
Anun]uri
12 JURNALUL NA}IONAL Joi, 27 noiembrie 2014

OFERTE SERVICIU
Proto Technology are ca principal domeniu
de activitate fabricarea de prototipuri, ma-
chete [i matri]e, numai în lemn, argil`,
r`[ini sau materiale compozite, cu
prec`dere în industria auto. C`ut`m per-
soan`, 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@prototechnol-
ogy.ro. 

Agen]ia Jude]ean` pentru Ocuparea For]ei
de Munc` Tulcea cu sediul în Tulcea, str.
Grigore Antipa, nr.10, scoate la concurs, în
zilele de 09.12.2014 (proba scris`) [i
11.12.2014 (interviul), la sediul agen]iei
urm`torul posttemporar vacant: Consilier
clasa I, grad profesional superior – Compar-
timent Implementare m`suri active;
Condi]ii specifice de participare la concur-
sul pentru ocuparea func]iei publice de
execu]ie temporar vacant`: Preg`tire de
specialitate – studii universitare de licen]`
absolvite cu diplom`, respectiv studii su-
perioare de lung` durat`, absolvite cu
diplom` de licen]` sau echivalent`;
Vechime în specialitatea studiilor necesare
exercit`rii func]iei publice: minim 9 ani;
Cuno[tin]e de operare PC: Word, Excel,
Power Point, navigare internet, po[t` elec-
tronic`; Abilit`]i, calit`]i, aptitudini spe-
ciale:Ini]iativ` [i creativitate, capacitate de
adaptare la munc` în echip`, efort intelec-
tual, seriozitate. Programul concursului:
09.12.2014 – ora 9.00 – proba scris`;
11.12.2014 – ora 12.00 – interviul. Înscrierile
se fac în termen de 8 zile de la data pub-
lic`rii anun]ului în Monitorul Oficial,
partea a –III– a, la sediul AJOFM Tulcea.

Agen]ia Jude]ean` pentru Ocuparea For]ei
de Munc` Mure[ cu sediul în Târgu Mure[,
str. Iuliu Maniu, nr.2, scoate la concurs, în
zilele de 10.12.2014 (proba scris`) [i
12.12.2014 (interviul), la sediul agen]iei
urm`torul post temporar vacant: Auditor
clasa I, grad profesional principal - Compar-
timent audit public intern. Condi]ii speci-
fice de participare la concursul pentru
ocuparea func]iei publice de execu]ie tem-
porar vacant`: Preg`tire de specialitate –
studii universitare de licen]` absolvite cu
diplom`, respectiv studii superioare de
lung` durat`, absolvite cu diplom` de
licen]` sau echivalent` în domeniul
[tiin]elor economice, administrative sau ju-
ridice; Vechime în specialitate: minimum
5 ani; Abilit`]i, calit`]i, aptitudini
speciale:Ini]iativ` [i creativitate, capacitate
de adaptare la munc` în echip`, efort int-
electual, seriozitate. Programul concursu-
lui: 10.12.2014 – ora 9.00 – proba scris`;
12.12.2014 – ora 12.00 – interviul. Înscrierile
se fac în termen de 8 zile de la data pub-
lic`rii anun]ului în Monitorul Oficial,
partea a –III– a, la sediul AJOFM Mure[

Agen]ia Jude]ean` pentru Ocuparea For]ei
de Munc` Constanta cu sediul în Con-
stanta, str. Lacului, nr.14, scoate la concurs,
în zilele de 29.12.2014 (proba scris`), la
sediul agen]iei urm`torul post vacant: Con-
silier clasa I, grad profesional superior –
Compartiment Medierea muncii, con-
siliere, orientare si formare profesional`.
Condi]ii specifice de participare la concur-
sul pentru ocuparea func]iei publice de
execu]ie vacant`: Preg`tire de specialitate
– studii universitare de licen]` absolvite cu
diplom`, respectiv studii superioare de
lung` durat`, absolvite cu diplom` de
licen]` sau echivalent`; Vechime în special-
itate: minimum 9 ani; Abilit`]i, calit`]i, ap-
titudini speciale: Ini]iativ` [i creativitate,
capacitate de adaptare la munc` în echip`,
efort intelectual, seriozitate. Programul
concursului:29.12.2014 – ora 9.00. Înscrier-
ile se fac în termen de 20 zile de la data
public`rii anun]ului în Monitorul Oficial,
partea a –III– a, la sediul AJOFM Constan]a.

