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OFERTA SERVICIU
Agen]ia Jude]ean` Pentru Pl`]i [i Inspec]ie Social` Mehedin]i cu sediul în Drobeta Turnu Severin, B-dul Carol I nr.3, scoate la concurs în data
de 06.04.2015 ora 10:00 - proba scris` [i
10.04.2015 ora 10:00 - interviul, urm`torul post
temporar vacant: Consilier juridic, clasa I, grad
profesional principal. Dosarele se depun pân` în
data de 30.03.2015, inclusiv. Informa]ii suplimentare se pot ob]ine la sediul institu]iei sau la
tel. 0252-313.860. Persoan` de contact: Strinoiu
Drago[.
F`r` comision! Contract direct cu angajatorul!
Personal hotelier hoteluri de lux în Grecia. Se
caut` cameriste pentru Halkidiki, Mikonos [i
Creta. Persoanele interesate sunt rugate s` sune
la num`rul 0728.546.825 sau s` aplice pe website-ul nostru: www.jobtrust.gr. Beneficii: -salariu
între 450-550Euro/lun` net, -cazare [i 3 mese pe
zi asigurate de c`tre angajator, -tipsuri [i alte
bonusuri la sfâr[itul contractului. Cerin]e: vârsta
cuprins` între 18 [i 55 de ani. Veni]i în Ia[i, 25/3,
ora 19.00, la Univ.Al.I.Cuza (Amfiteatrul B5 FEAA).
Agen]ia pentru Finan]area Investi]iilor Rurale,
aflat` în subordinea Ministerului Agriculturii [i
Dezvolt`rii Rurale organizeaz` în data de 09
aprilie 2015, ora 10:00, proba scris` a concursului
pentru ocuparea a 6 posturi temporar vacante
de execu]ie cu contract individual de munc` pe
perioad` determinat`, astfel: -1 post de Consilier
gr.IA –D.G.P.P.R.- S.G.P.P.R.- Studii de specialitate:
studii superioare de lung` durat` absolvite cu
diplom` de licen]` sau echivalent`/ studii universitare de licen]`: studii sociale (economice/
juridice/ [tiin]e administrative/ politice/ comunicare [i rela]ii publice/ psihologie [i [tiin]e comportamentale, sociologie)/ [tiin]e umaniste
(filologie); Vechime în specialitatea studiilor:
minim 1 an; -1 post de Inspector de specialitate
gr.II –C.R.F.I.R. 2 Sud Est– S.L.I.N.A. –C.I.- Studii de
specialitate: studii superioare de lung` durat` absolvite cu diplom` de licen]` sau echivalent`/
studii universitare de licen]`: [tiin]e inginere[ti/
socio–umane (economice, juridice, administrative, politice, filologie, sociologie, psihologie)/
matematic` [i [tiin]e ale naturii/ medicin` veterinar`. Vechime în specialitatea studiilor: minim
6 luni; -1 post de Consilier juridic gr. IA –C.R.F.I.R. 5
Vest– CJC- Studii de specialitate: studii superioare
de lung` durat` absolvite cu diplom` de licen]`
sau echivalent`/ studii universitare de licen]`:
[tiin]e juridice; Vechime în specialitatea studiilor:
1 an; -1 post de Consilier gr. IA –C.R.F.I.R. 6 Nord
Est– S.L.I.N.A.– C.I.- Studii de specialitate: studii
superioare de lung` durat` absolvite cu diplom`
de licen]` sau echivalent`/ studii universitare de
licen]`: [tiin]e inginere[ti/ socio–umane (economice, juridice, administrative, politice, filolo-

