JURNALUL NA}IONAL Mar]i, 25 noiembrie 2014

12

Anun]uri
OFERTE SERVICIU
Proto Technology are ca principal domeniu
de activitate fabricarea de prototipuri, machete [i matri]e, numai în lemn, argil`,
r`[ini sau materiale compozite, cu
prec`dere în industria auto. C`ut`m persoan`, femeie/b`rbat, care are cuno[tin]e
în matri]are, machetare [i prototipare,
desen tehnic [i lucrul cu unelte manuale.
Pentru mai multe informa]ii, v` rug`m s`
ne scrie]i pe adresa contact@prototechnology.ro.
Prim`ria comunei Scânteia, jude]ul Ia[i, organizeaz` la sediul s`u, concursul/examenul pentru ocuparea urm`toarelor
posturi vacante: 1. bibliotecar, treapta II,
studii superioare, compartimentul unit`]i
de cultur`, 2. inspector de specialitate,
treapta II, studii superioare, compartimentul unit`]i de cultur`, 3. arhivar, treapta III,
studii medii, compartimentul administrativ, 4. agent de paz`, treapta II, studii medii,
compartimentul poli]ie local`. Condi]iile
de desf`[urare a concursului sunt
urm`toarele: Proba scris` în data de 24 decembrie 2014, ora 10,00. Interviul în data
de 29 decembrie 2014, ora 10:00. Dosarele
de înscriere se vor depune în termen de 14
de zile de la data public`rii anun]ului în
ziar, la secretariatul prim`riei. Condi]iile de
participare la concurs, bibliografia [i actele
necesare candida]ilor pentru dosarul de înscriere sunt afi[ate la sediul prim`riei Scânteia [i sunt puse la dispozi]ia solicitan]ilor
de c`tre secretariatul comisiei de concurs.
Rela]ii suplimentare la telefon 0232
229260.

VÂNZåRI 4 CAMERE
V~nd apartament 4 camere, decomandat,
\mbun`t`]iri, bloc reabilitat, parter /4, 2
b`i, balcon, Metrou 2 min. distan]`. 63.000
E. 0723.206.648, 0721.363.941.

VÂNZåRI TERENURI
Teren M`gurele, intravilan, 7800 m, toate
actele, urgent, convenabil. 0770.504.465,
cartierul Florilor.

CITA}II
P~r~tul Br`nescu Alexandru Valentin este
chemat \n judecat` pentru data de 15 decembrie 2014, ora 09:00, sala 2, complet
C29, la Judec`toria Tg. Jiu, de c`tre reclamanta Br`nescu Maria-Magdalena. Pentru
ac]iune divor] f`r` copii, \n dosarul nr.
11654/318.2014.
Domnul Simionov Aureliu Petri[or, cu ultimul domiciliu cunoscut în Rm. Vâlcea, str.
Dacia, nr. 20, bl. 84, sc. B, ap. 1, este chemat
pe data de 28.11.2014, la Judec`toria Rm.
Vâlcea, în calitate de pârât, în proces de
divor] cu Simionov Veronica Lavinia, la ora
8.30, dosar nr. 12.013/288/2013.
Se citeaz` numitul Grigorie C. Cristinel, în
calitate de pârât, în dosarul nr.
3781/223/2013, al Judec`toriei Dr`g`[ani,
cu termen de judecat` la data de
22.01.2015, având ca obiect „Partaj succesoral”.
Direc]ia General` Regional` a Finan]elor
Publice Ia[i - Administra]ia Jude]ean` a
Finan]elor Publice Suceava. Cita]ie. Pus-

