
Bragadiru, jude]ul Ilfov. Condi]ii de participare: studii universitare cu licen]` absolvite cu
diplom`, respectiv studii superioare de lung`
durat`, absolvite cu diplom` de licen]` sau
echivalent`; -s` fie absolven]i de masterat sau de
studii postuniversitare în domeniul
administra]iei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare exercit`rii func]iei
publice; -s` fie numi]i într-o func]ie public` din
clasa I; -s` nu aib` în cazierul administrativ o
sanc]iune disciplinar` neradiat` în condi]iile
prezentei legi; -vechime minim 2 ani în specialitatea studiilor necesare exercit`rii func]iei publice; 3. Inspector clasa I grad profesional superior
Biroul Urbanism, Amenajarea Teritoriului- Compartiment Disciplina în Construc]ii. Proba scris`:
18.12.2014 ora 11.00 în cadrul Prim`riei ora[ului
Bragadiru, jude]ul Ilfov. Condi]ii de participare: studii universitare cu licen]` absolvite cu
diplom`, respectiv studii superioare de lung`
durat`, absolvite cu diplom` de licen]` sau
echivalent`; -vechimea în specialitatea studiilor
minim 9 ani. 4. Consilier clasa I grad profesional
debutant Biroul Urbanism, Amenajarea Teritoriului- Compartiment Reglement`ri Urbanistice.
Proba scris`: 18.12.2014 ora 8.30 în cadrul
Prim`riei ora[ului Bragadiru, jude]ul Ilfov. 5. Consilier clasa I grad profesional debutant Biroul Urbanism, Amenajarea Teritoriului- Compartiment
Infrastructura Dezvoltare Durabil`. Proba scris`:
18.12.2014 ora 08.30 în cadrul Prim`riei ora[ului
Bragadiru, jude]ul Ilfov. 6. Consilier clasa I grad
profesional debutant Biroul Urbanism, Amenajarea Teritoriului- Compartiment Statistic` [i
Nomenclator Stradal. Proba scris`: 18.12.2014 ora
08.30 în cadrul Prim`riei ora[ului Bragadiru,
jude]ul Ilfov. 7. Consilier clasa I grad profesional
debutant Serviciul Impozite [i Taxe Locale- Compartiment Constatare Impunere persoane Juridice. Proba scris`: 18.12.2014 ora 08.30 în cadrul
Prim`riei ora[ului Bragadiru, jude]ul Ilfov. 8. Consilier clasa I grad profesional debutant Serviciul
Buget- Finan]e- Contabilitate-Compartiment Administrarea Patrimoniului [i Domeniului Public.
Proba scris`: 18.12.2014 ora 11.00 în cadrul
Prim`riei ora[ului Bragadiru, jude]ul Ilfov. 9. 2 Posturi- consilier clasa I grad profesional debutant
Serviciul Buget- Finante- Contabilitate Compartiment Financiar. Proba scris`: 18.12.2014 ora 11.00
în cadrul Prim`riei ora[ului Bragadiru, jude]ul
Ilfov. 10. Consilier clasa I grad profesional debutant Serviciul Investi]ii, Achizi]ii Publice [i
Protec]ia Mediului- Compartiment Investi]ii
Urm`rire Contracte. Proba scris`: 18.12.2014 ora
08.30 în cadrul Prim`riei ora[ului Bragadiru,
jude]ul Ilfov. 11. Consilier clasa I grad profesional
debutant Serviciul Investi]ii, Achizi]ii Publice [i
Protec]ia Mediului- Compartiment Investi]ii Devizier Situa]ie Lucr`ri. Proba scris`: 18.12.2014 ora
08.30 în cadrul Prim`riei ora[ului Bragadiru,
jude]ul Ilfov. 12. Consilier clasa I grad profesional
debutant Serviciul Administra]ie Public` Local`,
Juridic [i Resurse Umane- Compartiment Administra]ie Public` Local`. Proba scris`: 18.12.2014 ora
13.30 în cadrul Prim`riei ora[ului Bragadiru,
jude]ul Ilfov. 13. Consilier clasa I grad profesional
debutant Serviciul Administra]ie Public` Local`,
Juridic [i Resurse Umane- Compartiment Resurse
Umane. Proba scris`: 18.12.2014 ora 13.30 în cadrul
Prim`riei ora[ului Bragadiru, jude]ul Ilfov. 14. Consilier clasa I grad profesional debutant Serviciul
Administra]ie Public` Local`, Juridic [i Resurse
Umane- Compartiment Registratur`- Rela]ii cu
publicul. Proba scris`: 18.12.2014 ora 13.30 în
cadrul Prim`riei ora[ului Bragadiru, jude]ul Ilfov.
15. Consilier clasa I grad profesional debutant Serviciul Public Local de Asisten]` Social`- Compartiment protec]ia persoanelor vârstnice. Proba
scris`: 18.12.2014 ora 13.30 în cadrul Prim`riei
ora[ului Bragadiru, jude]ul Ilfov. 16. Consilier clasa
I grad profesional debutant Serviciul Public Local
de Asisten]a Social` Compartiment protec]ia persoanelor cu handicap [i asisten]i personali. Proba
scris`: 18.12.2014 ora 13.30 în cadrul Prim`riei
ora[ului Bragadiru, jude]ul Ilfov. 17. Poli]ist local
clasa I grad profesional debutant Serviciul Poli]ia
Local`- Compartiment dispecerat [i monitorizare.
Proba scris`: 18.12.2014 ora 13.30 în cadrul
Prim`riei ora[ului Bragadiru, jude]ul Ilfov. Condi]ii
de de participare privind punctele 4- 17: -studii
universitare cu licen]` absolvite cu diplom`, re-

spectiv studii superioare de lung` durat`, absolvite cu diplom` de licen]` sau echivalent`; vechimea în specialitatea studiilor- 0 ani. 18.
Referent clasa III grad profesional asistent Serviciul Buget- Finante- Contabilitate- Compartimentul Contabilitate. Proba scris`: 18.12.2014 ora 11.00
în cadrul Prim`riei ora[ului Bragadiru, jude]ul
Ilfov. Condi]ii de participare: -studii medii- liceale
absolvite cu diploma de bacalaureat; -vechimea
în specialitatea studiilor minim 6 luni. 19. Consilier clasa I grad profesional asistent- Serviciul Investi]ii, Achizi]ii Publice [i Protec]ia MediuluiCompartiment Investi]ii Urm`rire Contracte.
Proba scris`: 18.12.2014 ora 08.30 în cadrul
Prim`riei ora[ului Bragadiru, jude]ul Ilfov. Condi]ii
de participare: -studii universitare cu licen]` absolvite cu diplom`, respectiv studii superioare de
lung` durat`, absolvite cu diplom` de licen]` sau
echivalent`; -vechimea în specialitatea studiilor
minim 1 an. 20. Poli]ist local clasa III grad profesional debutant Serviciul Poli]ia Local`- Compartiment tehnic informatic. Proba scris`: 18.12.2014
ora 13.30 în cadrul Prim`riei ora[ului Bragadiru,
jude]ul Ilfov. Condi]ii de participare: -studii medii
liceale- absolvite cu diploma de bacalaureat; vechimea în specialitatea studiilor- 0 ani. Rela]ii
suplimentare se pot ob]ine la sediul Prim`riei
Ora[ului Bragadiru [i la num`rul de telefon:
021.448.07.95 int. 113.

dezbaterea va avea loc în lips` [i se va proceda
conform legii. Mo[tenitorii domicilia]i în alte localit`]i pot trimite declara]ii autentice de acceptare sau renun]are la succesiune, respectiv
procuri de reprezentare. Neacceptarea succesiunii
de c`tre cei îndrepta]i]i în termen de 6 luni de la
data deschiderii succesiunii, atrage dec`derea din
drepturi, potrivit prevederilor art. 700 Cod civil.
Reclamantul Mihai Bogdan domiciliat în Ploie[ti
Prahova, strada Mihail Eminescu, num`rul 22,
bloc 8, scara C, apartament 31, cheam` în judecat` în dosarul 4460/204/2009 - obiect ac]iune
partaj – Judec`toria Câmpina- sec]ia civil`, termen de judecat` 03.12.2014- ora 8:30- Judec`toria
Câmpina, strada 1 Decembrie 1914, num`rul 14,
jude]ul Prahova pe pârâta Candea(Diaconu)
Maria Magdalena cu ultimul domiciliu cunoscut
în B`icoi Prahova, strada Cri[ului, num`rul 46,
pârâtul Diaconu Gheorghe Ciprian cu ultimul
domiciliu cunoscut în România , Bucure[ti, bulevardul Camil Ressu, numarul 12, bloc B5 bis, etaj 8,
apartament 68 si str`in`tate SUA, 5915 Kenneth
Ave, apart.13, Carmichael, CA-9568 [i Intervenientul Mihai Dumitru domiciliat în Ploie[ti Prahova,
strada Mihail Eminescu, num`rul 22, bloc 8, scara
C, apartament 31 .

