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OFERTE PUBLICITATE
Angaj`m aupair (d`dac`) Anglia, doi baie]ei [co-
lari. Oferim cazare, mas` [i 80 lire pe s`pt`mân`.
V` rug`m trimite]i CV [i POZA la e-mail
alina.a@la.mine.nu Relatii Alina:
00447792658027, dup` ora.14.

SC Premium It Technologies SRL angajeaz` Pro-
gramator ajutor -2 posturi. Cerin]e: studii medii
[i cuno[tin]e limba englez` -nivel avansat.
A[tept`m CV la adresa de e-mail: office@premi-
umitt.ro.

Institutul Na]ional de Statistic` organizeaz` con-
curs pentru ocuparea a 9 func]ii publice de
execu]ie temporar vacante. Concursul se orga-
nizeaz` la sediul I.N.S. din Bucure[ti, Bd. Libert`]ii
16, Sector 5, în data de 06 octombrie 2014, ora
10.00, proba scris`. Dosarele de înscriere la con-
curs se pot depune pân` la data de 03 octombrie
2014, ora 14.00, la sediul I.N.S.. Dosarul de în-
scriere trebuie s` con]in` obligatoriu docu-
mentele prev`zute la art.49 din H.G. nr.611/2008
pentru aprobarea normelor privind organizarea
[i dezvoltarea carierei func]ionarilor publici.
Condi]iile de participare la concurs aprobate [i
bibliografia stabilit` se afi[eaz` la sediul [i pe si-
teul I.N.S. (www.insse.ro). Rela]ii suplimentare se
pot ob]ine la sediul I.N.S. [i la telefon
(021)317.77.82.

Agen]ia Na]ional` pentru Pl`]i [i Inspec]ie So-
cial`  organizeaz` concurs pentru ocuparea
func]iei publice de execu]ie temporar vacant` de
consilier juridic grad profesional principal la Ser-
viciului Juridic [i Rela]ii Publice din cadrul
Agen]iei Na]ionale pentru Pl`]i [i Inspec]ie Soa-
cial`. Concursul se organizeaz` la sediul Agen]iei
Na]ionale pentru Pl`]i [i Inspec]ie Soacial`, în

data de 9 octombrie 2014, ora 10-proba scris`.
Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în
termen de 8 zile de la data public`rii în Monitorul
Oficial, partea a III-a, la sediul Agen]iei Na]ionale
a Func]ionarilor Publici. Dosarul de înscriere la
concurs trebuie s` con]in` în mod obligatoriu
documentele prev`zute la art.49 din H.G.
nr.611/2008, modificat` [i completat` de H.G.
nr.1173/2008. Condi]iile de participare la concurs
[i bibliografia se afi[eaz` la sediul [i pe site-ul
Agen]iei Na]ionale pentru Pl`]i [i Inspec]ie Soa-
cial` www.prestatiisociale.ro. Rela]ii supli-
mentare se pot ob]ine la sediul
www.prestatiisociale.ro  [i la nr. de telefon:
021.313.60.84. 

VÂNZåRI DIVERSE
Carpet` aniversar` Carol I, 1866-1906, 187/126 cm,
în ram` cu geam de sticl`. 0740.33.83.59.

Carte pentru \nceputul anului [colar.
0733.940.772. 0761.674.276.

VÅNZåRI CASE
R`dule[ti cas` paiant`, intabulat` electricitate,
pu], curte 1.500 mp. Bucure[ti 60 km, autobus,
CFR, 7000E. 0740.203.774.

|NCHIRIERI OFERTE
Garsonier` 40 mp complet mobilat`, gresie,
faian]`, termen lung. 250E. 0740.64.95.07;
0726.128.259.

CITA}II
Se citeaz` numi]ii Glava Ion Irimie, Glava Ciprian
Ovidiu [i Ha]egan Georgeta, în dosarul num`rul
630/290/2014 în contradictoriu cu reclamantul
Pincu P. Gheorghe, la Jud. Re[i]a, term.
26.09.2014.