casu Vasilica, cu ultimul domiciliu cunoscut în Suceava, Bdul. George Enescu, nr.
16D, este chemat la Judec`toria Suceava,
str. [tefan Cel Mare, nr. 62, sala 306, com.
c4, în ziua de 14.01.2015, ora 8.30, în calitate
de pârât în dosarul nr. 2892/314/2012, în
proces cu Direc]ia General` Regional` a
Finan]elor Publice Ia[i - Administra]ia
Jude]ean` a Finan]elor Publice Suceava, str.
Vasile Bumbac, nr. 7, în calitate de reclamant pentru partaj judiciar.
Prin sentin]a civil` 329/2014 a Tribunalului
Dolj pronun]at` în dosarul nr.
16925/63/2013 a fost admis` ac]iunea formulat` de reclaman]ii Petrescu Constantin
[i Petrescu Stela în contradictoriu cu pârâta
Ioana Malvina Teodora [i s-a constatat valabilitatea antrecontractului de vânzarecump`rare încheiat la data de 04.09.2011
între reclaman]i [i pârât`, având ca obiect
imobilul cas` cu 5 camere, demisol [i
parter + terenul în suprafa]` de 238,25 mp.
Prezenta hot`râre ]ine loc de act de vânzare-cump`rare. Cu apel în 30 de zile de la
comunicare/publicare.
Haid`u Alexandru, cu domiciliul în sat
Brosc`u]i, com. Brosc`u]i, jud. Boto[ani, în
calitate de reclamant în dosar nr.
2785/222/2014, având ca obiect “divor]”
citeaz` la Judec`toria Dorohoi în data de 17
decembrie 2014 pe Haid`u Liliana, în calitate de pârât, cu re[edin]a în Italia.
SC Astral Star SRL - cu sediul în Ia[i, str.
Manta Ro[ie nr. 16, jud. Ia[i [i punct de
lucru în Ia[i, Complex Ciurchi este citat` în
calitate de pârât`, (ap`r`tor desemnat în
calitate de curator special este d-na Av.
Ila[cu Adina Loredana) în dosarul nr.
23514/245/2014, având c` obiect cerere de
valoare redus`, în dat` de 08.12.2014, ora
08:30, la Judec`toria Ia[i, cu sediul în str.
Anastasie Panu nr. 25, Ia[i, Sec]ia Civil`,
camera Sala 3, complet c03, reclamanta
fiind SC Salubris SA, cu sediul în Ia[i, {os.
Na]ional` nr. 43, jud. Ia[i.
SC Hol Avantaj Twins SRL- cu sediul în Ia[i,
{os. Albinet nr. 33, construc]ia C2/2, CAM.1
[i puncte de lucru în Ia[i, str. Ignat nr. 4 [i
str. Ignat nr. 7, reprezentat` prin dl. Barbu
Alexandru - în calitate de administrator
(domiciliat în jud. Ia[i, sat Dancu, com. Holboca), este citat` în calitate de pârât`,
(ap`r`tor desemnat în calitate de curator
special este d-na Av. Hu]anu Georgiana) în
dosarul nr. 10506/245/2013, având c`
obiect preten]ii, în dat` de 29.01.2015, ora
08:30, la Judec`toria Ia[i, cu sediul în
str.Anastasie Panu nr. 25, Ia[i, Sec]ia Civil`,
camera Sala 6, complet c02m, reclamanta
fiind SC Salubris SA Ia[i, cu sediul în Ia[i,
{os. Na]ional` nr. 43, jud. Ia[i.
Iftimoaia Mihaela - |ntreprindere Individual`- cu sediul în Ia[i, Pia]` Voievozilor nr. 5,
parter, bl. A10, jud. Ia[i, reprezentat` prin
doamna Iftimoaia Mihaela - în calitate de
administrator (domiciliat` în Ia[i, str. Bucium nr. 23, bl. B3, sc. A, et. 1, ap. 3, jud. Ia[i,
este citat` în calitate de pârât`, (ap`r`tor
desemnat în calitate de curator special este
doamna Av. Lupu Oana-Daniela) în dosarul
nr. 32778/245/2014, având c` obiect preten]ii, în dat` de 14.01.2015, ora 08:30, la
Judec`toria Ia[i, cu sediul în str. Anastasie
Panu nr. 25, Ia[i, Sec]ia Civil`, camera Sala
Publicitate