PRESTåRI SERVICII

Subscrisa C.I.I. P`un Elena notific` deschiderea
procedurii simplificate a insolven]ei privind pe
debitoarea Mary Beauty Line S.R.L. la Tribunalul
Bucure[ti Sec]ia a-VII-a Civil`, dosar
nr.22244/3/2014 începând cu 28.10.2014. To]i
creditorii sunt chema]i s` depun` declara]ie de
crean]` pân` la 13.12.2014 înso]it` de documente
justificative [i taxa de timbru aferent`. Prima
Adunare a Creditorilor va avea loc la 09.01.2015,
ora-15.00, în Bd.Tineretului, nr.35, bl.39, sc.B,
ap.76, sector 4, cu ordinea de zi din convocator.
Lichidator judiciar Pala[ Alina notific` deschiderea procedurii insolven]ei impotriva SC Alproduction Textile SRL din Ploie[ti, Prahova, CUI
21487616, J29/550/2013, la Tribunalul Prahova –
Dosar 7405/105/2014, termen \nregistrare
crean]e 08 decembrie 2014, termen tabel preliminar 17 decembrie 2014, termen tabel definitv 12
ianuarie 2015, [edin]a adun`rii creditorilor 22 decembrie 2014, ora 14:00.
Dosar nr. 194/229/2014. Judec`toria Fete[ti.
Soma]ie. Peten]ii Piscoci Mihail [i Piscoci Elena,
ambii domicilia]i în municipiul Fete[ti, str. S`lciilor, nr. 12, jude]ul Ialomi]a, posesori ai imobilului
teren în suprafa]` de 470 mp., imobil situat în municipiul Fete[ti, str. S`lciilor, jude]ul Ialomi]a,
având urm`toarele vecin`t`]i:- la Nord - 34,94 m
Pali Cornel, - la Sud - 34,74 m Constantin Niculai,la Est - 13,33 Cîmpeanu Roger - nr. cadastral 754, la Vest - 13,31 str. S`lciilor, [i 0,32 m Pali Cornel. Solicit`, în temeiul uzucapiunii de lung` durat` prev.
de art. 1846, 1890 C.civ. dobândirea dreptului de
proprietatea asupra diferen]ei de 70 mp rezultat`
din m`sur`tori pentru acest imobil teren intravilan, pentru suprafa]a de 400 mp peten]ii Piscoci
Mihail [i Piscoci Elena fiind proprietari prin
Sentin]a civil` nr. 2509/09.11.1995 pronun]at` de
Judec`toria Fete[ti, definitiv`, în cauza 2857/1995
intrat` în puterea lucrului judecat. To]i cei interesa]i s` fac` opozi]ie sunt soma]i ca în termen
de [ase luni de la emiterea prezentei soma]ii s`
formuleze cereri de opozi]ie, în caz contrar urmând a se trece la judecarea cererii.
Judec`toria Ia[i. Dosar nr. 30510/245/2013.
Sentin]a civil` nr. 8809/20.06.2014. Admite \n
parte ac]iunea precizat` de reclamanta Cojan Liliana Daniela cu domiciliul \n Ia[i, str. Prof. Ion
Simionescu nr. 33, bl. S4, et. 3, ap. 2, jud. Ia[i, \n
contradictoriu cu p~r~tul Cojan Cristian Marius
cu domiciliul \n str. Prof. Ion Simionescu nr. 33, bl.
S4, et. 3, apt. 2, jud. Ia[i. Declar` desf`cut`
c`s`toria p`r]ilor \ncheiat` la data de 06.11.1993
[i \nregistrat` \n registrul st`rii civile al Prim`riei
Ia[i sub nr. 2161 din 06 noiembrie 1993, din culpa
exclusiv` a p~r~tului. Respinge cererea reclamantei de p`strare a numelui dob~ndit \n timpul c`s`toriei [i, \n consecin]` dispune revenirea
reclamantei la numele avut anterior c`s`toriei,
acela de “Turcanu”. Dispune exercitarea \n
comun a autorit`]ii p`rine[ti \n privin]a minorilor Cojan Bogdan - Mihai, n`scut la data de
16.07.1997 [i Cojan Andrei –Ovidiu, n`scut la data
de 21.11.2006 [i stabile[te locuin]a minorilor la
domiciliul mamei. Oblig` p~r~tul la plata pensiei
de \ntre]inere lunar` pentru minori, \n cota de
1/6 pentru fiecare copil, raportat la venitul
minim pe economie, de la data introducerii
cererii de chemare \n judecat` (23.09.2013) [i
p~n` la majoratul fiec`ruia dintre copii. Oblig`
p~r~tul la plata c`tre reclamant` a cheltuielilor
de judecat` \n cuantum de 300 lei reprezent~nd
onorariul curatorului special [i taxa de timbre.
Cu drept de apel \n termen de 30 zile de la comunicare, calea de atac urm~nd a fi depus` la
Judec`toria Ia[i. Pronun]at` \n [edin]` public`,
ast`zi 20.06.2014.
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 Publice Neam]. Invita]ie
de participare. Administra]ia Jude]ean` a
Finan]elor Publice Neam], cu sediul în Piatra
Neam], B-dul. Traian nr. 19 bis, invit` practicienii
în insolven]` înscri[i pe Lista practicienilor în insolven]` agrea]i de Agen]ia Na]ional` de Administrare Fiscal` pentru zona III, s` depun`, pân`
cel târziu în data de 20.11.2014, ora 13.00, oferte în
vederea desemn`rii practicienilor în insolven]`
în dosarele de insolven]` aflate pe rolul Tribunalului Comercial Arge[, privind debitoarele:
SC Romflax SRL, Tupila]i, CUI 2006670. Ofertele
vor fi depuse în plic închis, pe care vor fi men]ionate urm`toarele: Ofert` pentru selectarea unui
practician în dosarul de insolven]` al S.C. ......., a
nu se deschide pân` la data de 20.11.2014, ora
14.00, numele/ denumirea, precum [i adresa/
sediul social [i vor fi întocmite conform prevederilor art. 14 din Ordinul Pre[edintelui Agen]iei
Na]ionale de Administrare Fiscal` nr. 1.009/ 2007
privind procedurile de selec]ie a practicienilor în
insolven]` agrea]i de Agen]ia Na]ional` de Administrare Fiscal`. Preciz`m c` deschiderea ofertelor va avea loc în data de 20.11.2014, ora 14.00
la sediul Administra]iei Jude]ene a Finan]elor
Publice Neam], Sala de sedin]e – parter, data
pentru care invit`m practicienii în insolven]`
care depun oferte în dosarele pentru care va fi
organizat` selec]ia, s` participe la deschiderea
ofertelor.

Acoperi[uri, tigl` metalic` zincat`, mici repara]ii.
Reducere 40% p~n` la 15.11.14. 0724.716.882.
Repara]ii tabl` zincat`, tigl` ceramic`, lucr`m \n
toat` ]ara. 0722.722.743.
}igl` metalic`, repara]ii acoperi[uri. Lucr`m [i \n
afara Bucure[tiului, 0753.70.93.91.

VÂNZåRI DIVERSE
Direc]ia Silvic` Teleorman, cu sediul în Alexandria,
Str. Mih`i]` Filipescu, nr. 3, CP140056, Jud.Teleorman, valorific` prin vânzare din pepinierele proprii, în aceast` toamn`, puie]i forestieri de foioase
pentru împ`duriri [i puie]i de r`[inoase cu valoare decorativ` [i ornamentali, la pre]uri avantajoase. Lista privind cantit`]ile, pre]urile [i
varietatea speciilor poate fi consultat` la sediul
Direc]iei Silvice Teleorman [i la Ocoalele Silvice
Alexandria, Ro[iorii de Vede, Slave[ti [i Turnu
M`gurele. Rela]ii suplimentare la telefon:
0247.312.333, 312.894.

