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OFERTE SERVICIU
Angaj`m spal`tori auto cu experien]`.
Cerem [i oferim seriozitate.
0784.969.663.

SC EuroMar Stayl SRL Ro[iori de Vede
angajeaz` comisioner. C.V. la chinacity-
rosiori@gmail.com.

Recrut`m, f`r` taxe sau comisioane,
[oferi profesioni[ti, Cat.CE [i D, se cer
cuno[tin]e bune de german` [i expe-
rien]a în domeniu, sunt oferite con-
tracte de munc` în Germania [i salarii
atractive. CV-uri în german`, cu poz`,
la: arad.personal@gmail.com.

Academia de Poli]ie „Alexandru Ioan
Cuza” scoate la concurs, în vederea în-
cadr`rii prin recrutare din surs` ex-
tern`, 17 posturi de personal
contractual în cadrul Serviciului Logis-
tic - Biroul Norme de Echipare [i Hr`nire
- compartimentul Hr`nire, respectiv 3
posturi de muncitor calificat IV-I
(buc`tar) [i 14 posturi de muncitor cal-
ificat IV-I (osp`tar). Candida]ii trebuie
s` fie absolven]i de cel pu]in [coal`
general`, s` aib` calificare în meseria
de buc`tar/osp`tar [i vechime în
munc` [i în specialitate de cel pu]in 6
luni. Dosarele de recrutare se pot
depune pân` la data de 03.11.2014, ora
15:00, la secretariatul Serviciului Man-
agement Resurse Umane al Academiei
de Poli]ie „Alexandru Ioan Cuza“, Aleea
Privighetorilor nr. 1A, sector 1, Bucure[ti.
Informa]ii suplimentare privind
condi]iile de participare, documentele
necesare, tematica [i bibliografia se pot
ob]ine de pe site-ul www.academiade-
politie.ro sau la tel 021.317.55.23,
int.17208, între orele 09.00 - 14.00. 

PRESTåRI SERVICII
Construc]ii civile, mansard`ri, dul-
gherie, repara]ii acoperi[uri, orice tip
]igl` metalic`, tabl` zincat`, jgheaburi,
burlane, termoizola]ii. Tel. 0745.812.723.
0721.124.281.

VÂNZåRI CASE
Ideal pentru retragerea la ]ar`! VÂND
gospod`rie la asfalt, zon` minunat` -
compus` din cas` renovat`, dou`
nivele, 5 camere, baie, buc`t`rie, anexe
gospod`re[ti, teren 681 mp, comuna
Stroe[ti - Arge[, curent, ap` în lucru, +
dou` terenuri (livad` 7363 mp + teren
arabil 1330 mp) pe raza comunei,
aproape de B`ile Br`det. Tel.
0722274442.

CITA}II
Se citeaz` \n calitate de p~r~]i, numi]ii
Groth Mihail, Reimer Mihail [i Hartig
Catarina \n proces cu Catinean Florin [i
Mariana, \n dosar nr. 7378/190/2013,
pentru termenul de judecat` din
24.11.2014 la Judec`toria Bistri]a.

Manolea Elena din Craiova, Brazda lui
Novac, Bl.G7, sc.1, ap.126, pârât` în
dosarul 12993/215/2014, este chemat`
la Judec`toria Craiova la 6.11.2014, CF10,
în proces cu Duval Nistor.  

SC Deada Build SRL, cu ultimul domi-
ciliu \n Bucure[ti, este citat` la
Judec`toria Sector 1 Bucure[ti, \n ziua
17.11.2014, Complet C2 Civil, ora 8:30, \n
calitate de debitor, \n proces cu SC
Presto Construct SRL, \n calitate de cred-
itor, ordonan]` de plat`.

SC Capriciu Com SRL, cu sediul social în
Târn`veni, str. Victoriei, nr. 5 jud. Mure[
[i Zamfir Paul cu domiciliul în Pite[ti,
Aleea R`zboieni, nr. 2, Jud. Arge[, sunt
chema]i la Judec`toria Ia[i, în ziua de
18.11.2014, Completul C14, ora 12.00, \n
calitate de Pârâ]i, în proces cu SC Dazz
Group SRL în calitate de Reclamant,
având ca obiect cerere valoare redus`.