1, complet c16f, reclamanta fiind SC Salubris SA Ia[i, cu sediul în Ia[i, Sos. Na]ional`
nr.
43,
jud.
Ia[i.
Balanov Lumini]a/ Ioan- cu domiciliu în
Ia[i, Sos. P`curari nr. 6, bl. 558, sc. IV, et. 5,
ap. 14, jud. Ia[i, sunt cita]i în calitate de
pârâ]i, în dosarul nr. 37781/245/2013, având
c` obiect preten]ii, în dat` de 16.12.2014, ora
08:30, la Judec`toria Ia[i, cu sediul în str.
Anastasie Panu nr. 25, Ia[i, Sec]ia Civil`,
camera Sala 6, complet c0, reclamanta
fiind SC Salubris SA, cu sediul în Ia[i, {os.
Na]ional` nr. 43, jud. Ia[i.
SC Club 20 Dragon Catering SRL- cu sediul
în Ia[i, str. Luca Arbore nr. 2, ap. 6, reprezentat` prin dl. Roibu Lauren]iu - în calitate de
administrator, este citat` în calitate de
pârât`, în dosarul nr. 30662/245/2014,
având c` obiect cerere de valoare redus`,
în dat` de 08.12.2014, ora 08:30, la
Judec`toria Ia[i, cu sediul în str. Anastasie
Panu nr.25, Ia[i, Sec]ia Civil`, camera Sala
7- Camera de consiliu, complet c19, reclamanta fiind SC Salubris SA Ia[i, cu sediul în
Ia[i, [os. Na]ional` nr. 43, jud. Ia[i.
Numita Stancu Cristina, cu ultimul domiciliu cunoscut în comuna Miro[i, sat Miro[i,
jud. Arge[, este chemat` la Judec`toria
Coste[ti, cu sediul în Coste[ti, strada Victoriei nr. 72, jud. Arge[, în data de 27 noiembrie 2014, orele 12, pentru cauza ce
formeaz` obiectul dosarului nr.
2451/214/2013 având ca obiect desfacere
c`s`torie, revenire la nume, exercitare autoritare p`rinteasc`, stabilire domiciliu etc.
Se citeaz` pârâta Ghenoiu Ionela Victori]a,
cunoscut` cu domiciliul în com. Rociu, sat
Gliganu, jud. Arge[, la termenul din
08.12.2014, la Judec`toria Topoloveni, jud.
Arge[, în dosar 576/828/2014 ce are ca
obiect “Majorare pensie între]inere”.
Radu Lucian cu ultimul domiciliu în comuna Murga[i, sat Balota de Sus, persoan` declarat` disp`rut`. Cine are
informa]ii cu privire la aceast` persoan` s`
se adreseze Tribunalului Dolj, strada
Brestei, nr.129, Craiova pân` la data de
08.12.2014 în dosarul nr. 11815/63/2014
având ca obiect declararea judec`toreasca
a mor]ii.
Subsemnata Udrea Ioana, domiciliat` \n
mun. Motru, sat Plostina, jud. Gorj,
\ncuno[tiin]ez c` s-a declan[at procedura
declar`rii judec`tore[ti a mor]ii so]ului
meu Udrea Ghe. Mihail disp`rut \n 22 februarie 1992, procedura ce face obiectul dos
nr. 7631/95/2013 aflat pe rolul Tribunalul
Gorj, cu termen de judecat` la 02.12.2014.
Orice persoan` care cunoa[te [i de]ine informa]ii \n legatur` cu numitul Udrea Mihail av~nd cu ultimul domiciliu cunoscut
\n mun. Motru, sat Plostina, jud. Gorj, CNP
1560312180016, c`s`torit, 4 copiii, este
rugat` s` comunice instan]ei de judecat`
\n dos nr. 7631/95/2013.