CITA}II
Boc`ne] Oana domiciliat` \n Ardeoani, jud.
Bac`u, este citat` \n calitate de p~r~t` la
Judec`toria Moine[ti la 27.11.2014 dosar
1121/260/2014.

Se citeaz` Cseros Alexandru, cu ultimul
domiciliu cunoscut \n Oradea, str. Matei
Corvin, nr. 61, jude]ul Bihor, în proces cu
Negru] Monica-Simona, dosar nr.
11843/271/2014, partaj judiciar, la Jude-
c`toria Oradea, pentru data de 08.12.2014,
cam. 6, ora 8:00. 

Se citeaz` Ficut Samuil-Gabriel, cu ultimul
domiciliu cunoscut \n Oradea, str.
One[tilor, nr. 98, bl. P53, et.4, ap. 18, jude]ul
Bihor, \n proces cu Obsitos Mihai, dosar nr.
7618/271/2007*, partaj judiciar, la Judec`-
toria Oradea, pentru data de 14.01.2015,
cam. 4, ora 8:00.

Dl. Jianu Constantin Cristinel, domiciliat în
Mioveni, str. Dogarilor, bl. A20, sc. C, ap. 9,
jud. Arge[, cu CNP 1740516035086, BI seria
DH nr. 151711, este chemat în instan]` la
Judec`toria Pite[ti, în calitate de intimat,
în Dosarul 15911/280/2014, curatel` spe-
cial`, sala 2, complet C5, fond – civil, pe
data de 16 decembrie 2014, ora 8,30, în pro-
ces cu Olteanu Georgeta, în calitate de pe-
tent. În caz de neprezentare a p`r]ilor, se
va putea trimite un înscris, judecata ur-
mând a se face în lips`.

Numita Popa Lumini]a Nicoleta, cu ultimul
domiciliu cunoscut în Pite[ti, str. Eugen
Ionescu, nr. 5, bl. Q5, sc. C, ap. 11, jud. Arge[,

este chemat` la Tribunalul Arge[, sala 2 -
“prof. Istrate Micescu,” Complet C3-rec.civ.,
ora 8,30, pentru termenul din 28.01.2015,
în Dosarul civ. 3989/280/2012, având ca
obiect recurs contesta]ie la executare.

Lichidator judiciar CII Nicolau Florin cu
sediul \n Ploie[ti, Str. Gh Doja, bl. 35A1, et. 1,
ap. 5, jud. Prahova, notific` deschiderea
procedurii simplificate de insolven]` a SC
Nileda Construct SRL, dosar nr.
4558/105/2014, Tribunalul Prahova. Termen
\nregistrare crean]e: 29.12.2014, termen
tabel preliminar: 16.01.2015, termen tabel
definitiv: 30.01.2014, Adunarea creditorilor:
21.01.2015.

Este citat` \n proces cu DGASPC Mara-
mure[ pentru data de 28.01.2015 orele
08:30, numita Coscodar Elena, cu ultimul
domiciliu cunoscut \n loc. Baia Mare, Str.
Electrolizei nr. 15, ap. 64, jud. Maramure[,
p~r~t` \n dosarul cu num`rul
4600/100/2014, aflat pe rolul Tribunalul
Maramure[ din Baia Mare, Str. Cri[an nr. 3.

Tigaeru C`t`lina |ntreprindere Individual`
- cu sediul \n Ia[i, str. Sarmisegetuza nr. 8,
bloc R13, sc. D, et. 3, ap. 15, jud. Ia[i [i punct
de lucru \n Ia[i, str. Sarmisegetuza nr. 6,
bloc R12, sc.A, parter, jud. Ia[i –reprezentat`
prin d-na Tigaeru C`t`lina - \n calitate de
administrator, este  citat` \n calitate de
p~r~t`, (ap`r`tor desemnat \n calitate de
cur`tor special este d-na Av. Girigan An-
dreea) \n dosarul nr. 15599/245/2014, av~nd
ca obiect preten]ii, \n data de 10.12.2014,
ora 08:30, la Judec`toria Ia[i, cu sediul \n
str. Anastasie Panu nr. 25, Ia[i, Sec]ia Civil`,
camera Sala 7, complet c29, reclamanta
fiind SC Salubris SA, cu sediul \n Ia[i, {os.
Na]ional` nr. 43, jud. Ia[i.