gie, sociologie, psihologie)/ matematic` [i [tiin]e
ale naturii/ medicin` veterinar`. Vechime în specialitatea studiilor: minim 1 an; -1 post de Consilier
gr. IA –O.J.F.I.R. Ia[i– S.L.I.N.A.– C.E.- Studii de specialitate: studii superioare de lung` durat` absolvite cu diplom` de licen]` sau echivalent`/
studii universitare de licen]`: [tiin]e inginere[ti/
sociale (economice, juridice, administrative,
politice, psihologie)/ matematic` [i [tiin]e ale naturii/ medicin` veterinar`. Vechime în specialitatea studiilor: minim 1 an; -1 post de Consilier gr.
IA –O.J.F.I.R. Gala]i– S.A.F.P.D.– C.E.- Studii de specialitate: studii superioare de lung` durat` absolvite cu diplom` de licen]` sau echivalent`/
studii universitare de licen]`: [tiin]e inginere[ti/
sociale (economice, juridice, administrative)/
matematic` [i [tiin]e ale naturii/ medicin` veterinar`/ biologie. Vechime în specialitatea studiilor: minim 1 an; Data limit` de depunere a
dosarelor de concurs: 31.03.2015, ora 16:30, la
sediul AFIR, str. [tirbei Vod`. nr.43, sector 1, Bucure[ti. Proba scris` a concursului se va desf`[ura
în data de 09.04.2015, ora 10:00, la sediul AFIR,
str. [tirbei Vod`. nr.43, sector 1, Bucure[ti. Interviul va avea loc în data de 16.04.2015, ora 10:00,
la sediul AFIR, din str. {tirbei Vod`, nr.43, sector 1,
Bucure[ti. Date de contact secretar comisie concurs- Direc]ia pentru Gestiunea Performan]elor
Profesionale [i Recrutare- Agen]ia pentru
Finan]area Investi]iilor Rurale: nr. tel.
031.860.25.33- Raluca Marcu.

CUMPåRåRI DIVERSE
Anticariat Aurora cump`r`m c`r]i vechi [i noi,
c`r]i cu autograf, vederi vechi, tablouri, icoane,
por]elan deplasare la domiciliu. 0751.221.166.

CITA}II
Numitul Adiguzel Nurullah este citat la Judec`toria Ia[i str A Panu nr 25 \n data de 15 aprilie.
2015 , ora 8.30 C12 M \n Dosar 15301/245/2014
divor] f`r` minori \n proces cu Magureanu
Daniela.
Spiridon Elena, cu ultimul domiciliu cunoscut în
Sat Pruni (Ora[ M`gurele), jud. Ilfov, Str. Arge[
nr.35, este chemat` în calitate de pârât` în
dosarul nr. 3538/1748/2014, minori [i familie, la
Judec`toria Cornetu, {oseaua Alexandriei nr.138,
Com. Cornetu, în proces cu Spiridon Petru, la
12.05.2015, ora 8.30, obiect dosar- divor].
Se citeaz` Dumitrache Olimpia [i Puia Maria cu
domiciliul \n comuna Ceptura, jud. Prahova, personal la interogatoriu la Judec`toria Ploie[ti \n
dosarul nr.9831/281/2013 \n calitate de p~r~te la
termenul din 15.04.2015.
Se citeaz` Gherson Tatiana Felicia, cu domiciliul în
Bucure[ti, str. Salvatorului nr. 20, sector 6, la