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

CITA}II
Isaic Marinic` o citeaz` pe parata Isaic Elena cu
ultimul domiciliu cunoscut in Com`ne?ti, str.
Muntelui, nr. 41, jud. Bac`u, in dosar
425/260/2014, obiect încetare pensie de
între]inere, la Judec`toria Moine[ti pentru termenul de judecata din 3.12.2014 ora 08:00.
Mete Mehmet Zeki, domiciliat în Turcia, ora[
Mardin, comuna Nusaybin, Strada Yesk Kent Mahalasi Santral Sokak, nr.17, CNP-5508435918, intervenient în dosarul nr. 5674/236/2014 al
Judec`toriei Giurgiu, având ca obiect ac]iune în
r`spundere delictual`, este citat pentru ziua de
20.01.2015, ora-08.30, la Judec`toria Giurgiu,
Str.Episcopiei, nr.13, CN4, în proces cu Ditot Dorica.
Duta Ioana Alexandra cu ultimul domiciliu cunoscut \n Mun. Ploie[ti, str. G-ral Eremia Grigorescu,
nr. 9, bl. 80, sc. B, ap. 24, Jude] Prahova, este citat
\n calitate de p~r~t, \n Dosar nr. 1998/281/2014
aflat pe rolul Judec`toriei Ploie[ti, Sala 5, la data
de 08.12.2014, ora 08:30, \n proces cu SC INFINITY
SRL Ploie[ti, \n calitate de reclamant, pentru Fond
– preten]ii.
Numi]ii Burdea Virgil [i Burdea Cristina sunt
chema]i la Judec`toria Ia[i, sala 6, complet C 05 în
data de 26.01.2015, ora 8.30 în calitate de pârâ]i
în proces cu Loghin Constantin [i Loghin Maria în
calitate de reclaman]i. Obiectul procesului: plat`
daune interese, plat` penalit`]i în Dosar nr.
23734/245/2014.
Numita Cozma Valentina cu domiciliul cunoscut
în Fran]a, localitatea Yutz, este citat` la Tribunalul
Ia[i la 2511.2014, ora 9.00, camera S IV, CIV. R2 în
caltate de intimat` în Dosar nr. 14779/245/2011
–revendicare imobiliar`, obliga]ia de a face recurs, în contradictoriu cu recuren]ii B`gireanu
Paulina, B`gireanu Florin [i Ad`sc`li]ei IrinaGabriela (fost` Verde[).
Se citeaz` Vîlcu Gabriela, prin reprezentant legal
Vîlcu Claudia, s` se prezinte în data de 21.11.2014
la Judec`toria Pite[ti, Arge[, în Dosarul nr.
5375/280/2011, în vederea dezbaterii succesiunii
defunctului Vîlcu Traian.
Se citeaz` numitul Badea Dina Constantin, cu ultimul domiciliu cunoscut în comuna Buzoe[ti, sat
[erboieni, jud. Arge[, la Judec`toria Coste[ti, jud.
Arge[, în calitate de pârât, în Dosarul nr.
3597/214/2013, având ca obiect partaj bunuri comune, pentru termenul din 11.12.2014.
Ionescu Mihai citez pe pârâta Fugaru Elena
Manuela în dosar nr. 566/288/2013 la Judec`toria
Cluj-Napoca - partaj bunuri comune, pentru data
de 04.12.2014.
Numitul Lungu Bogdan- Ioan, este citat în data de
4.12.2014, orele 10:30, la Judec`toria Petro[ani,
camera 24, în calitate de pârât în dosarul nr.
4671/278/2014, având ca obiect divor].
Vulpe Rodica – cu domiciliul \n Ia[i, str. Aurel
Vlaicu nr. 65A, jud. Ia[i, este citat` \n calitate de
intimat` \n dosarul nr. 33327/245/2013, av~nd ca
obiect preten]ii acord de mediere, \n data de
03.12.2014, ora 09:00, la Tribunalul Ia[i, cu sediul
\n str. Elena Doamna nr. 1A, Ia[i, Sec]ia II Civil`contencios administrativ [i fiscal, camera Sala 5,
complet r1com, recurenta fiind SC Salubris SA Ia[i,
cu sediul \n Ia[i, {os. Na]ional` nr. 43, jud. Ia[i.
Se citeaz` D`n`il` Adriana cu ultimul domiciliu
in Plopeni, str. Oituz, nr. 5, bl. 15, sc. B, et. 1 , ap. 12,
în calitate de pârât în proces cu S`raru Costel , în
dosar 6595/204/2014 la Judec`toria Câmpina,
pentru exercitarea autorit`]ii p`rinte[ti .
La data de 09.12.2014, la sediul Societ`]ii Profesionale “Jalb` Norica & Constantinescu Ileana
Alexandra” Din Municipiul Buz`u, Str. Ostrovului,
bl. A1 Centru, ap. 4, jude]ul Buz`u, orele 10.30 are
loc dezbaterea succesiunii defunctei Vedean Antusa, decedat` la data de 17.11.2008, fost` cu ultimul domiciliu în mun. Buz`u, str. N. B`lcescu, bl.
13, ap. 10, jude]ul Buz`u, CNP 2190503100013. To]i
cei interesa]i sunt ruga]i s` se prezinte. În caz de
neprezentare în termenul mai sus men]ionat,

DIVERSE

ADUNåRI GENERALE
Convocator al Adun`rii Generale Extraordinare a
Ac]ionarilor Societ`]ii Necc Telecom Romania SA
din data de 12.11.2014: Administratorul unic al So-