Numita, Buzemurga Elena, \n calitate
de reclamant`, cheam` \n judecat` pe
Ceuca Elena [i Varaticeanu Olimpia \n
calitate de p~r~te, \n dosarul nr.
1355/239/2013 al Judec`toriei H~rl`u,
jude]ul Ia[i, av~nd ca obiect nulitate
par]ial` titlu de proprietate, pentru
termenul de judecat` din data de
18.11.2014, orele 9:00, la Judec`toria
H~rl`u, Jude]ul Ia[i, strada Ghorghe
Doja, nr. 1.

Numitul Gafon Iacob \n calitate de
reclamant, cheam` \n judecat` pe
Gafon Petronela [i Gafon Adrian \n cal-
itate de p~r~]i, \n dosarul nr.
1976/239/2013 al Judec`toriei H~rl`u,
jude]ul Ia[i, av~nd ca obiect Partaj Suc-
cesoral, pentru termenul de judecat`
din data de 17.11.2014, orele 9,00, la
Judec`toria H~rl`u, Jude]ul Ia[i, strada
Ghorghe Doja, nr. 1.

Numi]ii Nistor Rafila, Cosmi Rafila, Istrate
Ana, Istrate Ludovica, Istrate Rodovica, Is-
trate Veronica, Istrate Leon, Sirb Firoana,
Nistor Florin Anghel sunt cita]i la

Judec`toria N`s`ud pentru data de
26.11.2014 \n dosarul 2914/265/2011 \n cal-
itate de p~r~]i \n proces cu reclamantele
Ionascu Viorica [i Valean Maria.

Direc]ia General` de Asisten]` Social`
[i Protec]ia Copilului Prahova, cu sediul
\n Ploie[ti, {os. Vestului nr. 14- 16, jud
Prahova, cheam` \n judecat` pe nu-
mita Mitri]` Gabriela Mihaela, \n cali-
tate de p~r~t` \n dosarul nr.
6424/105/2014, aflat pe rolul Tribunalu-
lui Prahova, cu sediul \n Ploie[ti, Str.
V`leni nr. 44, jud. Prahova, la data de
17.11.2014, ora 12, sala 1, parter.

SC Advertising Promedia Cool SRL,
J29/1889/2008, ultim sediu social în-
registrat în jud. Prahova, Ploie[ti, str. 1
Mai, nr.6, în dizolvare judiciar` conform
art.237 din L.31/1990, este chemat` în
judecat` în calitate de pârât` de c`tre
reclamantul Sova Dan Coman, cu domi-
ciliul ales pentru comunicarea actelor
de procedur` la SCA “Preda [i Asocia]ii”
din Bucure[ti, [os. Panduri nr.1, bl.P33,
sc.1, et.1, ap.3, sector 5, în dosarul nr.
73293/3/2011, pe rolul Tribunalului Bu-
cure[ti, sec]ia a IV-a civil`, pentru ter-
menul din 18.11.2014, orele 8.30,
complet F7, sala 252, Fond, la sediul in-
stan]ei din Bucure[ti, Bd. Unirii nr.37,
sector 3. Dosarul are ca obiect ac]iune
în r`spundere civil` delictual`; pârâta
are obliga]ia de a depune Întâmpinare,
cel mai târziu cu 5 zile înainte de ter-
menul stabilit pentru judecat`. În caz
de neprezentare, judecata se va face în
lips`, dac` se solicit` în scris de c`tre
una dintre p`r]i.

DIVERSE
Vasilescu Elena cu domiciliul necunos-
cut este invitat` la cimitirul Re\nvierea
la 31.10.2014 ora 10:00 pentru succe-
siunea unui loc de veci. 