P~r~tul Florescu Florin-Tudor, cu ultimul
domiciliu \n Ia[i, str. Theodor V`sc`u]eanu
nr. 26, bl. 1B, ap. 2, este citat de Vechiu
Petronela, reclamant, s` fie prezent la
Judec`toria Ia[i, completul C28, ora 8.30,
\n data de 15.12.2014, pentru solu]ionarea
dosarului 4016/245/2014, obiect: ex-
ercitarea autorit`]ii p`rinte[ti stabilire
domiciliu minor, pensie \ntre]inere.

Se citeaz` p~r~tul Stoica Petru, cu ultim
domiciliu cunoscut \n sat Suhulet, com
Tansa, jud. Ia[i \n calitate de p~r~t \n
dosarul civil nr. 5252/245/2013, cu termen
de judecat` la data de 10.12.2014, ora 8,30,
la Judec`toria Ia[i, complet nr. 13, ora 8:30,
av~nd ca obiect partaj bunuri comune,
reclamanta Carausu Geta.

DIVERSE
SC GP S`geata Prod SRL anun]` publicul in-
teresat asupra lu`rii deciziei etapei de în-
cadrare: nu se supune evalu`rii impactului
asupra mediului [i nu se supune evalu`rii
adecvate, în cadrul procedurilor de evalu-
are a impactului asupra mediului [i/sau de
evaluare adecvat`, pentru proiectul “AM-
PLASARE STA}IE DE ASFALT MOBILå” pro-
pus a fi realizat în comuna Suplacu de
Barc`u, nr. cad. 50575, jud. Bihor, titular SC
GP Sageata Prod SRL, comuna Suplacu de
Barcau, str. Minerilor, nr. 40, jud. Bihor.
Proiectul deciziei de încadrare [i motivele
care o fundamenteaz` pot fi consultate la
sediul autorit`]ii competente pentru pro-
tec]ia mediului APM Bihor din Oradea, bv.
Dacia, nr. 25/A, în zilele de luni-vineri, între
orele 9-14, precum [i la urm`toarea adres`
de internet www.apmbh.ro. Publicul in-
teresat poate înainta
comentarii/observa]ii la proiectul deciziei
de încadrare în termen de 5 zile de la data
public`rii pe site. 

Societatea Select & Auto Garage SRL titular
al activit`]ii Între]inerea [i repararea au-
tovehiculelor- 5420, la adresa {os. Alexan-
driei nr. 136, Ors. Bragadiru, Ilfov, anun]`
publicul interesat asupra depunerii so-
licit`rii de ob]inere a autoriza]iei de mediu
pentru activitate. Informa]ii privind
poten]ialul impact asupra mediului al ac-
tivit`]ii pot fi consultate la sediul A.P.M.
Ilfov, str. Lacul Morii nr.1, sector 6, Bucure[ti,
tel./fax 430.15.23, 430.14.02, 0746.248.440
în zilele de luni- joi, între orele 9-13, vineri
9-12. Observa]iile publicului se primesc zil-
nic, la sediul A.P.M. Ilfov.

Administratorul judiciar al SC Marbres
Conf SRL, cu sediul social în Mizil, str. 24 Ian-
uarie, nr. 3, bl. 13, sc. A, et. 2, ap. 11, jud. Pra-
hova, înregistrat` la ORC sub nr.
J29/458/2012, CUI 29963572, notific` deb-
itoarea, creditorii [i ORC Prahova c` în dos.
nr. 7341/105/2014, aflat pe rolul Tribunalu-
lui Prahova s-a dispus deschiderea proce-
durii generale a insolven]ei împotriva SC
Marbres Conf SRL, stabilindu-se termen
limit` de depunere a cererilor de admitere
a crean]elor la data de 26.12.2014, termenul
limit` pentru verificarea crean]elor, în-
tocmirea, afi[area [i comunicarea tabelu-
lui preliminar este 15.01.2015;termenul
limit` pentru solu]ionarea eventualelor
contesta]ii [i pentru definitivarea tabelu-
lui crean]elor este 09.02.2015.Rel. Adminis-
trator judiciar Carduelis Consulting IPURL,
Ploie[ti, str. Cercelu[, nr. 33, jud.
Prahova.Tel.0722.634.777.