Judec`toria Pite[ti, pentru data de 24.04.2015, ora
8,30, în Dosarul 16233/280/2014, în proces cu
Radu Ion.
Se citeaz` SC Tafar Speed Auto SRL cu sediul social
în Pite[ti, str. Calea Craiovei nr. 109, incinta Complexului Negoiu, jude]ul Arge[, pentru data de
08.04.2015, ora 8,30 la Judec`toria Pite[ti în
Dosarul nr. 23300/280/2014 în contradictoriu cu
SC RCS &RDS SA, având ca obiect cerere de valoare redus`.
Se citeaz` R`dulescu Marian, cu ultimul domiciliu cunoscut în com. Valea Mare, sat Recea, jud.
Olt la Judec`toria Pite[ti, în calitate de pârât, în
Dosar 275/280/2015, având ca obiect divor] cu
copii, Complet C3-1, în procedura de regularizare,
în contradictoriu cu R`dulescu Nicoleta, reclamant`.
Numitul, }ipi[c` Costel, cu ultimul domiciliu
cunoscut în sat Ple[ani, comuna C`l`ra[i, jude]ul
Boto[ani, este citat în calitate de pârât de c`tre
reclamanta Gr`dinariu Mariana, la Judec`toria
Boto[ani, în dosarul num`rul 27770/193/2013,
având ca obiect “lichidarea regimului matrimonial”, cu termen de judecat` la data de
21.04.2015.
Se citeaz` Roman Crinu Constantin, cu domiciliul în Mioveni, str. Liviu Rebreanu bl. C2, etaj I, apt.
26, jude]ul Arge[, la Judec`toria Pite[ti, pentru
data de 22.04.2015, ora 8,30, în Dosarul
13623/280/2014, având ca obiect divor].
Judec`toria Moine[ti prin sentin]a civila 73/2014
din 16.01.2014 pronun]at` \n dosarul
3374/260/2013 admite ac]iunea reclamantei Bandea Iustina din sat Tarata, com. Ardeoani, Bac`u,
\n contradictoriu cu p~r~tul Bandea Claudiu din
Tarata, com. Pârjol, Bac`u, desface c`s`toria
par]ilor încheiata la 21.07.2001 din culpa exclusiv`
a p~r~tului. Reclamanta revine la numele de
Aparaschivei.
{chiopu Maria- cu domiciliul \n Ia[i, bd. Poitiers
nr. 71, bl. C6, ap. 99, jud. Ia[i, este citat` \n calitate
de p~r~t`, \n dosarul nr. 15134/245/2013, (cur`tor
special desemnat fiind av. Pavel Bogdan Florin)
av~nd ca obiect preten]ii, \n data de 16.04.2015,
ora 08:30, la Judec`toria Ia[i, cu sediul \n str.
Anastasie Panu nr. 25, Ia[i, Sec]ia Civil`, camera
Sala 3, complet c10, reclamanta fiind SC Salubris
SA Ia[i, cu sediul \n Ia[i, {os. Na]ional` nr. 43, jud.
Ia[i.
Dosar nr.740/277/2012, România, Judec`toria
P`târlagele- jude]ul Buz`u, Sentin]a civil` nr.1163,
[edin]a public` din data de 15.10.2012, Pre[edinte
-Toader Neculae, Grefier -Georgescu Aniela. Pentru aceste motive în numele Legii hot`r`[te: Admite ac]iunea formulat` de reclamantul Vasile
Petric`, domiciliat în comuna Vipere[ti, sat P`lici,
nr.145, jude]ul Buz`u, în contradictoriu cu pârâta
Vasile Violeta, domiciliat` în comuna Vipere[ti,