ciet`]ii Necc Telecom Romania SA, Ioan Cretu, în
temeiul prevederilor art. 21 din Actul constitutiv
al societ`]ii Necc Telecom Romania SA, cu sediul
în Bucure[ti, Sectorul 2, Strada Viesparilor nr. 24,
etajul 2, apartamentul nr. 6, camera nr. 1, înregistrat` la Registrul Comer]ului Bucure[ti cu
num`rul J40/8225/2003, având Codul Unic de Înregistrare 15522207 (“Societatea”), [i art. 117 din
Legea nr. 31/1990 republicat` [i modificat`, convoac` Adunarea General` Extraordinar` a
Ac]ionarilor Societ`]ii în data de 19.12.2014 ora
11:00, prima convocare, iar în cazul în care nu se
întrune[te cvorumul prev`zut în Actul constitutiv, la data de 20.12.2014 aceea[i or`, a doua convocare, la sediul Societ`]ii din Bucure[ti, Sectorul
2, Strada Viesparilor nr. 24, etajul 2, apartamentul nr. 6, camera nr. 1, cu urm`toarea ordine de
zi: 1. Discutarea [i aprobarea revoc`rii din func]ia
de administrator al Societ`]ii a domnului Ioan
Cretu [i desc`rcarea acestuia de gestiune pentru
întreaga activitate; 2. Discutarea [i aprobarea numirii în func]ia de administrator al Societ`]ii a
domnului Cristian- George Balbaie- Calinescu,
cet`]ean român, n`scut la data de 05.02.1982 în
Marghita, jude]ul Bihor, domiciliat în jude]ul Prahova, municipiul Ploie[ti, Strada Eroilor nr. 6, bloc
14B, etajul 3, apartamentul 9, posesor al C`r]ii de
Identitate seria PH num`rul 456109 emis` la
data de 24.03.2004 de c`tre autorit`]ile din municipiul Ploie[ti, având CNP 1820205054751 pentru un mandat de 4 ani, având puteri depline. 3.
Discutarea [i aprobarea revoc`rii din func]ia de
cenzor al Societ`]ii a domnului Ioan Aschilean.
4. Discutarea [i aprobarea numirii în func]ia de
cenzor al Societ`]ii în locul domnului Ioan Aschilean a doamnei Andreea Cristina Lungu,
cet`]ean român, n`scut` la data de 17.08.1981 în
Ploie[ti, jude]ul Prahova, domiciliat` în
Bucure[ti, sectorul 1, Str. Smaranda Braescu nr.
19, bl. 10G, sc. 3, et. 3, ap. 44, identificat` cu CI
seria RR nr. 811711 emis` la data de 19.09.2011 de
c`tre SPCEP Sector 1, CNP 2810817297290. 5. Discutarea [i aprobarea extinderii obiectului de activitate al Societ`]ii prin adaugarea codului CAEN
6492 –Alte activit`]i de creditare. 6. Discutarea [i
aprobarea autoriz`rii domnului Cristian– George
Balbaie- Calinescu de a reprezenta Societatea în
rela]iile cu Banca Comercial` Român`. 7. Discutarea [i aprobarea actualiz`rii actului constitutiv al Societ`]ii în baza hot`rârilor adoptate în
cadrul adun`rii. 8. Discutarea [i aprobarea împuternicirii domnului Cristian– George BalbaieCalinescu de a semna în numele tuturor
ac]ionarilor Actul Constitutiv actualizat al Societ`]ii. 9. Discutarea [i desemnarea Cabinetului
de Avocat Andrei Nicolescu [i a oric`ror colaboratori ai s`i care s` reprezinte Societatea la Oficiul
Registrului Comer]ului în vederea semn`rii [i
efectu`rii tuturor formalit`]ilor necesare pentru
înregistrarea Hot`rârii Adun`rii Generale Extraordinare convocat` prin prezentul. 10. Diverse*.
Ac]ionarii care de]in ac]iuni la purt`tor vor participa la vot în func]ie de num`rul ac]iunilor la
purt`tor, valoare unitar` întreag`, f`r` zecimale,
depuse de fiecare ac]ionar în parte, la secretariatul Societ`]ii pân` cel târziu în data de
15.12.2014. Documentele [i materialele informative referitoare la punctele de pe ordinea de zi a
adun`rii generale extraordinare se afl` la sediul
Societ`]ii la dispozi]ia ac]ionarilor, putând fi consultate [i completate de ace[tia în timpul orelor
de program, între orele 09:00– 17:00. Ac]ionarii
pot fi reprezenta]i la Adunarea General` Extraordinar` fie de c`tre al]i Ac]ionari, fie de ter]i autoriza]i printr-o procur` special`, cu excep]ia
administratorilor [i func]ionarilor Societ`]ii.
Toate procurile vor fi depuse în original la Societate cel mai târziu pân` la data ]inerii [edin]ei
Adun`rii Generale a Ac]ionarilor. În situa]ia în
care împuternicirea este dat` în alt stat decât
România aceasta trebuie depus` în original împreun` cu traducerea legalizat` de c`tre notarul
public din România. *Diverse– reprezint` situa]ii
urgente care nu au putut fi enun]ate în convocator [i a c`ror dezbatere este necesar` [i stringent`. Administrator Unic, Ioan Cretu.
Convocare a Adun`rii Generale Extraordinare a
Ac]ionarilor. Consiliul de Administra]ie al SC
Comrep SA, cu sediul în Ploie[ti, str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr. 32., jud. Prahova, înmatriculat` la
O.R.C. Ph. cu nr. j29/127/1991, având C.I.F.:
RO1345008, în conformitate cu legisla]ia în
vigoare, convoac` Adunarea General` Extraordinar` a Ac]ionarilor, pentru data de 22.12.2014, ora
10:00, la sediul societ`]ii pentru to]i ac]ionarii
înscri[i în Registrul Consolidat al Ac]ionarilor la
sfâr[itul zilei de 10.12.2014. Ordinea de zi va fi
urm`toarea: 1. Dezbaterea de c`tre ac]ionari a
situa]iei create de lipsa cadrului legal de
func]ionare a pie]ei RASDAQ [i luarea unei decizii privitoare la efectuarea de c`tre societate a
demersurilor legale necesare în vederea admiterii la tranzac]ionare a ac]iunilor emise de societate pe o pia]` reglementat` sau a
tranzac]ion`rii acestora în cadrul unui sistem alternativ de tranzac]ionare. 2. Aprobarea unui plafon de 3.000.000 lei pentru contracte de
factoring. 3. Aprobarea unui plafon de 3.000.000
lei pentru facilitatea de credit pentru emitere de
scrisori de garan]ie bancar`. 4. Aprobarea
major`rii liniei de credit de lucru actuale, de la
2.700.000 lei la 5.200.000 lei. Ac]ionarii care
de]in cel pu]in 5% din capitalul social, au dreptul ca în cel mult 15 zile de la data public`rii convoc`rii, s` introduc` puncte pe Ordinea de zi a
Adun`rii Generale [i s` prezinte proiecte de
hot`râre aferente noilor puncte. Ac]ionarii î[i pot
exercita aceste drepturi în scris prin servicii de
curierat sau mijloace electronice. Fiecare
ac]ionar are dreptul de a aduce întreb`ri privind
punctele de pe ordinea de zi a adun`rii generale.
Documentele referitoare la problemele de pe Ordinea de zi, formularele care se vor folosi pentru
votul prin coresponden]`, formularele de procuri
speciale, buletinele de vot, proiectele de
hot`râre, pot fi consultate [i solicitate sau procurate de la sediul societ`]ii începând cu data de
22.11.2014, de ac]ionarii interesa]i. Ac]ionarii se
vor putea prezenta personal la Adunarea General`, î[i vor putea numi un reprezentant, sau vor
putea vota prin coresponden]`. Reprezentarea
ac]ionarilor se poate face [i prin alte persoane
decât ac]ionarii, cu excep]ia administratorilor, pe
baz` de procuri speciale care se vor depune în
original la sediul societ`]ii pân` la data de
18.12.2014. inclusiv.În acela[i termen buletinele
de vot prin coresponden]`, completate [i semnate de ac]ionari, se vor depune la sediul societ`]ii personal sau prin po[t`, recomandat cu
confirmare de primire pe care s` fie trecut`
adresa expeditorului. Toate informa]iile referitoare la convocarea A.G.E.A. [i hot`rârile adoptate vor fi disponibile pe website-ul societ`]ii:
www.comrepsa.ro. În situa]ia în care la prima
convocare nu se întrunesc condi]iile de convocare necesare, se convoac` o nou` A.G.E.A., în

acela[i loc, pe data de 23.12.2014, ora 11:00, cu
aceea[i ordine de zi. Rela]ii suplimentare se pot
ob]ine la telefon: 0244.513.145; 0726.111.916 sau
la sediul societ`]ii. Pre[edintele Consiliului de Administra]ie al SC Comrep SA. Ing. Ioan Nicolescu.

LICITA}II
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 Publice Suceava.
Colectare Contribuabili Mijlocii. Nr. înreg
ANSPDCP: 20.010. Dosar de executare silit` nr.
21396847/ 2014. Nr. 163455din 12.11.2014. Anun]ul
privind vânzarea pentru bunuri imobile. Anul
2014 luna Decembrie ziua 04. În temeiul art. 162,
alin. (1) din O.G. nr. 92/ 2003 privind Codul de Procedur` Fiscal`, republicat`, cu modific`rile [i
complet`rile ulterioare, se face cunoscut c` în
ziua de 04, luna decembrie orele 10.00, anul 2014
în localitatea Suceava, str. Vasile Bumbac nr. 1, se
vor vinde prin licita]ie urm`toarele bunuri imobile, proprietate a debitorului SC M. G. Construct
& Pomigarom SRL, cu domiciliul fiscal în R`d`u]i,
str. Volov`]ului nr. 83, ap. 16, jud. Suceava, cod de
identificare fiscal` RO 21396847: - teren în
suprafa]` de 1.643 mp cu depozit materiale de
182 mp din comuna Marginea, Carte funciar`
3000-C1/ R`d`u]i, nr. cadastral top 2831/7, pre]
de pornire al licita]iei 111.172 lei (exclusiv TVA) *; *)
cota de tax` pe valoarea ad`ugat` aplicabil`
pentru pentru vânzarea bunurilor imobile taxabil` în conformitate cu prevederile Legii nr. 571/
2003 privind Codul Fiscal, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare este 24%. Bunurile imobile
mai sus men]ionate sunt grevate de
urm`toarele: Creditori, Sarcini: BCR SA - Ipotec`,
AJFP Suceava – Colectare Contribuabili Mijlocii
Suceava - Proces - verbal sechestru bunuri nr.
152566 / 04.03.2014. 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 prin licita]ie, respectiv, pân` în ziua precedent` termenului de vânzare: oferte de cump`rare, dovada pl`]ii taxei de
participare, reprezentând 10% din pre]ul de
pornire a licita]iei; împuternicirea persoanei care
îl reprezint` pe ofertant; pentru persoanele juridice de na]ionalitate român`, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul
Registrul Comer]ului; pentru persoanele juridice
str`ine, actul de înmatriculare tradus în limba
român`; pentru persoanele fizice române, copie
de pe actul de identitate; dovada emis` de creditorii fiscali c` nu au obliga]ii fiscale restante fa]`
de ace[tia (respectiv obliga]ii fa]` de bugetul
general consolidat al statului [i fa]` de bugetele
locale), urmând s` se prezinte la data stabilit`
pentru vânzare [i la locul fixat în acest scop. Împotriva 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 – 173 din O.G. 92/ 2003, republicat`, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare, când urmeaz` s` se ia m`suri de
executare silit`, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Potrivit dispozi]iilor art. 9, alin. (2),
lit. d) din Ordonan]a Guvernului nr. 92/ 2003
privind Codul de Procedur` Fiscal`, republicat`,
cu modific`rile [i complet`rile ulterioare, când
urmeaz` s` se ia m`suri de executare silit`, nu
este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informa]ii suplimentare v` pute]i adresa la
sediul nostru sau la telefon num`rul 0230/
521358, int. 717.
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 Publice Suceava.
Colectare Contribuabili Mijlocii. Nr. înreg
ANSPDCP: 20.010. Dosar de executare silit` nr.
21396847/ 2014. Nr. 163454 din 12.11.2014. Anun]ul
privind vânzarea pentru bunuri mobile. Anul
2014 luna Decembrie ziua 03. În temeiul art. 162,
alin. (1) din O.G. nr. 92/ 2003 privind Codul de Procedur` Fiscal`, republicat`, cu modific`rile [i
complet`rile ulterioare, se face cunoscut c` în
ziua de 03, luna decembrie, orele 10.00, anul
2014, în localitatea Suceava, str. Vasile Bumbac
nr. 1, se vor vinde prin licita]ie urm`toarele
bunuri mobile, proprietate a debitorului S.C. M.
G. Construct & Pomigarom S.R.L., cu domiciliul
fiscal în R`d`u]i, str. Volov`]ului, nr. 83, ap. 16, jud.
Suceava, cod de identificare fiscal` RO 21396847:
Denumirea bunului mobil, descriere sumar`: (se
vor indica drepturile reale [i privilegiile care greveaz` bunurile, dac` este cazul): Pre]ul de evaluare sau de pornire al licita]iei, exclusiv TVA, (lei):
Cota TVA/ neimpozabil/ scutit *): Mercedes Benz
Sprinter – 2001, WDB9056231R247316. Proces verbal de sechestru bunuri mobile nr. 152567/
04.03.2014 emis de AJFP Suceava. 7.787 lei. 24%;
Volkswagen
Polo
2002,
WVWZZZ9NZ2DO45499. Proces - verbal de
sechestru bunuri mobile nr. 152567/ 04.03.2014,
emis de AJFP Suceava. 4.319 lei. 24%; Mercedes
Benz Atego – 2006, WDB9700781L149338. Proces - verbal de sechestru bunuri mobile nr.
152567/ 04.03.2014, emis de AJFP Suceava. 32.953
lei. 24%; Mitsubishi Canter - 2007,
TYBFE85BH6DU13504. Proces - verbal de
sechestru bunuri mobile nr. 152567/ 04.03.2014,
emis de AJFP Suceava. 15.309 lei. 24%; Renault
Megane 1.5 DCI - 2008, VF1LMSFB539483707. Proces - verbal de sechestru bunuri mobile nr.
152567/ 04.03.2014, emis de AJFP Suceava. 8.245
lei. 24%; Renault Megane 1.5 DCI - 2007,
VF1LMSFB538662185. Proces - verbal de sechestru
bunuri mobile nr. 152567/ 04.03.2014, emis de
AJFP Suceava. 6.838 lei. 24%; Daewoo Matiz -