Se citeaz` petru 02.10.2014, la Judec`toria Deva,
dosar 10067/221/2012, pârâ]ii Moise Nicolae L
Avram, Dragus Dumitru, Lugojan Maria, Gavril`
Floarea, Gavril` Ioan, Dragus Ioachim, Dragus
Aron, Dragus Nicolae, Dragus Ioan, Dragus Petru,
Bedea Petru, Dragus Maria m`ritat` Bota [i
Moisa Nicolae.

Numi]ii Tocil` Neculai, Gigea Rodica, Gigea D`nu]
în calitate de mo[tenitori ai defunctei Gigea Va-
leria, sunt cita]i s` se prezinte în data de 17.10.2014
la Judec`toria Suceava, în dosarul 1653/314/2013
care are ca obiect fond funciar.

Reclamantul Marinescu Nicolae citeaz` pârâtul
Grigorie Ionela Mihaela la termenul din 21.10.2014
în dosarul nr. 2312/304/2013 la Judec`toria
Segarcea, pentru modificare m`suri privind
copilul.

Pârâtul Gjidodaj Erald este citat în dosar nr.
25554/ 193/ 2013, la Judec`toria Boto[ani, orele
08.30, pentru termenul din 29.10.2014, în proces
de divor] f`r` copii, cu reclamanta Aiv`nesei
Mirela Monica.

Subsemnatul Robotin Ioan, intervenient în dosar
nr. 928/2010 al Judec`toriei N`s`ud chem în jude-
cat` pârâ]ii Anisia Lipan, Simion Lipan, var-
tolomei Lipan, Domide Lipan, Gherasim Lipan,
Lipan Sofia, Praschiva M`ricu], Sever Gu[`, Iacob
Gu[`, S~ngeorzan Floarea, S~ngerozan Mina,
Todor George, Bureac` Simion, pentru termenul
din data de 16 octombrie 2014.

Aducem la cunostin]` public` faptul c` s-a de-
schis procedura judec`toreasc`  de declarare a
mor]ii numitului Ene Neculai, persoana
disp`rut` în timpul celui  de-al Doilea R`zboi
Mondial, procedura care formeaz` obiectul
dosarului civil cu nr.19286/200/2014 al Judec`to-
riei Buz`u. Cei care au cuno[tin]` despre aceasta
dispari]ie sunt invita]i s` comunice datele pe
care le cunosc reclamantului Ene Constantin la
num`rul de telefon 0742.120.292 sau instan]ei de
judecat`.

România. Tribunalul Maramure[. Judec`toria
Sighetu-Marma]iei. Dosar nr.2097/307/2014 din
data de 03.09.2014. Soma]ie emis` în temeiul
încheierii civile din 03.09.2014. Având în vedere
cererea formulat` de reclaman]ii Havrilyac Mihai,
identificat cu CNP1540516241648 [i Havrilyac
Iuli[ca, identificat` cu CNP2550502241641, ambii
domicilia]i în Com.Bocicoiu-Mare, Sat Cr̀ ciune[ti,
nr.335, Jud.Maramure[, având ca obiect con-

statarea dobândirii dreptului de proprietate prin
uzucapiune de lung` durat` cu jonc]iunea pos-
esiilor asupra imobilului reprezentând teren în-
scris în CF nr.50671 Cr`ciune[ti cu nr. topografic
102, având suprafa]a de 1.798mp situat în intrav-
ilanul Com.Bocicoiu-Mare [i rectificarea
suprafe]ei din CF nr.50671 top.102 în sensul m`ririi
suprafe]ei de la 1.403mp la 1.798mp, 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]ia, instan]a va proceda la jude-
carea cererii formulate de reclaman]i.