sat P`lici, nr.145, jude]ul Buz`u [i în consecin]`:
Declar` desf`cut` din culpa exclusiv` a pârâtei
c`s`toria p`r]ilor încheiat` la data de 16.10.2001
la Prim`ria Vipere[ti, jude]ul Buz`u. Pârâta va
reveni la numele avut anterior cas`toriei, acela
de „Nicolae”. Cu drept de apel în termen de 30
de zile de la comunicare. Pronun]at` în [edin]a
public`, la 15.10.2012.
Numi]ii Enachi Emildomiciliat legal \n mun.
Gala]i, str. Nicolae Deleanu nr. 9, BlA, ap. 16, jud.
Gala]i [i Enachi Geta cu domiciliul legal \n mun.
Gala]i, str. Nicolae Deleanu nr. 9, Bl A, ap. 16, jud.
Gala]i, \n fapt \n sat Serbe[tii Vechi, Bl.2, sc.3, et.2,
ap 30, com. Sendreni, jud. Gala]i sunt cita]i \n calitate de p~r~]i \n Dosarul nr. 6451/121/2014, av~nd
ca obiect \nlocuirea m`surii de plasament \n
regim de urgen]` cu m`sura plasamentului la
asistent maternal profesionist, cu termen de judecat` \n data de 22.04.2015, sala 3, ora 9 la Tribunalul Gala]i.
Numita Bararu Maria cu domiclilul legal \n mun.
Gala]i, str. Gheorghe Doja nr. 1, Bl. A, sc. 5, ap. 79
este citat` \n calitate de p~r~t` \n Dosarul nr.
142/121/2015, av~nd ca obiect \nlocuirea m`surii
de plasament la asistent maternal profesionist
cu m`sura plasamentului familial, cu termen de
judecat` \n data de 22.04.2015, sala 3, ora 9 la Tribunalul Gala]i.
Direc]ia General` de Asisten]` Social` [i Protec]ia
Copilului Vâlcea cheam` în judecat` pe numi]ii: 1.
Cojocaru Ioana cu domiciliul în comuna Lunge[ti,
sat Gan]ulei, jud. Vâlcea în calitate de intimat` în
dosarul civil nr.385/90/2015, cu termen de judecat` la data de 03.04.2015 aflat pe rol la Tribunalul
Vâlcea. 2. Untaru (fost` Stanca) Simona Marinela
cu re[edin]a în mun. Rm. Vâlcea, strada Calea Bucure[ti, nr.1, jud. Vâlcea [i Stanca {tefan cu domiciliul în comuna Bujoreni, sat Olteni, jud. Vâlcea
în calitate de intima]i în dosarul civil nr.
466/90/2015, cu termen de judecat` la data de
20.03.2015 aflat pe rol la Tribunalul Vâlcea. 3. Din
Georgeta Emilia [i Din Dumitru cu domiciliul în
comuna Frânce[ti, sat Genuneni, jud. Vâlcea în calitate de intima]i în dosarul civil nr.770/90/2015, cu
termen de judecat` la data de 20.03.2015 aflat pe
rol la Tribunalul Vâlcea. 4. Vasiliu (fost` Pîrvu)
Camelia cu domiciliul în mun. Rm. Vâlcea, strada
Luceaf`rului nr.5, bloc A20, scara F, apart.6, jud.
Vâlcea în calitate de intimat` în dosarul civil
nr.737/90/2015, cu termen de judecat` la data de
27.03.2015 aflat pe rol la Tribunalul Vâlcea.

DIVERSE
Subscrisa Evrika Insolvency IPURL reprezentat`
prin asociat coordonator Liscan Aurel, \n calitate
de lichidator judiciar al Gold Design Plast SRL desemnat prin sentin]a civil` din data de 18.03.2015,
pronun]at` de Tribunalul Bucure[ti, Sec]ia a VII-
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a Civil` \n dosar nr. 31984/3/2014, notific` deschiderea falimentului prin procedura simplificat` prev`zut` de Legea nr. 85/2014 împotriva
Gold Design Plast SRL, cu sediul in Bucure[ti Sectorul 5, Strada P`un Ilie (fosta Eufemia Beliam),
Nr. 6, camera 4, CUI 25281327, nr. de ordine \n regis-trul comer]ului J40/4334/2012. Persoanele fizice [i juridice care \nregistreaz` un drept de
crean]` n`scut dup` data deschiderii procedurii
insolven]ei \mpotriva Gold Design Plast SRL vor
formula declara]ie de crean]` care va fi \nregistrat` la grefa Tribunalului Bucure[ti - sec]ia a VII-a
civila, cu referire la dosarul nr. 31984/3/2014, \n
urm`toarele condi]ii: a) termenul limit` pentru
\nregistrarea cererii de admitere a crean]elor \n
tabelul suplimentar al crean]elor 06.04.2015; b)
termenul limit` pentru verificarea crean]elor,
\ntocmirea, afi[area [i comunicarea tabelului suplimentar al crean]elor 16.04.2014; c) termenul
pentru depunerea contesta]iilor la tabelul suplimentar 23.04.2014; d) termen pentru \ntocmirea
[i afi[area tabelului definitiv consolidat
04.05.2015.