2007, UU6MF48417D107563. Proces - verbal de
sechestru bunuri mobile nr. 152567/ 04.03.2014,
emis de AJFP Suceava. 2.126 lei. 24%. *) 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 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,
reprezentând 10% din pre]ul de pornire a
licita]iei; 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 înmatriculare tradus în
limba român`; pentru persoanele fizice române,
copie de pe actul de identitate; dovada emis` de
creditorii fiscali c` nu au obliga]ii fiscale restante,
urmând s` se prezinte la data stabilit` pentru
vânzare [i la locul fixat în acest scop. Împotriva
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 Guvernului
nr. 92/ 2003 privind Codul de Procedur` Fiscal`,
republicat`, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare. Potrivit dispozi]iilor art. 9, alin. (2), lit. d)
din Ordonan]a Guvernului nr. 92/ 2003 privind
Codul de Procedur` Fiscal`, republicat`, cu
modific`rile [i complet`rile ulterioare, când
urmeaz` s` se ia m`suri de executare silit`, nu
este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informa]ii suplimentare, v` pute]i adresa la
sediul nostru sau la num`rul de telefon 0230/
521.358, int. 717.

DECESE

†
Cu durere în suflet
ne desp`r]im de
bunicul, NINI BLAJ.
Nu te vom uita niciodat`.
Pia, Adina [i Bogdan Stanca

†
Cu durere în suflet,
anun] trecerea în nefiin]`
a so]ului meu, IOAN BLAJ.
Slujba de înmormântare va avea loc miercuri, 19.11.2014, ora 12.00,
la Biserica Doroban]i
Vis-a-vis de Liceul I.L. Caragiale,
iar mai apoi trupul va fi dus spre odihn`
în Cimitirul Bellu Ortodox.
Dumnezeu s` te odihneasc` în pace.
So]ia, Georgeta Blaj.

†
Adres`m sincere
condolean]e doamnei
Georgeta Blaj,
acum când se desparte
de dragul ei so], IOAN.
Sincere condolean]e.
Familia, Lili [i
Constantin Stanca

Profund \ndurera]i de
dispari]ia omului de excep]ie
Prof Univ Dr. Ind. IOAN HIRHUI.
Transmitem condolean]e
familiei \ndoliate.
Fam Gh. Bugeag
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Controversele durabile
[i ap`s`toare ale politicii
Dan
Dumitrescu
dan.dumitrescu@jurnalul.ro

Punctul pe Ei

Banii, Simona [i antrenorul
Halep n-a mai vrut s` cheltuie cu
belgianul Fissette [i colaborarea a \ncetat
Mihai Igiro[anu
mihai.igirosanu@jurnalul.ro

Simona Halep va \ncepe sezonul 2015 cu un antrenor
rom~n. Const`n]eanca a rupt prin metode \nc` necunoscute colaborarea cu belgianul Wim Fissette, al`turi de
care a p`truns \n top 3 mondial, bif~nd finale la Roland
Garros [i la Turneul Campioanelor. Motivele desp`r]irii
sunt exclusiv de natur` financiar`. Belgianul a \ncasat
\n sezonul recent \ncheiat aproximativ 470.000 de euro
din cele 4,5 milioane pe care Halep le-a ob]inut \n urma
performan]elor din circuitul mondial realizate \mpreun`. Conform informa]iilor ap`rute recent, \n cazul \n care
[i-ar fi prelungit \n]elegerea cu juc`toarea noastr`, Fissette

ar fi urmat s` primeasc` un salariu lunar de 3.000 de
euro, plus un bonus de performan]` de 10 la sut` din
c~[tigurile totale ale Simonei. De[i adversarele sale de top,
Serena Williams, Maria {arapova sau chiar Petra Kvitova, vireaz` sume de aproape sau chiar peste un milion de
euro \n conturile antrenorilor, se pare c` Halep n-a mai
dorit s` pl`teasc` nici m`car acea sum` relativ mic`.
Dup` ce se va sf`tui [i cu managerul Virginia Ruzici [i cu
Ion }iriac, juc`toarea va anun]a \n cur~nd numele noului
antrenor, despre care se [tiu sigur doar dou` lucruri. Faptul c` este rom~n [i c` o va costa mult mai pu]in. Prima
apari]ie oficial` a Simonei \n 2015 se va produce pe
cimentul din Australia, \ntr-un turneu premerg`tor Marelui {lem de la Melbourne.

Meciurile politicii [i ale fotbalului, despre care scriam s`pt`mâna
trecut`, sunt pecetluite de-acum
prin rezultate definitive. Înfrân]ii
[i-au f`cut rost de o am`r`ciune
care, paradoxal, pare mai u[or de
gestionat decât responsabiltatea
cu care au fost împov`ra]i
înving`torii. Fiindc` înving`torii,
dup` ce î[i vor fi consumat o
fireasc` [i pasager` stare de
euforie, vor fi sever examina]i de
maniera în care î[i vor onora
promisiunile prin care [i-au
câ[tigat suporterii. De aceast`
dat` nu vom discuta [i despre
fotbal. Fiindc` fotbalul este
caracterizat de verdicte care nu
rezist` prea mult în timp.
Politica, în schimb, ne persecut`
prin verdicte durabile [i mult mai
ap`s`toare.
Klaus Iohannis a ob]inut o victorie categoric` în fa]a lui Victor
Ponta. Întoarcearea spectaculoas` a rezultatului din primul tur
nu poate avea decât o singur`
explica]ie. [i anume aceea c`
sus]in`torii mai multor candida]i
ie[i]i din curs` au ales s` voteze
al`turi de Iohannis [i împotriva
lui Ponta. Iar ace[ti votan]i au
a[tept`ri care pluseaz` în portofoliul de promisiuni prin care
Iohannis [i-a convins sus]in`torii
ini]iali. De aceea cred c` noul

mandatat de la Cotroceni va avea
o misiune cu mult mai dificil`
decât cea asumat`, inevitabil, fa]`
de forma]iunea politic` din care
face parte. Declara]iile satelite de
dup` anun]area rezultatelor sunt
edificatoare în acest sens.
Elena B`sescu, în sinceritatea sa
mai mult decât natural`, consider` c` victoria lui Klaus Iohannis nu reprezint` nimic mai mult
o decât dulce r`zbunare pentru
muntele de umilin]e [i jigniri
îndurate în ultimul timp de
„b`si[ti“. Cealalt` Elen`, Elena
Udrea, se leap`d` de sentimentalisme [i negociaz` la concret
partizanatul cu Traian B`sescu.
Ea sus]ine c`, la vot, reac]ia
anti-Ponta a fost mai puternic`
decât reac]ia pro-Iohannis.
{i îi atrage aten]ia noului
pre[edinte c` nu ar vrea ca peste
cinci ani s`-i afle blaza]i sau
dezam`gi]i pe ace[ti votan]i de
ocazie. În traducere liber` asta
înseamn` c` dac` Iohannis nu va
continua programul lui Traian
B`sescu va avea de suportat consecin]e u[or previzibile.
Transpunerea în practic` a contractului dintre Klaus Iohannis [i
sus]in`torii s`i oficiali se
încadreaz` într-o fireasc` normalitate. Pozi]ionarea lui Klaus
Iohannis fa]` de adversarii politici declara]i va parcurge [i ea o
re]et` la fel de fireasc`.
Mult mai greu îi va fi noului
pre[edinte s` gestioneze rela]iile
perverse ale politicii. {i, chiar
dac` ar fi tentant un pronostic în
privin]a reu[itei sau a nereu[itei,
r`mân ner`bd`tor în a[teptarea
decontului la care va fi obligat în
timp noul pre[edinte.
Anun]uri