DIVERSE
Judec`toria Sighetu Marma]iei. Tribunalul
Maramure[. Dosar nr. 422/307/2014 din
data de 04.04.2014. Soma]ie emis` în
temeiul încheierii civile din 25 martie 2014.
Având în vedere cererea formulat` de
reclaman]ii Pop Vasile -Sat {ugatag, nr. 9/A,
Jude] Maramure[ CNP 1740812241640 [i
Pop Parasca Ioana –Sat {ugatag, nr. 9/A,
Jude] Maramure[, CNP 2780203241640,
având ca obiect constatarea dobândirii
dreptului de proprietate prin uzucapiune
prin joc]iunea posesiilor asupra imobilului
reprezentând teren în suprafa]` de 1.050
mp, situat în sat [ugatag, înscris în cartea
funciar` nr. 51025 Ocna [ugatag, nr.top 84
someaz` persoanele interesate care pot
dovedi un drept sau un interes legitim s`
formuleze opozi]ie în termen de [ase luni
de la publicarea prezentei soma]ii. În cazul
în care, în termen de [ase luni de la
emiterea publica]iei prezentei soma]ii, nu
s-a formulat opozi]ie, instan]a va proceda
la judecarea cererii formulate de reclaman]i.
Judec`toria Turnu M`gurele, dosar
1618/329/2014, sentin]a civil` nr.
663/23.10.2014, în numele legii hot`r`[te.
Admite ac]iunea civil` de divor] formulat`
de reclamantul G`in` Lucian-Mugurel,
domiciliat în Turnu M`gurele, str. Republicii, bl. G4, sc. D, et.2, ap. 25, jude]ul Teleorman, împotriva pârâtei G`in`
Doina-Florentina cu ultimul domiciliu
cunoscut în Turnu M`gurele, strada Republicii, bl. G4, sc. D, et.2, ap. 25, jude]ul Teleorman, citat` prin publicitate în toate
formele prev`zute de lege. Declar`
desf`cut` din vina exclusiv` a pârâtei
c`s`toria încheiat` la data de 27 iulie 2013
[i înregistrat` la nr. 49 în Registrul St`rii
civile al Prim`riei municipiului Turnu
M`gurele, jude]ul Teleorman. Dup` desfacerea c`s`toriei p`r]ile î[i vor relua numele
purtate anterior încheierii c`s`toriei, în
sensul c` reclamantul se va numi “G`in`”,
iar pârâta se va numi “Recea”. Stabile[te
locuin]a minorului G`in` Alexandru-Mirel,
n`scut la data de 1 decembrie 2009, la
reclamant. Dispune ca autoritatea p`rin-

teasc` privind pe minor s` fie exercitat` exclusiv de c`tre reclamant. Oblig` pe pârât`
s` pl`teasc` în favoarea minorului pensie
de între]inere în sum` de 189 lei lunar începând cu data introducerii ac]iunii 4 august 2014 [i pân` la majoratul minorului.
Oblig` pe pârât` s` pl`teasc` reclamantului suma de 500 lei cheltuieli de judecat`
reprezentând. Cu apel în 30 de zile libere
de la comunicare. Pronun]at` azi, 23 octombrie 2014, în [edin]` public`.
Subscrisa Evrika Insolvency IPURL,
reprezentat` prin asociat coordonator av.
Liscan Aurel, în calitate de lichidator judiciar al SC Atlantic Restaurant System SRL
desemnat prin sentin]a civil` din data de
13.07.2012, pronun]at` în Dosar nr.
3701/3/2012 aflat pe rolul Tribunalului Bucure[ti, Sec]ia a VII a Civil`, anun]`
scoaterea la vânzare a bunurilor mobile
constând în echipamente tehnologice
specifice restaurantelor tip fast-food, identificate, inventariate [i evaluate apar]inând
societ`]ii falite, în valoare total` de 152.128,
84 lei exclusiv TVA. Prima vânzare a
bunurilor apar]inând societ`]ii falite se va
organiza în data de 28.11.2014, ora 15.00,
prin licita]ie public` cu strigare Locul de
desf`[urare a licita]iilor va fi stabilit la
sediul lichidatorului judiciar din Bucure[ti,
Bd.Unirii nr.78, bl.J2, sc.2, et.3, ap.39, sector
3, unde se vor depune documentele de înscriere la licita]ie men]ionate în caietul de
sarcini, cel târziu pân` în preziua licita]iei,
ora 12.00. Date despre starea bunurilor,
pre]ul acestora, condi]iile de înscriere la
licita]ie precum [i modul de organizare a
acestora se pot ob]ine din caietul de sarcini
întocmit de lichidatorul judiciar. Caietul de
sarcini se poate achizi]iona de la sediul
lichidatorului judiciar din Bucure[ti,
Bd.Unirii nr.78, bl.J2, sc.2, et.3, ap.39, sector
3. Costul unui caiet de sarcini este de 300
lei. Achizi]ionarea caietului de sarcini este
obligatorie pentru to]i participan]ii la
licita]ie. Rela]ii suplimentare se pot ob]ine
la tel. 021.277.28.81