DIVERSE
Academia Român`-Institutul de Biologie Bu-
cure[ti, titular al proiectului ,,Reabilitare, consol-
idare, recompartimentare, extindere [i dotare
Sta]iunea de Cercet`ri Ecologice Sulina-Institutul
de Biologie Bucure[ti” propus a fi realizat în in-
travilanul ora[ului Sulina, jude]ul Tulcea, anun]`
publicul interesat asupra lu`rii deciziei etapei de
încadrare f`r` evaluare adecvat` de c`tre ARBDD
Tulcea pentru proiectul ,,Reabilitare, consolidare,
recompartimentare, extindere [i dotare
Sta]iunea de Cercet`ri Ecologice Sulina-Institutul
de Biologie Bucure[ti”, propus a fi realizat în
ora[ul Sulina, jude]ul Tulcea. Proiectul deciziei de
încadrare [i motivele care o fundamenteaz` pot
fi consultate la sediul ARBDD Tulcea din str. Por-
tului, nr. 34A, telefon 0240/518924, 0240/528925,
fax 0240/518975 de luni pân`  joi între orele
08.00-16.30, vineri între orele 08.30-14.00,  pre-
cum  [i la urm`toarea adres` de internet:
www.ddbra.ro. Publicul interesat poate înainta
comentarii/observa]ii la proiectul deciziei de în-
cadrare în termen de 5 zile de la data public`rii
prezentului anun].

SCP Evrika Insolvency IPURL, reprezentat` prin
asociat coordonator Liscan Aurel, în calitate de
administrator judiciar al SC Atlas Construct Trad-
ing SRL desemnat prin sentin]a civil` din data de
19.09.2014, pronun]at` de Tribunalul Bucure[ti,
Sec]ia a VII-a Civil` în Dosar nr. 18605/3/2014, no-
tificã deschiderea procedurii insolven]ei
prev`zut` de Legea nr. 85/2006 împotriva SC
Atlas Construct Trading SRL, cu sediul în Bucure[ti
Sectorul 2, Str. Traian, Nr. 177, demisol, Ap. 9, CUI
28998165, nr. de ordine în registrul comer]ului
J40/9943/2011. Persoanele fizice [i juridice care
înregistreaz` un drept de crean]` împotriva SC
Atlas Construct Trading SRL vor formula
declara]ie de crean]` care va fi înregistrat` la
grefa Tribunalului Bucure[ti - sec]ia a VII-a Civil`,
cu referire la dosarul nr. 18605/3/2014, în
urm`toarele condi]ii: a) termenul limit` pentru
înregistrarea cererii de admitere a crean]elor
asupra averii debitorulu 31.10.2014; b) termenul
de verificare a crean]elor, de întocmire, afi[are [i
comunicare a tabelului preliminar de crean]e
14.11.2014;c) termenul pentru întocmirea [i
afi[area tabelului definitiv la 28.11.2014; d) dat`
primei [edin]e a adun`rii generale a creditorilor
20.11.2014 ora 14.00; e) adunarea general` a aso-
cia]ilor la data de 09.10.2014, ora 14.00 la sediul
administratorului judiciar.

SOMA}II
Soma]ie de uzucapiune. Reclaman]ii Burde]
{tefan [i so]ia Burde] georgeta, domicilia]i în co-
muna Rebti[oara, sat. Gersa I, nr. 23, jud. Bistri]a
N`s`ud, în dosar nr. 467/265/2014 al Judec`toriei
N`s`ud, au solicitat a se constat` dobândirea
dreptului de proprietate prin uzucapiune de c`tre
defunc]ii Burde]i Ioan [i Burde]i Florea asupra
imobilelor înscrise în cf 26356 nr top 6768, cf
26366, nr top 6774, cf 26365, nr. Top 6775, cf 2606,
nr top 6772, cf 2961 nr top 6773, cf 26363 nr. Top
6617, 6618, cf 26364 nr top 6612 Rebri[oara.
Aducem la cuno[tin]` persoanelor interesate,
faptul c` au posibilitatea legal` de a formul`
opozi]ie, în termen de 6 luni de la emiterea
prezen]ei, în caz contrar instnta va trece la jude-
carea cauzei. Emis` în baza \ncheierii din dat` de
12 septembrie 2014.