LICITA}II
SC Market Andutu SRL prin lichidator judiciar
VIA Insolv SPRL, scoate la vânzare prin licita]ie
public` bunurile mobile apartinand debitoarei
la pre]ul de evaluare. Licita]ia va avea loc în
19.11.2014, ora 13/30 la sediul lichidatorului, str.
Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, Ploie[ti, tel/fax
0244 519800. În cazul neadjudec`rii vânzarea va
fi reluat` în ziua de 20.11.2014, 21.11.2014, aceea[i
or`, în acela[i loc.
Penitenciarul Tg-Jiu, strada V. Alecsandri, nr. 23,
telefon/fax 0253/216290, 0253/219438 organizeaz` licita]ie public` deschis` cu strigare în vederea închirierii unui spa]iu comercial destinat
vânz`rii de bunuri c`tre persoane private de libertate, în suprafa]` total` de 31,41 mp [i a unui spa]iu
destinat amplas`rii unui automat de b`uturi calde
[i reci în suprafa]` total` de 1 mp. Valoarea
minim` a salturilor de licitare este de 10 lei, iar valoarea garan]iei de participare este de 543 lei pentru închirierea spa]iului comercial destinat
vânz`rii de bunuri c`tre persoanele private de libertate [i de 18 lei pentru închirierea spa]iului destinat amplas`rii unui automat de b`uturi calde [i
reci. Documenta]ia privind elaborarea [i
prezentarea ofertei se poate ridica începând cu
data de 17.11.2014, de la sediul unit`]ii. Ofertele vor
fi depuse pân` la data de 10.12.2014, ora 11:30 .
Licita]ia va avea loc la sediul Penitenciarului Tg-Jiu,
strada V. Alecsandri, nr. 23, la data de 10.12.2014 ora
12:00.
Prim`ria ora[ului Cernavod`, str. Ovidiu nr. 11,
jud. Constan]a, telefon/fax 0241487121,
0241239578, primaria@cernavoda.ro, organizeaz` \n data de 09.12.2014, ora 10:00, licita]ie
public` pentru pentru v~nzarea terenurilor:
teren str. Radu Iordachescu, în suprafa]` de 132
mp, teren str. Preot I.D. Chirescu, nr.12A, lot 2, în
suprafa]` de 291 mp, - teren str. G`rii, nr.6, lot1,
în suprafa]` de 291 mp, - teren str. Preot
D.Chirescu, lot 3 în suprafa]` de 223 mp, - teren
str.Canalului , FN, lâng` Lessoplast în suprafa]`
de 3090 mp. Persoanele interesate pot solicita
documenta]ia de atribuire, contracost, de la
Compartimentul Patrimoniu [i Cadastru din
cadrul Prim`riei, p~n` la data de 02.12.2014. Data
limit` pentru solicitarea clarific`rilor este
02.12.2014. Data pentru depunerea ofertelor, la
Centrul de Informare pentru Cet`]eni din cadrul
Prim`riei, este de 08.12.2014, ora 14:00. Plicurile
cu oferte se vor deschide \n data de 09.12.2014,
ora 10:00, \n sala 10 din cadrul Prim`riei Cernavod`. Persoan` de contact – Cioar` Mirela.
Municipiul Satu-Mare, cu sediul în Satu-Mare,
Pia]a 25 Octombrie nr.1, Intrarea M, reprezentant
prin primar, Dr. Coica Costel Dorel, cod fiscal
403886, tel. 0261.807.500, fax. 0261.710.760
vinde prin licita]ie public` deschis` imobilul
teren în suprafa]` de 155mp, proprietatea privat` a Municipiului Satu-Mare, zona Noroieni,
înscris în CF nr.161171 sub nr. cadastral 161171.
Orice persoan` fizic` sau juridic` interesat`
poate solicita documenta]ia de atribuire de la
sediul Prim`riei municipiului Satu-Mare, Birou
Eviden]` Patrimoniu, parter, camera 13. Garan]ia
de participare la licita]ie este de 620lei [i poate
fi achitat` în numerar la casierie Prim`riei municipiului Satu-Mare sau prin ordin de plat` la
Trezoreria Satu-Mare, cod fiscal 4038806, cont
RO46TREZ5465006XXX000201. Data limit`
pentru solicitarea clarific`rilor: 21.11.2014 iar data
limit` de depunere a ofertelor este 25.11.2014

ora-10.00. Data [i locul la care se va desf`[ura
[edin]a public` de deschidere a ofertelor: data25.11.2014, ora-12.00 la sediul Municipiului SatuMare, Pia]a 25 Octombrie nr.1, intrarea M, sala
de consiliu. Persoan` de contact: Faur Mihaela [ef birou eviden]` patrominiu, adres` e-mail:
patrimoniu@satu-mare.ro, tel.0261.807.521
Prim`ria municipiului Caracal, cu sediul în Pia]a
Victoriei nr.10, organizeaz` în data de 26.11.2014,
ora 12.00, licita]ie public` deschis` pentru
închirierea unor spa]ii comerciale ce apar]in
domeniului public al municipiului Caracal, situate în Pia]a Agroalimentar`, Calea Bucure[ti
nr.45A [i str.Mihai Eminescu nr 20A, dup` cum
urmeaz`: 1. Închirierea unor spa]ii comerciale
situate în Pia]a Agroalimentar`, Bld.Antonius
Caracalla nr.22, dup` cum urmeaz`: - spa]iul
comercial nr.3, subsol, corp A, în suprafa]` de
12,07 mp. Pre] de pornire – 30,77 lei/mp/lun`. spa]iul comercial nr.5, subsol, corp A, în
suprafa]` de 12,07 mp. Pre] de pornire – 30,77
lei/mp/lun`. - spa]iul comercial nr.5, parter, corp
A, în suprafa]` de 12,07 mp. Pre] de pornire
40,00 lei/mp/lun`. - spa]iul comercial nr.5, etaj,
corp A, în suprafa]` de 12,90 mp. Pre] de pornire
– 30,77 lei/mp/lun`. - spa]iul comercial nr.10,
subsol, corp B, în suprafa]` de 12,07 mp. Pre] de
pornire – 30,77 lei/mp/lun`. - spa]iul comercial
nr.1, subsol, corp C, în suprafa]` de 16.50 mp. Pre]
de pornire – 30,77 lei/mp/lun`. - spa]iul comercial nr.2, subsol, corp C, în suprafa]` de 12,07 mp.
Pre] de pornire – 30,77 lei/mp/lun`. - spa]iul
comercial nr.3, subsol, corp C, în suprafa]` de
12,90 mp. Pre] de pornire – 30,77 lei/mp/lun`. spa]iul comercial nr.4, subsol, corp C, în
suprafa]` de 12,90 mp. Pre] de pornire – 30,77
lei/mp/lun`. - spa]iul comercial nr.4, parter, corp
C, în suprafa]` de 21,00 mp. Pre] de pornire –
40,00,lei/mp/lun`. - spa]iul comercial nr.1, etaj,
corp C, în suprafa]` de 12.90 mp. Pre] de pornire
– 30,77 lei/mp/lun`. - spa]iul comercial nr.2,
etaj, corp C, în suprafa]` de 12,9 mp. Pre] de
pornire – 30,77 lei/mp/lun`. - spa]iul comercial
nr.3, etaj, corp C, în suprafa]` de 12,90 mp. Pre]
de pornire – 30,77 lei/mp/lun`. - spa]iul comercial nr.2, parter, corp D, în suprafa]` de 18,75 mp.
Pre] de pornire – 40,00 lei mp/lun`. - spa]iul
comercial nr.3, parter, corp D, în suprafa]`
de18,75 mp. Pre] de pornire – 40,00 lei mp/lun`.
- spa]iul comercial nr.1, etaj, corp D, în suprafa]`
de 18,30 mp. Pre] de pornire – 30,77
lei/mp/lun`. - spa]iul comercial nr.4, etaj, corp
D, în suprafa]` de 11,25 mp. Pre] de pornire –
30,77 lei/mp/lun`. - spa]iul comercial nr.5, etaj,
corp D, în suprafa]` de 12,90 mp. Pre] de pornire
– 30,77 lei/mp/lun`. - spa]iul comercial nr.6,
etaj, corp D, în suprafa]` de 12,90 mp. Pre] de
pornire – 30,77 lei/mp/lun`. 2. Închirierea
spa]iului comercial nr.4, în suprafa]` de 18,00
mp ce apar]in domeniului public al municipiului Caracal, situat în Calea Bucure[ti nr.45A. Pre]
de pornire – 40 lei /mp/ lun`. 3. Închirierea
spa]iului comercial nr.7, în suprafa]` de 23,00
mp ce apar]in domeniului public al municipiului Caracal, situat în Calea Bucure[ti nr. 45A.
Pre] de pornire – 40 lei/mp/lun`. 4. Închirierea
spa]iului comercial nr. 7, în suprafa]` de 20,00
mp ce apar]in domeniului public al municipiului Caracal, situat în str.Mihai Eminescu nr.20A.
Pre] de pornire – 40 lei/mp/lun`. 5.Închirierea
spa]iului comercial nr.6, în suprafa]` de 20,00
mp ce apar]in domeniului public al municipiului Caracal, situat în str.Mihai Eminescu nr.20A.
Pre] de pornire – 40 lei/mp/lun`. Pre]urile de