ADUNåRI GENERALE
Consiliul de administra]ie al SC Sticloval SA,
cu sediul în V`lenii de Munte, str. N. Iorga
nr. 41, jud. Prahova, înregistrat` la ORC sub
nr. J29/158/1991, având CUI RO 1336115, con-
voac` pentru data de 30.12.2014, la sediul
societ`]ii, pentru to]i ac]ion`rii înregistra]i

în Registrul ac]ionarilor la data de referin]`
18.12.2014, Adunarea General` Ordinar` a
Ac]ionarilor, ora 10.00 având ordinea de zi:
1. Numirea auditorului financiar al
societ`]ii [i numirea auditorului intern, sta-
bilirea indemniza]iilor acestora [i duratei
mandatelor. 2. Aprobarea datei de
20.01.2015 c` dat` de înregistrare.
Adunarea General` Extraordinar` a
Ac]ionarilor, ora 10.30 având ordinea de zi:
1. Aprobarea rezultatelor reevalu`rii
cl`dirilor [i terenurilor societ`]ii la data de
31.12.2014. 2. Aprobarea datei de 20.01.2015
ca dat` de înregistrare. În situa]ia neîn-
deplinirii condi]iilor de validare la prima
convocare, adun`rile generale ale ac]ionar-
ilor se convoac` pentru data de 31.12.2014 la
aceea[i or` [i în acela[i loc. Doar ac]ion`rii
societ`]ii înscri[i în registrul ac]ionarilor la
data de referin]` de 18.12.2014, pot partic-
ipa [i vota în cadrul adun`rilor generale cu
respectarea urm`toarelor drepturi [i
obliga]ii: - Unul sau mai mul]i ac]ionari,
reprezentând, individual sau împreun`, cel
pu]in 5% din capitalul social are/au drep-
tul de complet` ordinea de zi în termen de
15 zile de la data public`rii prezentului con-
vocator. - Ac]ion`rii au dreptul s` adreseze
întreb`ri privind punctele de pe ordinea de
zi a adun`rilor generale, în termen de cel
mult 15 zile de la data public`rii convoca-
torului în Monitorul Oficial al României.
Dreptul de a pune întreb`ri [i obliga]ia de
a r`spunde pot fi condi]ionate de m`surile
pe care societatea comercial` le poate lua
pentru a asigura identificarea ac]ionarilor,
buna desf`[urare [i preg`tire a adun`rilor
generale, precum [i protejarea
confiden]ialit`]ii [i a intereselor comerciale
ale societ`]ii. Societatea poate formula un
r`spuns general pentru întreb`rile cu
acela[i con]inut. Se consider` c` un
r`spuns este dat dac` informa]ia perti-
nent` este disponibil` pe pagin` de inter-
net a societ`]ii, în format
întrebare-r`spuns. - Unul sau mai mul]i
ac]ionari, reprezentând, individual sau îm-
preun`, cel pu]in 5% din capitalul social
are/au dreptul de a prezen]a proiecte de
hot`râre pentru punctele incluse sau pro-
puse spre a fi incluse pe ordinea de zi a
Adun`rilor Generale, în termen de cel mult
15 zile de la dat` public`rii convocatorului
în Monitorul Oficial al României. - votul
este deschis sau secret, dup` caz, [i se
poate manifest` numai de ac]ionar fie per-
sonal, având asupra sa un act de identitate
valabil, fie prin reprezentare cu procura
special`. - pe website-ul societ`]ii: www.sti-
cloval.ro, sec]iunea „Ac]ionari - Detalii” pot
fi consultate documentele: convocatorul,
not` de [edin]a privind ordinea de zi,
num`rul total de ac]iuni [i drepturi de vot
la data convoc`rii, un proiect de hot`râre,
formularul de procura special`, cu cel pu]in
30 de zile înaintea întrunirii adun`rii. - tex-
tul integral al documentelor ce urmeaz` a
fi prezentate adun`rii generale [i formula-
rele de procur̀  special` pot fi solicitate [i în
scris societ`]ii po[tal, pe fax 0244/281993
sau pe mail: sticloval@yahoo.com.
Procurile completate se depun la sediul so-
ciet`]ii cu cel pu]in dou` zile lucr`toare
înaintea ]inerii primei adun`ri. Pre[edinte
al Consiliului de Administra]ie Ing. Popescu
Ecaterina.