Comunicat de pres` Bucure[ti,
28.10.2014. În data de 04.11.2014, ora-
11.00, Prim`ria Municipiului Bucure[ti
v` invit` la dezbaterea public` privind
m`surile de reducere a zgomotului în
Municipiul Bucure[ti. Loca]ia eveni-
mentului este Sala de Consiliu din
cadrul Prim`riei Muncipiului Bucure[ti
din Splaiul Independen]ei, nr.291-293,
Sector 6, Bucure[ti. Cartografierea acus-
tic` strategic` este efectuat` de c`tre
Prim`ria Municipiului Bucure[ti în con-
formitate cu prevederile  H.G.
nr.321/2005 privind evaluarea [i ges-
tionarea zgomotului ambiental (cu
modific`rile [i complet`rile ulterioare)
[i respectiv H.G. nr.1260/2012 (M.O.
nr.15/19.01.2013) prin care a fost trans-
pus` în legisla]ia român` Directiva C.E.
a Uniunii Europene nr.49 din 2002
privind  evaluarea [i managementul
zgomotului ambiental. Au fost elabo-
rate h`r]i acustice strategice pentru
urm`toarele surse de zgomot: -traficul
rutier de pe  str̀ zile principale [i str̀ zile
secundare unde se produce o poluare
acustic` notabil`; -traficul  aeroportuar;
-traficul  feroviar; -activit`]ile industri-
ale (IPPC). Au fost identificate cele mai
expuse zone la acest factor de poluare
[i s-au f`cut propuneri privind imple-
mentarea m`surilor care pot conduce
la reducerea nivelului de zgomot.
Aceste m`suri, h`r]ile de zgomot pre-
cum [i rapoartele privitoare la cartare
au fost postate pe site-ul PMB /Ser-
vicii/Mediu la adresa www.hartiacus-
ticebucuresti.ro. Pentru a facilita
comunicarea cu publicul a fost realizat`
o sec]iune de discu]ii unde cet`]enii
Municipiului Bucure[ti sunt invita]i s`
fac` propuneri [i sugestii privitoare la
m`surile de reducere a zgomotului.

SOMA}II
Prin ac]iunea civil` ce face obiectul
dosarului nr. 2200/265/2013, reclaman-
tul Na[cu Vasile cu domiciliul \n co-
muna Salva nr. 270, jud. Bistri]a N`s`ud
a solicitat: sa se constate c` a dob~ndit
dreptul de proprietate prin uzucapiune
asupra imobilelor terenuri, \nscrise \n
CF 25646 Salva, top 7906/4362, cf
25664 Salva, top 7904/4362, cf 25646
Salva, top 4341, 4342, 4382, 4383, cf
25663 Salva top 4387/1/b, cf 25666
Salva, top 4344/2, 4345/2, cf 25642
Salva, top 4347/3/1 si cf 25643 Salva top
4347/3/2. Potrivit sus]inerilor reclaman-
tului, posesia imobilului teren mai sus
men]ionat a fost exercitat` public,
pa[nic, continuu [i sub numele de pro-
prietar de antecesorii s`i, \nainte de
anul 1940 [i p~n` \n anul 1966 c~nd au
transmis-o reclamantului cu ocazia ma-
joratului care a fost terenul \n acelea[i
condi]ii, termenul prescrip]iei achizitive
\mplinindu-se \n persoana reclamantu-
lui. Prin \ncheierea de [edin]a din data
de 26 martie 2014, \n temeiul art. 1051
Cod procedura civil`, instan]a a dispus
emiterea prezentei soma]ii prin care se

aduce la cuno[tin]a tuturor per-
soanelor interesate dreptul de a face
opozi]ie [i de a \nainta Judec`toriei
N`s`ud, \n caz contrar, \n termen de 6
luni de la publicarea prezentei. Instan]a
urm~nd a trece la judecarea cauzei.