ADUNåRI GENERALE
Convocator: Administratorul Unic al SC Petrocon-
struct Pite[ti SA cu sediul în [tef`ne[ti, Valea
Mare, str. Cavalerului, nr. 368B, înmatriculat` la
ORC Arge[ sub nr. J03/87/1995, având CUI 198839,
convoac` Adunarea General` Extraordinar` a
Ac]ionarilor SC Petroconstruct Pite[ti SA, în data
de 30.10.2014, ora 10.00, la sediul SC Trivale SA,
Pite[ti, str. Depozitelor, nr.6, jud.Arge[, având
urm`toarea ordine de zi: 1)Aprobarea deschiderii
procedurii de reorganizare judec`toreasc`. 2)Sta-
bilirea datei de înregistrare pentru ac]ionarii
asupra c`rora se r`sfrâng efectele adun`rii gen-
erale, administratorul unic propunând ca dat` de
înregistrare data de 10.11.2014. În cazul în care la
data de 30.10.2014 nu se întrune[te cvorumul
cerut de lege, a doua [edin]` se va ]ine a doua zi,
31.10. 2014, ora 10:00, la aceea[i adres`. La
Adunarea General` Extraordinar` a Ac]ionarilor
sunt îndrept`]i]i s` participe [i s` voteze to]i
ac]ionarii înregistra]i în Registrul Ac]ionarilor la
sfâr[itul zilei de 20.10.2014, data de referin]`.
Rela]ii la tel: 0248-223.251. Administrator unic,
Asimis Christos.

Convocare: I. Consiliul de Administra]ie al SC Eco-
Rom Ambalaje SA (denumit` în continuare “Soci-
etatea”), persoan` juridic` cu sediul în Bucure[ti,
Bd. 1 Mai nr. 51-55, Pavilion Administrativ, etaj 7,
sector 6, înmatriculat` la O.R.C.-T.B. cu nr.
J40/16060/2003, Cod Unic de Înregistrare RO
15944252, în temeiul art. 117 alin. (1) din Legea nr.
31/1990 privind societ`]ile comerciale, republi-

cat` cu modific`rile [i complet`rile ulterioare,
coroborat cu art. 15 din Actul Constitutiv al So-
ciet`]ii, convoac` Adunarea General` Ordinar` a
Ac]ionarilor Societ`]ii [i Adunarea General` Ex-
traordinar` a Ac]ionarilor Societ`]ii, la Hotelul
Radisson Blu –Sala Caleano, etaj 1 pentru data de
30 Octombrie 2014, la ora 11:30 [i respectiv ora
12:30. În cazul în care, la data men]ionat` în acest
paragraf, nu se întrune[te cvorumul de prezen]`
prev`zut de Actul Constitutiv al Societ`]ii, se con-
voac` [i se fixeaz`, în temeiul art. 118 din Legea nr.
31/1990 privind societ`]ile comerciale, republi-
cat` cu modific`rile [i complet`rile ulterioare, cea
de-a doua adunare general` ordinar` a ac]ionar-
ilor la aceea[i adres`, pentru data de 03 Noiem-
brie 2014, la acelea[i ore cu acelea[i ordini de zi.
II. Ordinea de zi a Adun`rii Generale Ordinare
este urm`toarea: 1. Revocarea unui membru al
Consiliului de Administra]ie. 2. Numirea unui
membru al Consiliului de Administra]ie. Lista
cuprinzând informa]ii cu privire la numele, local-
itatea de domiciliu [i calificarea profesional` a
persoanei propuse pentru func]ia de administra-
tor se afl` la dispozi]ia ac]ionarilor, putând fi con-
sultat` [i completat` în condi]iile legii. 3.
Selectarea auditorului financiar pentru auditarea
situa]iilor financiare aferente anului 2014 [i dup`
caz: (i) Prelungirea duratei contractului de audit
cu auditorul financiar KPMG Audit SRL. (ii) Revo-
carea auditorului financiar KPMG Audit SRL. (iii)
Numirea unui nou auditor financiar în locul audi-
torului KPMG Audit SRL. 4. Prezentarea Regula-
mentului intern privind colaborarea dintre
organele societare ale SC Eco-Rom Ambalaje SA.
5. Stabilirea limitei remunera]iei acordat` admin-
istratorilor neexecutivi pentru participarea la
[edin]ele Consiliului de Administra]ie. 6. Sta-
bilirea acord`rii unei remunera]ii lunare (supli-
mentar` fa]` de remunera]ia pentru participarea
la [edin]ele Consiliului de Administra]ie) Pre[ed-
intelui Consiliului de Administra]ie pentru activ-
itatea desf`[urat`. 7. Împuternicirea unei/ unor
persoane în vederea îndeplinirii formalit`]ilor
cerute de legisla]ia român` pentru publicarea [i
înregistrarea hot`rârilor adoptate de c`tre
Adunarea General` Ordinar` a Ac]ionarilor. III.
Ordinea de zi a Adun`rii Generale Extraordinare
este urm`toarea: 1. Aprobarea tarifelor pentru
anul 2015. 2. Împuternicirea unei/ unor persoane
în vederea îndeplinirii formalit`]ilor cerute de
legisla]ia român` pentru publicarea [i înregis-
trarea hot`rârilor adoptate de c`tre Adunarea
General` Extraordinar` a Ac]ionarilor. IV. Materi-
alele scrise referitoare la problemele aflate pe or-
dinea de zi vor fi puse la dispozi]ia ac]ionarilor
începând cu data de 23.10.2014 [i vor putea fi con-
sultate la sediul Societ`]ii. Bucure[ti, 23.09.2014.
Consiliul de Administra]ie al SC Eco-Rom Ambal-
aje SA. Pre[edinte, Constantin Bratu.