Consiliul de Administra]ie al SC Silvarom
SA, cu sediul în Bucure[ti, Intrarea Rocilor,
nr.12/16, sector 6, înregistrat` la Registrul
Comer]ului sub nr. J40/239/1991, Cod fiscal
RO 433926, în conformitate cu art.117 din
Legea 31/1990, modificat` [i completat`
prin Legea 441/2006 [i art.13 din Actul Con-
stitutiv, convoac` prin Pre[edintele Consil-
iului de Administra]ie, ing. [tefan Bârle,
Adunarea General` Ordinar` a Ac]ionarilor
pentru data de  08.01.2015, ora 10, la sediul
societ`]ii din Intrarea Rocilor, nr.12-16, sec-
tor 6, Bucure[ti, cu urm`toarea ordine de
zi: 1. Alegerea membrilor Consiliului de Ad-
ministra]ie; 2. Alegerea firmei de audit. 3.
Desemnarea persoanelor care s` reprez-
inte societatea la Registrul Comer]ului [i
Monitorului Oficial în vederea înregistr`rii
A.G.O.A. Lista cu datele persoanelor pro-
puse pentru func]ia de administrator ce va
fi prezentat` Adun`rii Generale a Ac]ionar-
ilor, poate fi consultat` la sediul societ`]ii,
începând cu data de 08.12.2014. Ac]ionarii
înscri[i în Registrul ac]ionarilor pân` la
01.01.2015 pot participa la [edin]a Adun`rii
Generale a Ac]ionarilor personal sau prin
procur` special` dat` altor ac]ionari care
s`-i reprezinte. Formularele de ,,Procur`
special`,, se pot ob]ine de la Serviciul M.S.P.
al societ`]ii începând cu 08.12.2014 [i vor fi
depuse la secretariatul Adun`rii Generale
a Ac]ionarilor cel târziu cu 48 de ore înainte
de data ]inerii A.G.O.A. În cazul neîntrunirii
cvorumului pentru prima convocare, a
doua convocare A.G.O.A. va avea loc pe
data de 09.01.2015 în acela[i loc [i aceea[i
or`, f`r` alt` notificare a ac]ionarilor.

LICITA}II
Centrul Chinologic Sibiu, cu sediul \n Sibiu,
Calea Dumbr`vii nr. 157, tel. 0269-23.51.81,
fax 0269-24.00.90, cod fiscal 4240928, cont
IBAN RO 35 TREZ 576 23550120XXXXX, de-
schis la Trezoreria Sibiu, organizeaz`
cedarea cu titlu gratuit a 19 c~ini de servi-
ciu. Animalele pot fi v`zute la sediul Cen-
trului Chinologic Sibiu. Transmiterea f`r`
plat` va avea loc \n perioada 27.11.2014-
11.12.2014, la sediul Centrului Chinologc
Sibiu. Lista complet` a bunurilor si rela]ii
suplimentare se ob]in la telefon: (40)

0269-235.181; fax (40) 0269-24.00.90.
www.centrulchinologic.ro/interespublic/li
citatiipublice/, sau la sediul centrului:
Sibiu: Calea Dumbr`vii nr. 157. 