ADUNåRI GENERALE
Convocare: Consiliul de Administra]ie
al SC Girueta SA, persoan` juridic`
român`, având CIF 477558, atribut fis-
cal RO [i num`r de ordine la Registrul
Comer]ului J23/1589/2004, cu sediul în
comuna Jilava, [os. Giurgiului nr. 3-5,
jude]ul Ilfov, în temeiul prevederilor Ac-
tului Constitutiv al societ`]ii [i a preved-
erilor art. 117 din Legea 31/1990
republicat` Convoac` Adunarea Gen-
eral` Extraordinar` a Ac]ionarilor so-
ciet`]ii pentru data de 03.12.2014, ora
14,30. [edin]a Adun`rii Generale Extra-
ordinare a Ac]ionarilor vor avea loc la
sediul societatii din comuna Jilava, [os.
Giurgiului nr. 3-5, jude]ul Ilfov. La
Adunarea General` Extraordinar` sunt
invita]i s` participe to]i ac]ionarii afla]i
în eviden]a Registrului Ac]ionarilor [i
Registrului de Ac]iuni la data de
28.11.2014. Pe ordinea de zi a Adun`rii
Generale Extraordinare, sunt înscrise
urm`toarele probleme: A. Ratificarea
Deciziei Consiliului de Administra]ie al
societ`]ii din data de 17.10.2014, prin
care s-a decis: Art. 1. Se aprob`
încheierea de c`tre Societate a unor
contracte de factoring („Contractele de
Factoring”), cu ING Bank N.V., societate
bancar`, înmatriculat` [i existând în
conformitate cu legisla]ia Olandei, cu
sediul în Bijlmerplein 888, 1102 MG Am-
sterdam, Olanda, prin Sucursala sa din
Bucure[ti, România, ING Bank N.V. Am-
sterdam Sucursala Bucure[ti, cu sediul
social în Bucure[ti, Bd. Iancu de Hune-
doara nr. 48, parter +etajul 1+ etajele 5-
12, sector 1, num`r de ordine în
Registrul Comer]ului J40/16100/1994,
înregistrat` în Registrul Institu]iilor de
Credit sub nr. RB-PJS-40-024/18.02.1999,
Cod de Înregistrare Fiscal` RO 6151100
(“ING Bank”) având ca obiect vânzarea
c`tre ING Bank N.V. a crean]elor sale
prezente [i viitoare rezultate din Con-
tractul Comercial de Furnizare [i Mon-
taj nr. 15/2014 încheiate de Societate cu
Asocierea Astaldi SPA –Astalrom S.A.
având sediul în Str. Nicolae Caramfil
nr.53, Sector 1, Etaj 3, Bucure[ti, Româ-
nia fax: 021.335.64.17, telefon:
021.411.20.19 reprezentat` prin Astaldi
SPA Italia, Sucursala România
Bucure[ti, cu sediul social în Str. Cap. Av.
Alexandru Serbanescu, nr.49, Sector 1,
Bucure[ti, România, înregistrat` la Reg-
istrul Comer]ului sub nr. J40/7437/1998,
precum [i din orice contracte ce
urmeaz` a se semna de c`tre societate
cu societ`]i sau asocieri din Grupul
Astaldi; Art. 2. În vederea derul`rii
rela]iilor cu ING Bank N.V. Amsterdam
Sucursala Bucure[ti se împuternice[te
dl. Jovicic Milos, cet`]ean sârb identifi-
cat cu pa[aport seria P 011483922 elib-
erat la data de 22.11.2013 de c`tre
autorit`]ile Republicii Serbia, având
permis de [edere seria RO 0264959
eliberat la data de 21.11.2011 de c`tre au-
torit`]ile române, cu re[edin]a în
România, Bbul. Dacia nr.9, ap.6, sector 1,
Bucure[ti, având CNP 7821112400012,
pentru a reprezenta Societatea con-
form actelor constitutive ale Societ`]ii
[i eviden]elor Registrului Comer]ului
(“Împuternicitul”), s` negocieze ter-
menii [i condi]iile [i s` semneze Con-
tractele de Factoring, precum [i orice
Acte Adi]ionale modificatoare ale Con-
tractelor de Factoring. Administratorul
are puterea deplin` de a semna [i orice
alte documente solicitate de ING Bank
N.V. Amsterdam Sucursala Bucure[ti
sau necesare în baza Contractelor de
Factoring, indiferent de natura lor, pe
toat` durata de executare a respec-
tivelor contracte [i este autorizat s`
delege aceast` autoritate unor ter]e
persoane în baza unor împuterniciri
speciale, semn`tura sa fiindu-ne opoz-
abil`. Art. 3. Consiliul de Administra]ie
al societ`]ii este mandatat s` duc` la
îndeplinire prevederile prezentei decizii
urmând ca aceasta s` fie supus`
aprob`rii Adun`rii Generale a Ac]ionar-
ilor în prima [edin]`. B. Aprobarea datei
de 23.12.2014 ca dat` de înregistrare,
conform art. 238 din Legea nr.
297/2004. În situa]ia în care Adunarea
General` Extraordinar` nu va putea de-
libera [i vota în mod valabil o a doua
Adunare General` Extraordinar` este
convocat` pentru ziua de 04.12.2014, la
ora 14.30, în acela[i loc [i cu aceea[i or-
dine de zi. Dup` publicarea convoc`rii,
ac]ionarii reprezentând, individual sau
împreun`, cel pu]in 5% din capitalul so-
cial are/au dreptul: a) de a introduce
puncte pe ordinea de zi a adun`rilor