SOMA}II
Prin încheierea din data de 7 noiembrie
2014, a Judec`toriei Turnu M`gurele, în
baza art. 1051 alin. 1 [i 2 Cod procedur`
civil`, s-a dispus emiterea prezentei
soma]ii, în urma cererii reclamantei
V`duva Elena, domiciliat` în Turnu
M`gurele, strada Viitorului, nr. 59, jud. Teleorman, care invoc` dobândirea dreptului
de proprietate, prin uzucapiune, asupra
imobilului constând în cas` de locuit construit` în anul 1967 din p`mânt b`tut [i
BCA, compus` din 4 înc`peri acoperit` cu
tab[` - C1 [i terenul aferent construc]iilor, în
suprafa]` de 264 mp, imobil situat în Turnu
M`gurele, strada Viitorului, nr. 59, jud. Teleorman, cu vecin`t`]ile: N - V`duva Elena, E
- Alexa Mihai, S - str. Viitorului [i V - Bebe
George. Toate persoanele interesate sunt
somate s` fac` opozi]ie cu precizare c`, în
caz contrar, în termen de 6 luni de la
emiterea celei din urm` publica]ii, se va
trece la judecarea cererii reclamantei.
Prin încheierea din data de 7 noiembrie
2014, a Judec`toriei Turnu M`gurele, în
baza art. 1051 alin. 1 [i 2 Cod procedur`
civil`, s-a dispus emiterea prezentei
soma]ii, în urma cererii reclamantei Zîmbrea Constan]a, domiciliat` în Turnu
M`gurele, strada Ulmului, nr. 2, jud. Teleorman, care invoc` dobândirea dreptului de
proprietate, prin uzucapiune, asupra imobilului constând în cas` de locuit, compus`
din 2 camere, hol, buc`t`rie acoperit` cu
]igl` C1 [i anexe gospod`re[ti, respectiv o
magazie din chirpici, un p`tul, o cocin`
pentru porci, acoperite cu tabl`, pivni]` C2 [i C3 [i terenul aferent construc]iilor, în
suprafa]` de 222 mp, imobil situat în Turnu
M`guele, strada Ulmului, nr.2, jud. Teleorman, cu vecin`t`]ile: N - str. Ulmului, E Zâmbrea Emilia, S - Neagu Vasile [i V Burcea Doina. Toate persoanele interesate
sunt somate s` fac` opozi]ie cu precizare
c`, în caz contrar, în termen de 6 luni de la
emiterea celei din urm` publica]ii, se va
trece la judecarea cererii reclamantei.

LICITA}II
Subscrisa SC }es`toriile Reunite SA, cu
sediul în Bucure[ti, Str. Sp`taru Preda nr.5,
Sect. 5, având num`r de înregistrare la Registrul Comer]ului Bucure[ti J40/352/1991 [i
CUI RO 425818, reprezentat` prin domnul
Miron Daniel Florian, în calitate de director
general, anun]` vânzarea de de[euri metalice [i nemetalice prin licita]ie public` cu
strigare, desf`[urat` la sediul social de la
adresa susmen]ionat` în data de
10.12.2014. În caz de neadjudecare la prima
[edin]`, licita]ia se va relua în fiecare zi de
miercuri, la aceea[i or`. Informa]ii suplimentare pe site-ul societ`]ii www.tesatoriilereunite.ro.
SC Zid Gili Construct SRL prin lichidator judiciar anun]` vânzarea la licita]ie public`
a bunului mobil aflat în patrimoniul societ`]ii debitoare conform raportului de
evaluare, a regulamentului de vânzare a
bunului ce au fost încuviin]at de Adunarea