Subscrisa Evrika Insolvency IPURL,
reprezentat` prin asociat coordonator av.
Liscan Aurel, în calitate de lichidator judi-
ciar al SC Eurodo Maxim SRL desemnat
prin Sentin]a Civil` nr. 1594 din data de
12.02.2014, pronun]at` în Dosar nr.
20704/3/2013 aflat pe rolul Tribunalului
Bucure[ti, Sec]ia a VII a Civil`, anun]`
scoaterea la vânzare a bunului imobil
aflat în proprietatea SC Eurodo Maxim
SRL constând în teren intravilan având
suprafa]` de 600mp, situat în loc. Eforie
Sud, str. Tranilvaniei, jud. Constan]a, în
valoare total` de 40.013 euro exclusiv
TVA, identificat [i inventariat conform ra-
portului de evaluare aprobat în prezen]a
cauza [i a publica]iei de vânzare în-
tocmit` cu aceast` ocazie. Vânzare a
bunului imobil apar]inând societ`]ii falite
se va organiza în data de 02.12.2014 ora
15,00 prin licita]ie public` cu strigare. În
cazul în care bunul nu se va vinde la
primul termen de licita]ie, se vor organiza
înc` 4 (patru) licita]ii s`pt`mânale, în
data de 09.12.2014, 16.12.2014, 23.12.2014
[i 30.12.2014 la aceea[i or` [i în acelea[i
condi]ii. Locul de desf`[urare a licita]iilor
va fi stabilit la sediul lichidatorului judi-
ciar 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 în-
tocmit de lichidatorul judiciar. Caietele de
sarcini se pot achizi]iona de la sediul
lichidatorului judiciar din Bucure[ti,
Bd.Unirii nr.78, bl.J2, sc.2, et.3, ap.39, sec-
tor 3. Costul unui caiet de sarcini este de
300 lei pentru fiecare bun imobil.
Achizi]ionarea caietului de sarcini este
obligatorie pentru to]i participan]ii la
licita]ie. Rela]ii suplimentare se pot
ob]ine la tel. 021.227.28.81

Consiliul Local al Comunei Lumina, jud.
Constan]a, tel 0241- 251828, fax 0241-
251744 organizeaz` în data de  19.12.2014,
la sediul din strada Mare nr.170, licita]ie
public` deschis` cu strigare, în vederea
concesion`rii urm`toarelor suprafe]e de
teren, ce fac parte din domeniul privat al
comunei Lumina: 1. Teren în suprafa]` de
1207 mp situat în Com. Lumina, Strada
Iuliu Maniu, - cu destina]ia activitate com-
ercial`. Licita]ia se va desf`[ura în data de
19.12.2014, ora 10 la sediul Primariei Co-
munei Lumina din Strada Mare nr. 170.
Achizi]ionarea caietului de sarcini se face
de la sediul Prim`riei Comunei Lumina la
pre]ul de 400 lei, începând cu data de
28.11.2014. Garan]ia de participare la
licita]ie este  în cuantum de 100 lei. Taxa
de participare la licita]ie este de 250 de
lei. 2. Teren în suprafa]` de 300 mp situat
în Comuna Lumina, zona B – extins`, str.
Dumitru Com[a/Mircea cel B`trân – lot
57 - cu destina]ia construc]ie locuin]`.
Licita]ia  se va desf`[ura  în data de
19.12.2014 ora 10:45 la sediul Prim`riei Co-
munei Lumina din Strada Mare nr. 170.
Achizi]ionarea caietului de sarcini [i doc-
umenta]ie se face de la sediul Prim`riei
Comunei Lumina la pre]ul de 400 lei, în-
cepând cu data de 28.11.2014. Garan]ia de
participare la licita]ie este în cuantum de
100 lei. Taxa de participare la licita]ie este
de 250 de lei. Data limit` de depunere a
documentelor solicitate este 19.12.2014
ora 09.00, la sediul Prim`riei Comunei Lu-
mina, jud. Constan]a, str.Mare nr. 170.
Documente necesare pentru participarea
la licita]ie: -documentele de eligibilitate -
în plic închis conform specifica]iilor din

caietul de sarcini. -dovada achit`rii  cai-
etului de sarcini. - dovada constituirii
garan]iei de participare. - dovada achit`rii
taxei de participare. Informa]ii supli-
mentare se pot ob]ine la nr. de telefon
0241-251828, Primar Chiru Dumitru.