SOMA}II
Soma]ie - Data emiterii: 02.03.2015. Judec`toria
Zimnicea, jude] Teleorman, prin încheierea de
[edin]` din data de 25.02.2015, pronun]at` în
dosarul nr. 3077/339/2014, a dispus emiterea
soma]iei privind pe reclamantul Dr`gu[in Floarea, cu domiciliul în ora[ul Zimnicea, strada Nicolae B`lcescu, nr. 5, jude]ul Teleorman, care invoc`
dobândirea propriet`]ii prin uzicapiune, c` posed` bunurile sub nume de proprietar de peste
30 de ani, bunuri mo[tenite de mama reclamantei, numita Stama Elena (decedat`), de la p`rin]ii
acesteia, Stama Gheorghe [i Stama Ecaterina,
asupra terenului intravilan de 500 mp (530 mp
din m`sur`tori), situat în Zimnicea, str. Nicolae
B`lcescu, nr. 5, jud. Teleorman, cu vecin`t`]ile: N
- Ionescu Ion, S - Nicolae B`lcescu, E - S`ftoiu Ion,
V - Fl`mânzeanu Nicoleta Otilia, pe care se afl` o
cas` de locuit, în suprafa]` de 63 mp (54 mp din
m`sur`tori), construit` din p`mânt b`tut [i compus` din dou` camere, conform planului de
aplasament depus la dosar. To]i cei interesa]i s`
fac` opozi]ie, se vor adresa instan]ei în scris, cu
precizarea c`, în caz contrar, în termen de 6 luni
de la emiterea celei din urm` publica]ii se va
trece la judecarea cererii.

SELEC}IE PROIECTE
Anun] de Participare (1): Fondul european pentru refugia]i – Programul anual 2013. Ref:
ERF/13.05. Inspectoratul General pentru Imigr`ri
solicit` propuneri de proiecte pentru implementarea unor ac]iuni în domeniul azilului cu
ajutorul unei asisten]e financiare prin Programul
general “Solidaritatea [i gestionarea fluxurilor
migratorii” al Uniunii Europene. Instruc]iunile
pentru solicitan]i în forma complet` se g`sesc
pentru consultare la Inspectoratul General pentru Imigr`ri, str. Lt. col. Constantin Marinescu
nr.15A, Sector 5, Bucure[ti [i pe pagina de Internet www.ori.mai.gov.ro. Data limit` pentru
depunerea propunerilor este 03.04.2015, ora
09:00. Perioada de selectie si evaluare a
proiectelor este 03.04.2015– 17.04.2015. Selec]ia
propunerilor se va efectua pe baza procedurii accelerate, conform prevederilor Legii nr.350/2005
privind regimul finan]`rilor nerambursabile din
fonduri publice alocate pentru activit`]i nonprofit de interes general, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare. (1) Anun] publicat în
Monitorul Oficial al României nr.53 din data de
19.03.2015, Partea a VI-a.

ADUNåRI GENERALE
Convocare: Consiliul de Administra]ie al SC Finitex SA, Bucure[ti, înregistrat` la O.R.C.T.B. sub nr.