generale, în termen de cel mult 15 zile
de la data public`rii convoc`rii, cu
condi]ia ca fiecare punct s` fie înso]it
de o justificare sau de un proiect de
hot`râre propus spre adoptare de
adunarea general`; [i b) de a prezenta
proiecte de hot`râre, în termen de 15
zile de la data public`rii convoc`rii, pen-
tru punctele incluse sau propuse spre
a fi incluse pe ordinea de zi a adun`rii
generale. Aceste drepturi pot fi exerci-
tate numai în scris (transmise prin ser-
vicii de curierat sau prin mijloace
electronice). Se precizeaz` c` ac]ionarii
ce vor fi împiedica]i de anumite împre-
jur̀ ri s` participe la Adunarea General`
vor putea mandata, în conformitate cu
art.125 din Legea 31/1990 republicat` [i
Regulamentul C.N.V.M. 1/2006 [i
6/2009, printr-o procur` special` o
ter]` persoan` care s` participe [i s`
voteze în numele lor [i pentru ei, în
Adun`rile Generale, în condi]iile legii.
Procurile speciale pot fi ridicate de la
sediul societ`]ii începând cu data con-
voc`rii [i vor fi depuse spre înregistrare
la secretariatul adun`rii pân` cel târziu
la data de 01.12.2014. Procurile speciale
vor putea fi transmise spre înregistrare
[i pe fax sau email în format pdf.,
reprezentantul ac]ionarului fiind
obligat ca la data adun`rii generale s`
aib` asupra sa procura în original.
Ac]ionarii au dreptul s` formuleze în-
treb`ri privind punctele de pe ordinea
de zi ale Adun`rii Generale în condi]iile
art. 13 din Regulamentul C.N.V.M.
6/2009, dup` ce ac]ionarii vor fi identi-
fica]i sau dac` buna desf`[urare [i
preg`tire a adun`rilor generale precum
[i protejarea confiden]ialit`]ii [i a in-
tereselor comerciale a societ`]ii, per-
mite acest lucru. Documentele privind
problemele incluse în ordinea de zi a
Adun`rii Generale pot fi consultate la
sediul societ`]ii sau pe pagina de inter-
net www.gyrueta.ro, începând cu data
convoc`rii. Documentele aferente [ed-
intelor, inclusiv propunerile de hot`râre
[i procurile speciale pot fi ob]inute de
la dna. Mihaela Tapai –tel. 021/4501773.
Se propune ca data de înregistrare, con-
form art.238 din Legea nr. 297/2004,
data de 23.12.2014. Pre[edintele Consil-
iului de Administra]ie al SC Girueta SA,
Jovicic Milos.  

LICITA}II
Private Liquidation Group IPURL numit
lichidator în dosarul nr. 834/1285/2013
aflat pe rolul Tribunalului Comercial
Cluj, privind pe debitoarea SC Falomir
Habitat SRL, J12/1428/2013, CUI:
RO21744372 scoate la vânzare prin
licita]ie public` Parcele teren intravilan,
situate în Oradea (11 parcele ce
formeaz` un tot unitar) la pre] de
pornire 1.881.000 Euro f`r` TVA. Per-
soanele interesate trebuie s`
achizi]ioneze un caiet de sarcini privind
bunurile scoase la licita]ie, contra
sumei de 500 RON +TVA, ce cuprinde
regulamentul de vânzare. Licitantul va
depune la sediul lichidatorului judiciar
o cerere de participare la licita]ie cu cel
pu]in trei zile înainte de termenul
licita]iei stabilit prin anun]ul public.
Licita]ia va avea loc în data de
06.11.2014 ora 11:00 la sediul lichida-
torului din Oradea str. Avram Iancu nr.2
ap.11. În caz de nereu[it` licita]ia se va
relua în data de 13.11.2014 respectiv
20.11.2014 la aceea[i or` [i adres`. In-
forma]ii suplimentare se pot ob]ine de
la lichidator: Tel: 0359/463.661 Fax:
0359/463.662.

1.SC Fise Electrica Serv SA -SISE Electrica
Transilvania Nord, cu sediul în Cluj
Napoca, str.Taberei, nr.20,
tel.+40372.640.302, Fax:
+40264.205.504, achizi]ioneaz` „Mate-
riale de constructii, Structuri [i material
de construc]ii, Consumabile pentru pre-
lucr`ri mecanice, Articole din sârm`” în
cantit`]ile [i condi]iile prev`zute în doc-
umenta]ia de atribuire. Adresa la care
se poate solicita documenta]ia de
atribuire: SISE Transilvania Nord, Cluj
Napoca, str.Taberei, nr.20,
Tel.+40372.640.302, Fax:
+40264.205.504. Documenta]ia de
atribuire se pune la dispozi]ia operato-
rilor economici contra cost (150 lei, f`r`
TVA), în urma solicit`rii acestora. 2.Pro-
cedura aplicat`: licita]ie deschis`.
3.Locul de livrare a produselor: conform
specifica]iilor din documenta]ia de
atribuire. 4.Natura [i cantitatea pro-
duselor ce se vor achizi]iona: „Materi-
ale de construc]ii, Structuri [i materiale
de construc]ii, Consumabile pentru pre-
lucr`ri mecanice, Articole din sârm`” în
cantit`]ile prev`zute în documenta]ia
de atribuire. 5.Durata acordului cadru:
12 luni. Termenul de livrare al pro-
duselor: maxim 10 zile de la semnarea
contractului subsecvent de furnizare.