LICITA}II
Leavis Cont IPRUL lichidator pentru SC Anvelos
SRL din Ploie[ti, jud. Prahova, organizeaz` la data
de 01.10.2014, ora 14:00 la sediul lichidatorului,
licita]ie public` cu strigare pentru v~nzarea
bunurilor debitoarei const~nd \n imobil situat \n
Ploie[ti, Str. Eroilor Nr. 29, cu 259 mp teren –
59.780 euro, depozit frigorific la aceea[i adres` =
4.102 euro, autospecializat` Mitsubishi= 1.400
euro. Rela]ii la telefon 0723.880.617 sau
0723.281.559.

SC Icim Nova SA prin lichidator anun]` v~nzarea
prin licita]ie public` a bunului aflat \n patrimo-
niul debitoarei la pre]ul stabilit \n raportul de
evaluare care a fost aprobat de Adunarea Credi-
torilor din data de 25.09.2014. Licita]iile vor avea
loc pe data 29.09.2014, 30.09.2014, 01.10.2014,
02.10.2014, 03.10.2014, 06.10.2014, 07.10.2014,
08.10.2014, 09.10.2014 si 13.10.2014 orele 13.30 la
sediul lichidatorului din Ploie[ti, strada Ion
Maiorescu, bl 33 S1, et. 5, cab.5E. Condi]ii de par-
ticipare [i rela]ii suplimentare la telefon 0344-
104.525.

BEJ Pu[ca[ Eugen Nicolae, scoate la vânzare în
data de 30.09.2014, orele 09.30, al III-lea termen,
usc`torie în suprafa]` de 9.14 mp situat` în
Oradea, str.Doina, nr.4, bl.PB 46, ap.20, jud.Bihor,
proprietatea debitorului Nemeti Sandor Ianos în
dos.683/E/2013 la pre]ul de 2.630 Euro echivalent
a 11.664 lei. Asupra propriet`]ii numita Nemeti
Susana Iolanda de]ine un drept de uzufruct vi-
ager. Ofertan]ii trebuie s` consemneze la dis-
pozi]ia executorului judec`toresc, cel mai târziu
pân` la termenul de vânzare, o garan]ie de partic-
ipare de cel pu]in 10% din pre]ul de pornire a
licita]iei imobilului. 

Prim`ria Comunei Galicea, Jude]ul Vâlcea, CUI:
2541118, tel/fax. 0250.762.160, e-mail:
primaria_galicea@yahoo.com, concesioneaz`,
prin licita]ie public`, pe o perioad` de 25 ani a
unui loc de agrement în suprafa]` de 2.400mp
din care 800mp intravilan [i 1.600mp extravilan,
situat în Satul Bratia Vale, Comuna Galicea, imo-
bil ce apar]ine domeniului public al localit`]ii.
Licita]ia va avea loc la sediul Prim`riei Comunei
Galicea în data de 22.10.2014, ora 10.00. Ofertele
se depun la sediul Prim`riei Comunei Galicea
pân` în data de 22.10.2014, ora 9.00. Caietul de
sarcini poate fi achizi]ionat de la Prim`ria Galicea,
Jude]ul Vâlcea pân` în data de 10.10.2014, ora
12.00.