J40/2032/1991, C.U.I. 404831, în temeiul art.117
din Legea nr.31/1990, privind societ`]ile comerciale, republicat` [i modificat`, convoac` Adunarea general` ordinar` a ac]ionarilor pentru
data de 27.04.2015, ora 13, la sediul social al societ`]ii din Bucure[ti, Str. Sadului, nr. 35, sector 5,
la care sunt îndrept`]i]i s` participe to]i ac]ionarii
înregistra]i în registrul consolidat al ac]ionarilor
la data de referin]` 03.04.2015. Adunarea general` ordinar` a ac]ionarilor va avea urm`toarea
ordine de zi: 1. Prezentarea [i aprobarea raportului de gestiune al consiliului de administra]ie pentru anul 2014; 2. Prezentarea [i aprobarea
raportului comisiei de cenzori pentru anul 2014;
3. Prezentarea [i aprobarea bilan]ului contabil [i
a contului de profit [i pierdere pentru anul 2014;
4. Desc`rcarea de gestiune a administratorilor
pentru anul 2014; 5. Prezentarea [i aprobarea
bugetului de venituri [i cheltuieli pentru anul
2015; 6. Prezentarea [i aprobarea politicilor [i procedurilor contabile ale societ`]ii; 7. Prezentarea
demisiei pre[edintelui consiliului de administra]ie; 8. Alegerea unui nou membru în consiliul de administra]ie; 9. Alegerea pre[edintelui
consiliului de administra]ie. Documentele [i materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a adun`rii generale
ordinare vor fi puse la dispozi]ia ac]ionarilor, la
sediul societ`]ii începând cu data de 02.04.2015.
Lista cuprinzând informa]ii cu privire la numele,
localitatea de domiciliu [i calificarea profesional`
a persoanei propus` pentru func]ia de administrator se afl` la dispozi]ia ac]ionarilor, putând fi
consultat` [i completat` de ace[tia. Ac]ionarii
pot participa la adunarea general` ordinar`, personal sau prin reprezentant mandatat prin
procura special`, conform prevederilor legale.
Formularul de procur` special` se poate ob]ine la
sediul societ`]ii începând cu data de 10.04.2015 [i
se va depune la sediul societ`]ii pân` la data de
25.04.2015. În cazul neîntrunirii cvorumului legal,
a doua convocare este pentru data de 28.04.2015
la aceea[i or`, în acela[i loc [i cu aceea[i ordine de
zi. Rela]ii la telefon 021-423.1125.

LICITA}II
Lichidatorul judiciar Dinu, Urse [i Asocia]ii SPRL
notific` creditorii cu privire la deschiderea procedurii falimentului prev`zut` de Legea nr.
85/2006 împotriva debitoarei SC Health & Safety
Medical SRL cu sediul în Bucure[ti, Str. Drumul
Codrii Cosminului nr.41A, et. 1, sector 1,
J40/6378/2010, CUI 27096385, în dosarul
20480/3/2014 aflat pe rolul Tribunalului Bucure[ti, Sec]ia a VII-a Civil`. Termenul limit` pentru înregistrarea cererii de admitere a crean]elor
asupra averii debitorului în vederea întocmirii
tabelului suplimentar este 06.04.2015, termenul
de verificare a crean]elor, de întocmire, afi[[are
[i comunicare a tabelului suplimentar de creante
–06.05.2015, termenul de depunere a contesta]iilor – 26.05.2015, termenul de întocmire a
tabelului definitiv consolidat – 05.06.2015.
Urm`torul termen de judecat` a fost fixat pentru data de 15.05.2015. Pentru rela]ii: 021.318.74.25
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 Bac`u. Serviciul
Fiscal Municipal One[ti. Biroul colectare [i executare silit`. Nr. 102380/ 16.03.2015. Anun]ul
privind vânzarea pentru bunuri imobile/ ansamblu de bunuri imobile. În temeiul art. 162 alin. (2)
din Ordonan]a Guvernului nr. 92/2003 privind
Codul de procedur` fiscal`, republicat`, cu
modific`rile [i complet`rile ulterioare, se face
cunoscut c` în ziua de 03, luna aprilie, orele 10.00,
anul 2015, în localitatea One[ti, str. Po[tei, nr. 5,
se vor vinde prin licita]ie public` (primul termen)
urm`toarele bunuri imobile, proprietate a debitorului Bunea Claudiu cu domiciliul fiscal în locali-