Subscrisa Evrika Insolvency IPURL,
reprezentat` prin asociat coordonator av.
Liscan Aurel, \n calitate de lichidator judi-
ciar al SC OL Construct Development SRL
desemnat prin Sentin]a Civil` nr. 6098
din data de 17.06.2014, pronun]at` \n
Dosar nr. 18704/3/2013 aflat pe rolul Tri-
bunalului Bucure[ti, Sec]ia a VII a Civil`,
anun]` scoaterea la v~nzare a bunului
imobil aflat \n proprietatea SC OL Con-
struct Development SRL const~nd \n
teren intravilan \n suprafa]` de 11.468,43
mp situat \n Bucure[ti, Bd. Drumul Gura
Putnei, nr. 67-87, lot 1, sector 3 \n valoare
total` de 806.030 euro exclusiv TVA.,
identificat [i inventariat conform rapor-
tului de evaluare aprobat \n prezenta
cauz` [i a publica]iei de v~nzare
\ntocmit` cu aceast` ocazie. V~nzarea
bunului imobil apar]in~nd societ`]ii falite
se va organiza \n data de 08.12.2014 ora
15:00 prin licita]ie public` cu strigare.
Locul de desf`[urare a licita]iilor va fi sta-
bilit la sediul lichidatorului judiciar din Bu-
cure[ti, Bd. Unirii nr.78, bl.J2, sc.2, et.3,
ap.39, sector 3, unde se vor depune docu-
mentele de \nscriere la licita]ie men]ion-
ate \n caietul de sarcini, cel t~rziu p~n` \n
preziua licita]iei, ora 12.00. Date despre
starea bunurilor, pre]ul acestora,
condi]iile de \nscriere la licita]ie precum
[i modul de organizare a acestora se pot
ob]ine din caietul de sarcini \ntocmit de
lichidatorul judiciar. Caietele de sarcini se
pot 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 pentru fiecare
bun imobil. Achizi]ionarea caietului de
sarcini este obligatorie pentru to]i partic-
ipan]ii la licita]ie. Rela]ii suplimentare se
pot ob]ine la tel. 021.227.28.81

Consiliul Local al municipiului Petro[ani -
Serviciul Public de Administrare a Dome-
niului Public [i Privat, cu sediul în mu-
nicipiul Petro[ani, str. 1 Decembrie 1918,
nr.93, telefon 0254/541220, 0254/541221,
fax 0254/545903, cod fiscal RO16982459,
adresa de e-mail
spadpp_petrosani@yahoo.com orga-
nizeaz`: - licita]ie public` în vederea
atribuirii contractului de concesiune al
imobilului „Spa]iu comercial“, în
suprafa]` de 40,0 mp, situat în Zona Rusu,
sta]ie a[teptare Telescaun; - licita]ie pub-
lic` în vederea atribuirii contractului de
concesiune al imobilului „Spa]iu de de-
pozitare P.T.nr.23“, în suprafa]` de 72,0
mp, situat în municipiul Petro[ani, str.
Vi[inilor; - licita]ie public` în vederea
atribuirii contractului de concesiune al
terenului aferent imobilului cu destina]ie
de garaj, în suprafa]` de 31,0 mp, situat în
municipiul Petro[ani, str. Venus. Ofertele
se depun într-un exemplar pân` la data
de 17.12.2014, ora 9.00 [i se vor deschide
în [edin]a public` din data de 17.12.2014,
orele 11.00, 13.00 respectiv 15.00, în sala
de [edin]e, la sediul institu]iei. Rela]ii, de-
talii, clarific`ri cât [i documenta]ia de
atribuire, se pot ob]ine pân` la data de
15.12.2014, de la Serviciul Public de Admin-
istrare a Domeniului Public [i Privat din
cadrul Prim`riei municipiului Petro[ani,
camera 45, telefon 0254-541220(1), int.132.
- licita]ie public` în vederea atribuirii con-
tractului de concesiune al terenului în
suprafa]` de 51,0 mp, situat în municipiul
Petro[ani, str. Stadionului, în scopul con-
struirii unui centru de colectare de[euri; -
licita]ie public` în vederea atribuirii con-
tractului de concesiune al terenului afer-
ent imobilului cu destina]ie de chio[c, în
suprafa]` de 12,0 mp, situat în municipiul