Jude]ul Ialomi]a Prim`ria Municipiului Urziceni
Nr. 14020/22.09.2014. Anun]. Prim`ria Municipi-
ului Urziceni, cu sediul în Urziceni, Calea
Bucure[ti, nr.104, având CUI 4364942 scoate la
licita]ie public`, pentru concesionare, terenul în
suprafa]` de 880,00mp situat în Urziceni, Str.
Mihai Viteazu nr.2, în vederea desf`[ur`rii de ac-
tivit`]i industriale. Pre]ul de pornire al licita]iei
este de 1,56Euro/an iar durata concesiunii de 49
ani. Caietul de sarcini poate fi procurat gratuit de
la sediul Prim`riei Municipiului Urziceni. Licita]ia

va avea loc în data de 21.10.2014 ora-10.00, la
sediul Prim`riei Municipiului Urziceni, în sala de
[edin]e. Dosarele de participare pot fi depuse
pân` la data de 20.10.2014 ora-16.00. Alte rela]ii la
telefon 0243.254.975. Primar Sava Constantin.

Ministerul Finan]elor Publice. Agen]ia Na]ional`
de Administrare Fiscal`. Direc]ia General` Re-
gional` a Finan]elor Publice – Ia[i. Administra]ia
Jude]eana a Finan]elor Publice Bac`u. Serviciul
Fiscal Municipal One[ti. Biroul Colectare [i Exe-
cutare Silit`. Nr. 107951/ 19.09.2014. Anun]ul
privind vânzarea pentru bunuri imobile / ansam-
blu de bunuri. Serviciul Fiscal Municipal One[ti
\n temeiul art. 162 din Ordonan]a Guvernului nr.
92/ 2003 privind Codul de Procedur` Fiscal`, re-
publicat`, cu modific`rile [i complet`rile ulte-
rioare, face cunoscut c` în ziua de 10 octombrie
2014, ora 10.00 \n localitatea One[ti, str. Po[tei,
nr. 5, vinde prin licita]ie public` urm`toarele:
Bunurile proprietatea debitorului SC Indumart
SRL cu sediul în localitatea Sl`nic Moldova, cod
de identificare fiscal` 10748808: - (primul ter-
men) bunul imobil teren arabil \n suprafa]` de
4300 mp. situat \n extravilanul ora[ului Tg. Ocna,
punct Z`voi, Jude] Bac`u, având nr. cadastral 461,
pre]ul de pornire al licita]iei este de 30900 lei (ex-
clusiv TVA). Vânzarea va avea loc \n data de 10 oc-
tombrie 2014, 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 09 octombrie
2014, 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 vânzatorului. Informa]ii supli-
mentare pute]i ob]ine la sediul Serviciului Fiscal
Municipal One[ti, telefon 0234/ 320671, interior
209.