tatea One[ti, str. Aleea Parcului, bl. 9, sc. B, etaj
parter, ap. 96, cod de identificare fiscal`
1590309044431: Apartament în suprafa]` de
26.98 mp, compus din 1 camer`, situat în localitatea One[ti, str. Aleea Parcului bl. 9, sc. B, Parter,
ap. 96, jude] Bac`u, pre] de evaluare/ de pornire
al licita]iei 45.775 lei (exclusiv TVA). Vânzarea va
avea loc în data de 03 aprilie 2015, ora 10.00 la
sediul Serviciului Fiscal Municipal One[ti, str.
Po[tei nr. 5. Ofertan]ii sunt obliga]i s` depun`
pân` la data de 02 aprilie 2015, taxa de participare reprezentând 10% din pre]ul de pornire al
licita]iei, oferta de cump`rare scris`, precum [i
celelalte acte prev`zute de art. 162 alin. 7 din OG
nr. 92/2003 privind Codul de Procedur` Fiscal` republicat` cu modific`rile [i complet`rile ulterioare. Raportul de evaluare se afl` la sediul
vânz`torului. Informa]ii suplimentare pute]i
ob]ine la sediul Serviciului Fiscal Municipal
One[ti, telefon 0234/320671, interior 243.
Comuna Cosme[ti, vinde prin licita]ie public`licita]ie cu plic \nchis-, suprafa]a de 150 mp teren
intravilan apar]inând domeniului privat al comunei, situat în Cv. 17, P.675/12/2, cu nr. cadastral
102501. Licita]ia va avea loc în data de 23.04.2015,
ora 11.00, la sediul Consiliului Local al comunei
Cosme[ti, jud. Gala]i. Caietul de sarcini [i documentele necesare se pot procura de la sediul Consiliului Local, începând cu data de 01.04.2015, ora
8.00. Persoana de contact }uchel Iancu, nr. de tel.:
fix 0236336227 sau mobil 0730072655. Termenul
limit` de depunere a ofertelor este 21.04.2015, ora
14,00. Pre]ul de pornire la licita]ie este de 3675
lei conform Raportului de expertiz` valoric` nr. E
19/2014 elaborat de persoan` fizic` autorizat`
ANEVAR, autoriza]ia nr. 4489-11592, Bor[ Cornelia.
Câ[tig`torul va achita documenta]ia de dezmembrare a imobilului, cheltuielile ce s-au f`cut în
vederea înregistr`rii dezmembr`rii la Cartea Funciara [i încheierea actului de dezmembrare la Notarul Public, respectiv suma de 3630 lei. Orice
persoan` interesat` poate solicita clarific`ri la
sediul Prim`riei comunei Cosme[ti, jud. Gala]i de
la domnul }uchel Iancu, persoana de contact desemnat`.
Prim`ria Municipiului Alexandria, cu sediul în str.
Dun`rii nr.139, cod fiscal 4652660, organizeaz`
licita]ie public` deschis` în scopul concesion`rii
unui teren în suprafa]` de 66,00 mp., apar]inând
domeniului privat de interes local al municipiului
Alexandria, situat în strada Dun`rii, zona bl. I 1.
Perioada de concesionare este de 25 ani. Licita]ia
va avea loc la data de 16.04.2015, orele 11:00, la
sediul Prim`riei Municipiului Alexandria, iar ofertele se primesc la registratura Prim`riei Municipiului Alexandria, pân` în preziua datei de
licita]ie, orele 16:00, într-un singur exemplar în
limba român`. Documenta]ia de atribuire poate
fi studiat` [i achizi]ionat`, contra cost, la sediul
Prim`riei Municipiului Alexandria, Serviciul Valorificare Patrimoniu, tel. 0247317732, int. 132, fax.