Creditorilor din 30.10.2014.Pre]ul de pornire
al licita]iei fiind cel stabilit în raportul de
evaluare. [edin]ele de licita]ii vor avea loc
pe data de: 27.11.2014, 28.11.2014, 03.12.2014,
04.12.2014, 09.12.2014, 10.12.2014, 11.12.2014,
15.12.2014, 16.12.2014 [i 19.12.2014 orele
12.30, la sediul lichidator judiciar din
Ploie[ti, str. Ion Maiorescu, nr.12, bl.33S1, et.
5, cab 5E. Rela]ii suplimentare sediul
lichidator judiciar cât [i la telefon
0 3 4 4 1 0 4 5 2 5 .
SC International Alpha Trans SRL prin
lichidator judiciar anun]` vânzarea la
licita]ie public` a bunurilor mobile aflate
în patrimoniul societ`]ii debitoare conform rapoartelor de evaluare, a regulamentului de vânzare a bunurilor ce au fost
încuviin]ate de Adunarea Creditorilor din
06.11.2014.Pre]ul de pornire al licita]iilor
fiind cel stabilit în rapoartele de evaluare.
[edin]ele de licita]ii vor avea loc pe dat`
de: 27.11.2014, 28.11.2014, 03.12.2014,
04.12.2014, 09.12.2014, 10.12.2014, 11.12.2014,
15.12.2014, 16.12.2014 [i 18.12.2014 orele
12.00, la sediul lichidator judiciar din
Ploie[ti, str. Ion Maiorescu, nr.12, bl.33S1, et.
5, cab 5E. Rela]ii suplimentare sediul
lichidator judiciar cât [i la telefon
0 3 4 4 1 0 4 5 2 5 .
SC International Alpha Trans SRL prin
lichidator judiciar anun]` vânzarea la
licita]ie public` a bunurilor aflate în patrimoniul societ`]ii debitoare conform
rapoartelor de evaluare, a regulamentului
de vânzare a bunurilor ce au fost
încuviin]ate de Adunarea Creditorilor din
06.11.2014 [i anume: terenul în suprafa]`
de 2.279 mp, situat com. P`ule[ti, sat
Gageni, jud. Prahova compus din: terenul
în suprafa]` de 2.000 mp, tarla 1, parcel` L
64/14, nr. cad. 10702 [i teren intravilan
(drum) în suprafa]` de 279 mp, Tarla 1, parcel` L46/14, nr cad 10701, la pre]ul de
170.900 lei (f`r` TVA), respectiv 211.916 lei
(cu TVA). Pre]ul de pornire al licita]iilor fiind
cel stabilit în rapoartele de evaluare.
[edin]ele de licita]ii vor avea loc pe data
de: 27.11.2014, 04.12.2014, 11.12.2014,
15.12.2014, 18.12.2014, 07.01.2015, 13.01.2015,
15.01.2015, 19.01.2015 [i 20.01.2015, orele
12.00, la sediul lichidatorului judiciar din
Ploie[ti, str. Ion Maiorescu, nr.12, bl.33S1, et.
5, cab 5E. Rela]ii suplimentare sediul
lichidatorului judiciar cât [i la telefon
0344104525.
Consiliul Local al ora[ului Breaza, jude]ul
Prahova, Str. Republicii nr. 82B, tel. 0244340.508, fax 0244-340.428, organizeaz`
licita]ie pentru: 1. |nchirierea unui teren, \n
suprfa]` de 229 mp, situat \n Breaza, Str.
Ocinei FN T9, P 693, pentru amplasarea
unuei construc]ii – chio[c alimentar pentru desf`[urare activit`]i comerciale. Pre]
pornire 150 lei/lun` toat` suprafa]a. Durata 5 ani. Termen depunere documente
calificare: 11.12.2014, ora 10:00.
Desf`[urarea licita]iei: 11.12.2014, ora 10:30.
Caietul = 25 lei. Taxa de participare = 50 lei.
Garan]ia de participare = 500 lei. Condi]ii
de participare se reg`sesc \n Caietul de Sarcni care se poate procura de la sediul
Prim`riei Breaza. 2. |nchiriere dou` amplasamente a c~te 2 mp fiecare \n ora[ul
Breaza, Str. 23 August nr. 130, respectiv nr.
97, pentru amplasare banner publicitar.
Pre] pornire 33 lei/mp/lun`, pentru toat`
suprafa]a. Durata 3 ani. Termen depunere
documente calificate: 11.12.2014, ora 10:00.
Desf`[urarea licita]iei: 11.12.2014, ora 11:00.
Caietul = 25 lei. Taxa de participare = 50 lei.
Garan]ia de participare = 500 lei. Condi]iile
de participare se reg`sesc \n Caietul de
Sarcini care se poate procura de la sediul
Prim`riei Breaza.
Prim`ria comunei Pe[tera, cu sediul \n localitatea Pe[tera, Str. Izvorului, nr. 25,
jude]ul Constan]a, organizeaz` la data de
15.12.2014, ora 13:00 licita]ie pentru \nchirierea prin licita]ie public` a spa]iului \n
suprafa]` total` de 49,28 mp proprietatea
comunei Pe[tera, situat \n Str. Izvorului nr.
33, localitatea Pe[tera, jude]ul Constan]a.
|nscrierile se fac p~n` la data de 12.12.2014,
ora 13:00 la sediul Prim`riei. Rela]ii suplimentare la sediul Prim`riei, str. Izvorului
nr. 25, tel/fax 0241-856.800.
Municipiul Satu Mare, cu sediul in Satu
Mare, P-ta 25 Octombrie nr. 1, Intrare M,
reprezentant prin primar, Dr.Coica Costel
Dorel, cod fiscal: 403886, tel:
0261/807.500, fax: 0261/710.760 vinde prin
licitatie publica deschisa imobilul teren în
suprafa]` de 21140.mp, situate în Zona Industriala Sud a municipiului Satu Mare, înscris în CF nr: 175379 sub nr. cadastral:
175379. Orice persoan` juridic` interesat`
poate solicita documenta]ia de atribuire
de la sediul Prim`riei municipiului Satu
Mare, Birou Eviden]` Patrimpniu, parter,
camera. 13. Garan]ia de participare la
licita]ie este de: 3943 lei si poate fi achitata
în numerar la casieria Prim`riei municipiului Satu Mare sau prin ordin de plat` la Trezor`ria Satu Mare, cod fiscal. 4038806,
cont: Ro46TREZ5465006XXX000201. Data
limit` pentru solicitarea clarific`rilor:
05.12.2014 iar data limit` de depunere a
ofertelor este: 10.12.2014, orele: 10.00. Data