Petro[ani, str. Aviatorilor, zona bl.13; -
licita]ie public` în vederea atribuirii con-
tractului de concesiune al terenului în
suprafa]` de 12,0 mp, situat în municipiul
Petro[ani, str. Unirii, zona bl.1, în scopul
construirii unui chio[c cu destina]ia de
spa]iu comercial. Ofertele se depun într-
un exemplar pân` la data de 18.12.2014,
ora 9.00 [i se vor deschide în [edin]a pub-
lic` din data de 18.12.2014, orele 11.00,
13.00 respectiv 15.00, în sala de [edin]e,
la sediul institu]iei. Rela]ii, detalii,
clarific`ri cât [i documenta]ia de
atribuire, se pot ob]ine pân` la data de
16.12.2014, de la Serviciul Public de Admin-
istrare a Domeniului Public [i Privat din
cadrul Prim`riei municipiului Petro[ani,
camera 45, telefon 0254-541220(1), int.132.
- licita]ie public` în vederea atribuirii con-
tractului de concesiune al terenului în
suprafa]` de 19,30 mp, situat în municip-
iul Petro[ani, str. Independen]ei, în scopul
supliment`rii concesiunii terenului afer-
ent unui garaj; - licita]ie public` în ved-
erea atribuirii contractului de concesiune
al terenului în suprafa]` de 2055,0 mp, sit-
uat în municipiul Petro[ani, str. 1 Decem-
brie 1918, f.nr. (în spatele Bisericii
Unitariene), în vederea construirii unui
complex sportiv; - licita]ie public` în ved-
erea atribuirii contractului de concesiune
al terenului în suprafa]` de 30,0 mp, sit-
uat în Masivul Parâng, zona C, parcela C9,
în scopul construirii unei împrejmuiri.
Ofertele se depun într-un exemplar pân`
la data de 19.12.2014, ora 9.00 [i se vor de-
schide în [edin]a public` din data de
19.12.2014, orele 10.00, 11.00 respectiv
12.00, în sala de [edin]e, la sediul
institu]iei. Rela]ii, detalii, clarific`ri cât [i
documenta]ia de atribuire, se pot ob]ine
pân` la data de 17.12.2014, de la Serviciul
Public de Administrare a Domeniului Pub-
lic [i Privat din cadrul Prim`riei municipi-
ului Petro[ani, camera 45, telefon
0254-541220(1), int.132. Costul docu-
menta]iei de atribuire este de 50 lei [i se
va achita la camera nr.36, et.2 din cadrul
Prim`riei municipiului Petro[ani. Ofertele
se depun la sediul institu]iei, biroul de
registratur`, camera 5 sau 7.

PIERDERI
Asocia]ia de proprietari bloc 13A cu sediul
\n Bd. Camil Ressu 3 Buc S3 declar` nul`
stampila de]inut` de pres. DinuC-tin.

Pierdut Atestat profesional transport
regim Taxi, seria CPTx, nr. 0017968, eliberat
la data de 17.07.2010 pe numele Cre]u Flo-
rea. Declar nul.

Pierdut adeverin]` achitare integral`, pe
numele Vischi Ileana. O declar nul`. 

Pierdut adeverin]` plat` integral`, Gîtule]
Mariana. O declar nul`.

Pierdut Legitima]ie Student Academia de
Poli]ie pe numele St`nciulescu Cristian Iu-
lian. O declar nul`.

Declar nul` autoriza]ia de transport taxi
nr.132 din 01.03.2005 emis` de P.M.B. pe nu-
mele Rachici Petric` Emilian.

SC }es`toriile Reunite SA, cu sediul în Bu-
cure[ti, str. Sp`taru Preda nr.5, Sector 5,
J40/352/1991, CUI RO 425818, declar` pier-
dut (nul) Registrul Unic de Control al so-
ciet`]ii.

COMEMORåRI

Au trecut 100 de ani de la na[tere [i
30 de ani de la plecarea dintre noi a
Ing. MIHAI SUDER. Ne lipse[te
dragostea, bun`tatea [i în]elepci-
unea lui. Dumnezeu s`-l odihneasc`
în pace. Slujba v-a avea loc la cimitirul
Ghencea duminic` 30 Noiembrie ora
11.00. Familia.

Publicitate