0247317728. Împotriva licita]iei, pân` la momentul adjudec`rii, se va putea face contesta]ie la
Judec`toria Alexandria (strada Independen]ei,
nr.22, Alexandria). Solu]ionarea litigiilor se realizeaz` la Tribunalul Teleorman-Sec]ia Contencios
Administrativ (strada Ion Creang`, nr.53, Alexandria). Clarific`rile privind licita]ia se pot ob]ine
maxim pân` la data de 08.04.2015.
SC Local Urban SRL Turnu M`gurele, cu sediul în
str. Republicii, nr. 2, jude]ul Teleorman, cod po[tal
145200, CUI 30055849; J34/168/2012, telefon/fax
0247411895, e-mail: localurban@yahoo.com,
anun]` organizarea licita]iei publice deschis`, cu
strigare, pentru închirierea unor suprafe]e de
teren, în vederea amplas`rii de construc]ii provizorii –copertine auto. Caietele de sarcini se pot
cump`ra în urma solicit`rii scrise, de la sediul
nostru din str. Republicii, nr.2, etaj 3, camera 5 contravaloarea caietului de sarcini este de 20 Lei.
{edin]a public` de deschidere a primei [edin]e
de licita]ie va avea loc în data de 08.04.2015, ora
11:00 la sediul societ`]ii. Termenul limit` de
depunere a cererii [i documenta]iei pentru înscrierea la licita]ie este 07.04.2015, ora 16:00. Pentru închirerea suprafe]elor de teren r`mase
neocupate în urma licita]iei publice organizat` la
termenul din 08.04.2015, se vor organiza [edin]e
de licita]ie din dou` în dou` s`pt`mâni, miercurea la ora 11:00 la sediul societ`]ii, iar cererea
de înscriere [i documenta]ia aferent` se vor
putea depune cel mai târziu în ziua anterioar`
licita]iei, pân` la ora 16:00.

PIERDERI
Societatea Generali SA anun]` pierderea documentelor cu regim special aflate în gestiunea
M.I.B, poli]e MAJ 5403483-5403485 [i PP 54551385455139. Se declar` nule.
Pierdut atestat profesional transport marf` [i
persoane, eliberat pe numele Cr`ciun Gheorghe.
Îl declar` nul.
Pierdut Proces Verbal eliberat în data de 9 septembrie 1969 pe numele Jacota Hristea, Jacota
Victoria [i Jacota Victoria. Îl declar nul.
Pierdut certificate constatator pentru ter]i al
firmei SC Nedelea Niculae P.F.A ,C.U.I. 317840056,
\nregistrat cu nr. 16331/11.06.2013, cu domiciliul \n
Cepari, com. Dumitra nr.58 jud Bistrita-N`s`ud.
|l declar nul.
SC Panera Enterprises SRL, cu sediul în str.
Mehedin]i, nr.88, sc.3, et. 2, ap. 26, Cluj- Napoca,
jud. Cluj, C.U.I. 27074301. J12/998/2010, declar
nule certificat de înregistrare B- 2271978 [i
încheierea judec`toreasc` de înfiin]are a firmei.
Direc]ia General` de Poli]ie Local` a Municipiului Bucure[ti, Aleea Suter nr. 21, declar nul sigiliu
PC 002.
P.F.A. Cuconu {erb`nic`, C.U.I. 24678451 taxi declar nul` [tampil` rotund`.

DECESE

Cu adânc` durere în suflet anun]`m trecerea la cele
ve[nice a domnului profesor PANAITI PANAIT,
ale c`rui contribu]ii [tiin]ifice [i culturale au contribuit la prop`[irea neamului. Prohodirea va avea
loc mar]i 24.03.2015, ora 12 la Biserica Sf. Gheorghe
Nou, trupul neînsufle]it urmând a fi depus
în cripta familiei din Cimitirul Reînvierea.
Dumnezeu s`-l odihneasc` în lini[te [i pace!