[i locul la care se va desf`[ura [edin]a public` de deschidere a ofertelor data:
10.12.2014, orele:12.00 la sediul Municipiului Satu Mare, P-]a 25 Octombrie nr. 1, Intrarea M, sala de consiliu. Persoan` de
contact: Faur Mihaela- [ef birou eviden]a
patrimoniu,
adresa
e-mail:
patrimoniu@satu-mare.ro,
tel.0261/807521.
Municipiul Satu Mare, cu sediul în Satu
Mare, P-]a 25 Octombrie nr. 1, intrare M,
reprezentat prin primar, Dr. Coica Dorel, cod
fiscal 403886, tel. 0261.807.500. fax.
0261.710.760 vinde prin licita]ie public` deschis` imobilul teren în suprafa]` de
8.202.mp, situat în Zona Industrial` Sud a
municipiului Satu Mare, înscris în CF
nr.161420 sub nr.cadastral 161420, garan]ia
de participare la licita]ie este în sum` de
16710.lei. Imobil teren în suprafa]` de:
10.000.mp situat în Zona Industrial` Sud a
municipiului Satu Mare, înscris în CF nr.
159719.mp sub nr. cadastral. 159719,
garan]ia de participare la licita]ie este \n
sum` de: 19712.lei. Orice persoan` juridic`
interesat` poate solicita documenta]ia de
atribuire de la sediul Prim`riei municipiului Satu Mare, Birou Eviden]` Patrimpniu,
parter, camera.13. Garan]ia de participare
la licita]ie poate fi achitat` în numerar la
casieria Prim`riei municipiului Satu Mare
sau prin ordin de plat` la Trezor`ria Satu
Mare, cod fiscal.4038806, cont:
Ro46TREZ5465006XXX000201.
Data
limit` pentru solicitarea clarific`rilor:
05.12.2014 iar data limit` de depunere a
ofertelor este: 10.12.2014, orele: 10.00. Data
[i locul la care se va desf`[ura [edin]a public` de deschidere a ofertelor
data:10.12.2014, orele:12.00 la sediul Municipiului Satu Mare, P-]a 25 Octombrie nr.1,
Intrarea M, sala de consiliu. Persoan` de
contact: Faur Mihaela- [ef birou eviden]a
patrimoniu,
adresa
e-mail:
patrimoniu@satu-mare.ro,
tel.
0261/807521.