pornire nu includ TVA. Documenta]ia [i
instruc]iunile privind organizarea licita]iei se
pot ob]ine de la Compartimentul Concesiuni,
Contracte, Acorduri, din strada Pia]a Victoriei
nr.8 sau la telefon 0249/511384, interior 131. Ofertele se depun pân` pe data de 25.11.2014, ora
16.30, la Ghi[eul Unic din cadrul Prim`riei municipiului Caracal. Ofertele se deschid în data de
26.11.2014, orele 12.00, în prezen]a ofertan]ilor,
la sediul Prim`riei municipiului Caracal.
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 Publice Suceava.
Colectare Contribuabili Mijlocii. Nr. înreg
ANSPDCP: 20.010. Dosar de executare silit` nr.
6727076 / 2014. Nr. 163538 din 13.11.2014. Anun]ul
privind vânzarea pentru bunuri mobile. Anul
2014 luna Decembrie ziua 05. În temeiul art. 162,
alin. (1) din O.G. nr. 92/ 2003 privind Codul de
Procedur` Fiscal`, republicat`, cu modific`rile [i
complet`rile ulterioare, se face cunoscut c` în
ziua de 05, luna decembrie, orele 10.00, anul
2014, în localitatea Suceava, str. Vasile Bumbac,
nr. 1, se vor vinde prin licita]ie urm`toarele
bunuri mobile, proprietate a debitorului S.C.
Trust Orizont S.A., cu domiciliul fiscal în mun.
Suceava, str. Calea Unirii nr. 37, jud. Suceava, cod
de identificare fiscal` RO 6727076: Nr. crt. Denumirea bunului mobil, descriere sumar`: Pre]ul
de evaluare sau de pornire a licita]iei, exclusiv
TVA - lei -: Cot` TVA: Drepturile reale [i privilegiile care greveaz` bunurile: 1. Autoutilitar` furgon marca Iveco model 35S9 Daily, an fabrica]ie
2004,
culoare
alb,
serie
sa[iu
ZCFC3562105483767, nr. înmatriculare SV 09 RRI.
15.450 lei. 24%. Liber de sarcini; 2. Autoutilitar`
BB furgon marca Iveco 35S9V, an fabrica]ie
2006, culoare alb, serie sa[iu R01S46L3310001,
nr. înmatriculare SV 09 RRJ. 14.100 lei. 24%. Liber
de sarcini; 3. Autoturism marca berlin`, an fabrica]ie 2004, culoare negru, serie sa[iu
WBANC71070B656962, nr. înmatriculare SV 11
CIA. 25.650 lei. 24%. Liber de sarcini; 4. Autoturism cu utilizare multipl`, marca Fiat 169/AXA1A
Panda, an fabrica]ie 2004, culoare ro[ie, serie
sa[iu ZFA16900000109985, nr. înmatriculare SV
08 WSN. 4.050 lei. 24%. Gajat în favoarea Piraeus Bank SA Bucure[ti; 5. Autoturism cu utilizare multipl` marca Fiat 169/AXA1A Panda, an
fabrica]ie 2004, culoare ro[ie, serie sa[iu
ZFA16900000122756, nr. înmatriculare SV 08
WSM. 750 lei. 24%. Gajat în favoarea Piraeus
Bank SA Bucure[ti; 6. Autoturism cu utilizare
multipl` marca Fiat 169/AXA1A Panda, an fabrica]ie 2004, culoare albastru, serie sa[iu
ZFA16900000096946, nr. înmatriculare SV 08
WTB. 7.425 lei. 24%. Gajat în favoarea Piraeus
Bank SA Bucure[ti; 7. Autoturism cu utilizare
multipl` marca Fiat 169/AXA1A Panda, an fabrica]ie 2004, culoare albastru, serie sa[iu
ZFA16900000113455, nr. înmatriculare SV 08
WTA. 9.450 lei. 24%. Gajat în favoarea Piraeus
Bank SA Bucure[ti; 8. Remorc` DB transport containere marca Krone AZW18, an fabrica]ie 1996,
culoare
negru,
serie
sa[iu
WKEAZW18000T71172, nr. înmatriculare SV 80
KYA. 19.575 lei. 24%. Gajat în favoarea Piraeus
Bank SA Bucure[ti; 9. Automobil mixt marca
Dacia D 1307 PU SFSB-4 1.9D-4WD, an fabrica]ie
2003,
culoare
gri,
serie
sa[iu
UU1D4F76X33359341, nr. înmatriculare SV 08
ACV. 3.150 lei. 24%. Gajat în favoarea Piraeus
Bank SA Bucure[ti; 10. Autoutilitar` furgon

marca Mercedes Benz 904.6KA/ Sprinter
416CDI, an fabrica]ie 2004, culoare alb, serie
sa[iu WDB9046631R699864, nr. înmatriculare
SV 07 ESW. 18.600 lei. 24%. Gajat în favoarea Piraeus Bank SA Bucure[ti; 11. Autoturism AB
berlin` cu hayon marca Honda GD1 1, an fabrica]ie 2008, culoare ro[ie, serie sa[iu
JHMGD18508S219305, nr. înmatriculare SV 93
HUP. 23.325 lei. 24%. Liber de sarcini; 12. Autoutilitar` BA suprastructur` deschis`, marca Iveco
ML120E18 RMSCY0, an fabrica]ie 2007, culoare
alb, serie sa[iu ZCFA1ED0202506991, nr. înmatriculare SV 10 ZKB. 93.825 lei. 24%. Gajat în
favoarea Banca Comercial` Român` SA; 13.
Autoutilitar` BA suprastructur` deschis` marca
Iveco MLC120E18 RMSCW0, an fabrica]ie 2007,
culoare alb (albastru), serie sa[iu
ZCFA1ED0202510061, nr. înmatriculare SV 10 ZJD.
87.150 lei. 24%. Gajat în favoarea Banca Comercial` Român` SA; 14. Autoutilitar` BA suprastructur` deschis` marca Iveco ML180E24
RMSCF6, an fabrica]ie 2007, culoare alb (gri),
serie sa[iu ZCFA1TJ0202512943, nr. înmatriculare
SV 10 XWU. 100.575 lei. 24%. Liber de sarcini; 15.
Autoutilitar` BA suprastructur` deschis` marca
Iveco ML180E24 RMSCF5, an fabrica]ie 2007, culoare alb, serie sa[iu ZCFA1TJ0202510059, nr. înmatriculare SV 10 XWR. 63.750 lei. 24%. Liber de
sarcini; 16. Autoutilitar` BA suprastructur` deschis` marca Daf LF55.250 KONAF2, an fabrica]ie
2006, culoare galben, serie sa[iu
XLRAE55CF0L327370, nr. înmatriculare SV 10
RAK. 102.225 lei. 24%. Liber de sarcini; 17. Autoturism AF vehicul cu utilizare multipl` marca
Hyundai CM F7D14, an fabrica]ie 2007, culoare
albastru, serie sa[iu KMHSH81WP7U109985, nr.
înmatriculare SV 10 MKE. 30.825 lei. 24%. Liber
de sarcini; 18 Autoturism cu utilizare multipl`
marca Fiat 169/AXA1A Panda, an fabrica]ie 2006,
culoare
albastru,
serie
sa[iu
ZFA16900000693257, nr. înmatriculare SV 10
MKF. 9.450 lei. 24%. Gajat în favoarea Piraeus
Bank SA Bucure[ti; 19. Autoturism cu utilizare
multipl` marca Fiat 169/AXA1A Panda, an fabrica]ie 2006, culoare ro[ie, serie sa[iu
ZFA16900000693169, nr. înmatriculare SV 10
HVE. 9.450 lei. 24%. Gajat în favoarea Piraeus
Bank SA Bucure[ti; 20. Autoturism cu utilizare
multipl` marca Fiat 169/AXA1A Panda, an fabrica]ie 2006, culoare ro[ie, serie sa[iu
ZFA16900000694083, nr. înmatriculare SV 10
HVD. 7.425 lei. 24%. Gajat în favoarea Piraeus
Bank SA Bucure[ti; 21. Autoturism cu utilizare
multipl` marca Fiat 169/AXA1A Panda, an fabrica]ie 2006, culoare albastru, serie sa[iu
ZFA16900000693263, nr. înmatriculare SV 10
HUZ. 9.750 lei. 24%. Gajat în favoarea Piraeus
Bank SA Bucure[ti; 22. Autoturism cu utilizare
multipl` marca Fiat 169/AXA1A Panda. an fabrica]ie 2006, culoare albastru, serie sa[iu
ZFA16900000689885, nr. înmatriculare SV 10
GZO. 9.750 lei. 24%. Gajat în favoarea Piraeus
Bank SA Bucure[ti; 23. Autoturism cu utilizare
multipl` marca Fiat 169/AXA1A Panda, an fabrica]ie 2006, culoare albastru, serie sa[iu
ZFA16900000694155, nr. înmatriculare SV 10
GBN. 8.775 lei. 24%. Gajat în favoarea Piraeus
Bank SA Bucure[ti; 24. Autoutilitar` furgon
marca Ford Fady / Transit, an fabrica]ie 2006,
culoare alb, serie sa[iu WF0LXXTTFL6S29526, nr.
înmatriculare SV 10 FNX. 17.925 lei. 24%. Liber de
sarcini; Total: 692.400 lei. Bunurile mobile mai
sus men]ionate sunt grevate de urm`toarele:
Creditori, Sarcini: DGRFP Ia[i - AJFP Suceava - Pro-