Consiliul Local al municipiului Oradea prin Ad-
ministra]ia Imobiliar` Oradea cu sediul în
Oradea, P-ta Unirii nr.1, organizeaz` licita]ie pub-
lic` cu strigare privind valorificarea vehiculelor
abandonate [i f`r` st`pân care au trecut în
domeniul privat al municipiului Oradea. 1. Denu-
mirea [i adresa institu]iei publice organizatoare
a licitaiei. Administra]ia Imobiliar` Oradea, str.
Pia]` Unirii nr. 1, Oradea, Jud. Bihor, CP 410.100;
TEL: 0259/437.000; FAX: 0259/409.406, cod fiscal
21982927. 2. Locul unde pot fi v`zute: Oradea, str
Barcaului nr 2. Bunurile vor putea fi v`zute pân`
la data organiz`rii licita]iei publice deschise cu
strigare. 3. Data pân` la care pot fi transmise
adresele institi]iilor publice în vederea transmi-
terii f`r` plata, în condi]iile prev`zute de anex` 1
la H.G. nr. 841 din 23.10.1995 privind procedurile
de transmitere f`r` plata [i de valorificare a
bunurilor apar]inând institu]iilor publice :
27.10.2014 ora 09,00. Solicit`rile se vor depune în
scris, cu men]iunea în aten]ia Biroului de Achizi]ii
Publice, la la Sala Ghi[eelor – Ghi[eul 10 sau 11
din cadrul Prim`riei Municipiului Oradea, str.
Pia]` Unirii nr.1 - Stoica Viorela. 4. Adresa, data [i
ora ]inerii licita]iei pentru vânzarea bunurilor:
Licita]ia public` deschis` cu strigare va avea loc în
Sala mic` a Prim`riei municipiului Oradea în dat`
de 12.11.2014, ora 12,00. 5. Datele de desf`[urare
a urm`toarelor licita]ii, în caz de neadjudecare:
Data 18.11.2014 ora 12,00. Data 25.11.2014 ora 12,00.
6. Num`rul de telefon unde se pot ob]ine in-
forma]ii suplimentare despre bunurile ce fac
obiectul vânz`rii: Informa]ii suplimentare despre
bunurile ce fac obiectul vânz`rii: 0259/437000 –
Simon Ioan. 7. Condi]iile pe care trebuie s` le în-
deplineasc` poten]ialii achizitori spre a fi admi[i
la licita]ie: * Certificat de înmatriculare a
societ`]ii,; * Autoriza]ie de mediu care prevede
colectarea, dezmembrarea [i tratarea ma[inilor
casate, valabil` la dat` licita]iei; * Taxa de partic-
ipare la licita]ie, în valoare de 200 ron, suma ce se
va achita la Casieria Administra]iei Imobiliare
Oradea, Pia]` Unirii nr. 1, Sala Ghi[eelor sau în
contul Administra]iei Imobiliare Oradea, cod fis-
cal 21982927, cont
RO74TREZ0765006XXX005460 deschis la Tre-
zoreria Municipiului Oradea. Cererile de partici-
pare la licita]ia de vînzare a bunurilor pot fi
depuse începând cu data de 27.10.2014, la Sala
Ghi[eelor – Ghi[eul 10 sau 11 din cadrul Prim`riei
Municipiului Oradea, str. Pia]` Unirii nr.1 - Stoica
Viorela. Termenul limit` pentru depunerea
cererilor de participare este data de 06.11.2014 ora
09:00. 8. Salturile de supralicitare: Au fost sta-
bilite - procentual în cuantum de 1 % din valoarea
ini]ial`. 9. Bunurile ce fac obiectul licita]iei sunt
vehiculele abandonate [i f`r` de st`pân de pe
raz` municipiului Oradea care au trecut în dome-
niul privat al municipiului Oradea. Pre]ul ini]ial
de vânzare (de la care porne[te licita]ia) este de 1
leu/kg cu TVA inclus.

PIERDERI
Pierdut proces verbal eliberat 03.10.1969, pe nu-
mele {erbu Eugenia. Îl declar nul.

Inteligent Electronic Solution SRL pierdut Certifi-
cat înregistrare seria B nr. 2646479 [i Certificate
Constatatoare aferente declara]iei nr.
543777/11.09.2012. Le declar`m nule.

SC Sun Valedo Commerce SRL, RO 10173785,
J40/10471/1997, cu sediul în Bucure[ti, [os.
Olteni]ei 162, Sector 4, anun]` pierderea registru-
lui unic de control sediu seria A, nr. 0016270, emis
în 15.08.2003. Îl declar`m nul.

Pierdut Certificat constatator pentru activit`]i la
ter]i al SC Prato Tessuti SRL, cu sediul în Bucure[ti,
Sector 6, Aleea Poiana Vadului nr.3, bl. E26, et.8,
ap.41, Sector 6, J40/11501/2012, C.U.I. 30755583. Îl
declar`m nul.
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