PIERDERI
Pierdut Card de avocat valabil 2014 eliberat
pe numele Damian Claudiu Costin. Declar
nul.
Pierdut Certificat de preg`tire profesional`
(Atestat marf` CPI) pe numele de Saros
Eugen.
Pierdut adeverin]` plat` integral` contract
nr. 7956/8609/10391/20.04.1992 pe numele Baciu Ioana Rodica [i Baciu Florin. O
declar nul`.
Pierdut contract construire nr.
1529/8/3.12.1975 [i proces verbal predare
din 2.09.1976, pe numele B`rbulescu Dan
[i B`rbulescu Angela. Le declar nule.
Pierdut adeverin]` achitare integral`
locuin]` la contract 11177, pe numele Iordache Ilie [i Elena. O declar nul`.
Dovad` achitare la contract nr.
1730/08.04.1997, pe numele Neagoe Radu,
Neagoe Constan]a. O declar nul`.
SC Marry Cris Com Impex 2001 S.R.L. pierdut chitan]ier seria Marry nr. 04663700466400, C.U.I. 13664396.
Declar nul atestat taxi eliberat A.R.R. pe numele Dinc` Marian cu seria CPTx 0062184.
Anghel Ruben întreprindere individual`,
C.U.I.
21569875/16.04.2007,
F34/902/20.10.2005, sediu Alexandria, str.
Ion Creang` 53, Teleorman, declar nul Certificat Constatator sediu.
SC C&C Asig Consult SRL, cu sediul în Bucure[ti, str. Novaci nr.4, bl. S9, sc.2, parter,
ap.36, Sector 5, având J40/7662/1999, C.U.I.
12104390, declar` nule Certificat de înregistrare seria B0389690 [i certificat constatator pentru sediul social emise la data
27.10.2004.
SC Doro-Iris Prodcom SRL, J40/8415/1992,
C.U.I. 405101, Bucure[ti, str. Boto[ani nr.57,
Sector 5, pierdut certificate constatatoare
puncte de lucru: Bucure[ti, str. G`rii de
Nord nr.2, Sector 1, nr. 90620/10.03.2005,
Bucure[ti, str. Progresului nr. 90-100, Sector 5, nr. 109244/21.03.2005, Bucure[ti, {os.
Alexandriei nr.90, bl. L25, Sector 5, nr.
717823/10.11.2005. Le declar nule.

DECESE
DR. Andreea Natalia Marinescu, manager
al Institutului de Fonoaudiologie [i
Chirurgie Func]ional` O.R.L. –“Prof. Dr.
Dorin Hociota” Bucure[ti, transmite sincere condolean]e dnei dr. Daniela Raluca
Stanescu, [ef Sec]ie Anestezie Terapie Intensiv` pentru trecerea în nefiin]` a
TATåLUI s`u. Dumnezeu s`-l odihneasc`!
Colegii din Dispecerul Energetic
Na]ional sunt al`turi de
domnul inginer Cornel Ion ERBA{U
în greaua pierdere suferit`
prin trecerea în nefiin]`
a mamei sale.