ces - verbal de sechestru pentru bunuri mobile
nr. 161971 / 08.10.2014, Piraeus Bank SA Bucure[ti
- Gaj, Banca Comercial` Român` SA - Gaj.
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 prin licita]ie, respectiv, pân`
în ultima zi lucr`toare precedent` termenului
de vânzare orele 10.00 la sediul AJFP Suceava –
str. Vasile Bumbac, nr. 1, etaj. 1, documenta]ia
prev`zut` de art. 162 din O.G. nr. 92/ 2003
privind Codul de Procedur` Fiscal`, republicat`,
cu toate modific`rile [i complet`rile ulterioare,
respectiv: oferte de cump`rare, dovada pl`]ii
taxei de participare, reprezentând 10% din
pre]ul de pornire a licita]iei; împuternicirea persoanei care îl reprezint` pe ofertant; pentru persoanele juridice de na]ionalitate român`, copie
de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de
Oficiul Registrul Comer]ului; pentru persoanele
juridice str`ine, actul de înmatriculare tradus în
limba român`; pentru persoanele fizice
române, copie de pe actul de identitate; dovada
emis` de creditorii fiscali c` nu au obliga]ii fiscale restante fa]` de ace[tia (respectiv obliga]ii
fa]` de bugetul general consolidat al statului [i
fa]` de bugetele locale), urmând s` se prezinte
la data stabilit` pentru vânzare [i la locul fixat în
acest scop. Împotriva 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 - 173 din O.G. 92/
2003, republicat`, cu modific`rile [i
complet`rile ulterioare, când urmeaz` s` se ia
m`suri de executare silit`, nu este obligatorie
audierea contribuabilului. Pentru informa]ii suplimentare v` pute]i adresa la sediul nostru sau
la telefon num`rul 0230/ 521.358, int. 417.
1.Informa]ii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, num`rul de
telefon, telefax [i/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: Spitalul Jude]ean de Urgen]`
Miercurea Ciuc, cod fiscal: 4245305, str. Denes
Laszlo, nr.2, Miercurea Ciuc, jude]ul Harghita,
telefon: 0266.324.193, fax: 0266.372.137, e-mail:
achizitiipubl@spitalmciuc.ro. 2.Informa]ii generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea [i identificarea bunului care urmeaz` s`
fie concesionat: Spitalul Jude]ean de Urgen]`
Miercurea Ciuc, organizeaz` licita]ie public` în
vederea concesion`rii a unui spa]iu de 105,10 mp
situat în cl`direa principal` corp D a Spitalului
Jude]ean de Urgen]` Miercurea Ciuc în vederea
amplas`rii unui Aparat de Imagistic` prin Rezonan]` Magnetic` pe o perioad` de 10 ani. 3. Informa]ii privind documenta]ia de atribuire:
Documenta]ia de atribuire se afl` la sediul Spitalului Jude]ean de Urgen]` Miercurea Ciuc. 3.1.
Modalitatea sau modalit`]ile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documenta]iei de atribuire:
Documenta]ia de atribuire se poate ob]ine în
termen de 2 zile lucr`toare de la depunerea unei
cereri scrise la registratura institu]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: Documenta]ia de atribuire se poate
ob]ine de la biroul Achizi]ii publice,
aprovizionare al Spitalului Jude]ean de Urgen]`
Miercurea Ciuc. 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: Nu este
cazul. 3.4. Data limit` pentru solicitarea
clarific`rilor: 04.12.2014, ora 14.00. 4. Informa]ii
privind ofertele: pre]ul de pornire a licita]iei calculat pentru 1 an de concesiune este de 120
Euro/mp/an. În cazul în care licita]ia se va
amâna, revoca sau anula, se va organiza o nou`
licita]ie la data de 15.12.2014, ora 10.00. Dac` nici
cea de-a doua licita]ie nu este adjudecat`, se va
recurge la negociere direct` la data de
18.12.2014, ora 10.00. 4.1.Data limit` de depunere
a ofertelor: -pentru prima licita]ie: 09.12.2014,
ora 09.00; -pentru a doua licita]ie (în caz de
neadjudecare): 15.12.2014, ora 09.00; -pentru negociere direct` (în caz de neadjudecare):
18.12.2014, ora 09.00. 4.2. Adresa la care trebuie
depuse ofertele: Ofertele se depun la Registratura Spitalului Jude]ean de Urgen]` Miercurea Ciuc. 4.3.Num`rul de exemplare în care
trebuie depus` fiecare ofert`: Ofertele se depun
în original într-un singur exemplar, care va
con]ine un plic exterior [i unul interior, sigilate,
în ordinea sosirii. 5.Data [i locul la care se va
desf`[ura [edin]a public` de deschidere a ofertelor: 09.12.2014. [edin]a de deschidere a ofertelor va avea loc la data de 09.12.2014, ora 10,00,
la sediul Spitalului Jude]ean de Urgen]` Miercurea Ciuc. 6.Denumirea, adresa, num`rul de
telefon, telefax [i/sau adresa de e-mail ale instan]ei competente în solu]ionarea litigiilor
ap`rute [i termenele pentru sesizarea instan]ei:
Instan]a competent` în solu]ionarea litigiilor
ap`rute este Miercurea-Ciuc, str.Szasz Endre,
nr.6, Jud.Harghita, cod po[tal: 530132, Telefon:
0266.371.616;
Fax
secretariat:
0266.314.482; Fax arhiv`: 0266.310.145, e-mail:
tr-harghita@just.ro. 7.Data transmiterii
anun]ului de licita]ie c`tre institu]iile abilitate,
în vederea public`rii: 14.11.2014. Data transmiterii prezentului anun] de licita]ie spre publicare
în Monitorul Oficial, Partea a VI-a, ziarul na]ional
Jurnalul National [i ziarul local Adev`rul
Harghitei este 14.11.2014, iar data afi[`rii la sediul
institu]iei este 14.11.2014. Informa]ii suplimentare se poate ob]ine la nr.telefon:
0732.500.778.

PIERDERI
Pascu Carolina Georgeta declar` nule
chitan]ierul cu 25 de file de la 6258526 pân` la
6258550 [i poli]e F de la 2211464 pân` la 2211473.
Pierdut Atestat transport marf` [i Atestat ADR,
pe numele Proca Gabriel-Georgic`, din Câmpulung – Arge[, eliberat de ARR Arge[. Se declar`
nule.
Pierdut proces verbal eliberat în 2.09.1967, pe numele Bediteanu Ion Dumitru [i Silvia. Îl declar
nul.
Pierdut proces verbal apartament 18 situat în Jiului Scânteia 24, pe numele Sava Mircea [i
Maria. Îl declar nul.
PFA Zalomir Angela Mihaela cu sediul în sat
(com) Miroslava, jud. Ia[i declar furate în luna
aprilie 2014 actele firmei: Caiet de încas`ri [i
pl`]i, Borderou, Not` de recep]ie, aviz înso]ire
marf` [i [tampila firmei. Se declar` nule.
Declar pierdut carnet student “Universitatea
Spiru Haret” [i Certificat na[tere pe numele
Gruianu Claudia Ioana.