6.Data limit` de primire a ofertelor:
12.11.2014, ora 11.00. Data deschiderii
ofertelor: 12.11.2014, ora 12.00. 7.Adresa
la care se depun ofertele: sediul SISE
Transilvania Nord, Cluj Napoca,
str.Taberei, nr.20, secretariat general.
8.Limba de redactare a ofertelor: limba
român`. 9.Perioada de valabilitate a
ofertei: 90 de zile de la data deschiderii
ofertelor. 10.Criteriul de atribuire a acor-
dului cadru: „pre]ul cel mai sc`zut“.

Compania Na]ional` “Imprimeria
Na]ional`” - SA cu sediul social în Bu-
curesti, Bd. Iuliu Maniu nr.244 D, sector
6, scoate la v~nzare prin licita]ie cu
depunere de ofert` în plic \nchis,
urm`toarele utilaje–ma[ini ti-
pografice:- Hercules Elite, Stanta Bacher
RIP Delta Tower HQS, Delta WS-
2000,multilink – Hercules + accesorii
pre] pornire 5.453 euro f`r` TVA; - Imp-
rimant` Creo Scitex Iris 4 Print pre]
pornire 600 euro f`r` TVA; - Rama au-
tomat` de copiat placi, model Lastra
Em II 110 pre] pornire 800 euro f`r`
TVA. Oferta se va depune p~n` la data
de 10.11.2014, orele 12.00 prin po[t` sau
direct la punctul de lucru al companiei
situat \n Bd. Iuliu Maniu nr.224, sector 6,
Bucure[ti. Deschiderea ofertelor va
avea loc în data de 10.11.2014, orele 12.30
la sediul social al C.N.“Imprimeria -SA
din Bd. Iuliu Maniu, nr.244D, sector 6,
Bucure[ti. Documenta]ia de atribuire
se poate ob]ine de la sediul C.N. “Im-
primeria Nationala”- SA, \ncep~nd cu
data de 29.10 – 07.11.2014, de luni p~n`
joi (orele 08.00-16.00), vineri (orele
08.00-13.00) sub condi]ia prezent`rii
B.I./C.I. (original [i copie) [i a unei
\mputerniciri acordate de c`tre
reprezentantul legal \n acest scop. In-
forma]ii suplimentare: Adrian
Achim/Adrian Vlad- telefon
021/434.88.05 – 09.

Compania Na]ional` “Imprimeria
Na]ional`” - SA cu sediul social în Bu-
cure[ti, Bd. Iuliu Maniu nr. 244 D, sector
6, scoate la v~nzare prin licita]ie cu
depunere de oferta în plic \nchis: - Au-
tovehicul Dacia 1310 L, pre] pornire 100
euro f`r` TVA; - Autovehicul Nubira II
CDXM, pre] pornire 600 euro f`r` TVA;
- Autovehicul Cielo Executive + alarm`,
pre] pornire 400 euro f`r` TVA; - Auto-
furgoneta Renault Messenger + alarm`
(\nchidere centralizat`) dotat` cu as-
censor 1000 KG, pre] pornire 800 euro
f`r` TVA. Oferta se va depune p~n` la
data de 10.11.2014, orele 09.00 prin
po[t` sau direct la punctul de lucru al
companiei situat în Bd. Iuliu Maniu
nr.224 , sector 6, Bucuresti. Deschiderea
ofertelor va avea loc în data de
10.11.2014, orele 09.30 la sediul social al
C.N. “Imprimeria -SA din Bd.Iuliu
Maniu, nr.244D, sector 6, Bucure[ti.
Documentatia de atribuire se poate ob-
tine de la sediul C.N. “Imprimeria Na-
tionala”- SA, începand cu data de 29.10
– 07.11.2014, de luni pana joi (orele
08.00-16.00), vineri (orele 08.00-13.00),
sub condi]ia prezent`rii B.I./C.I. (origi-
nal [i copie) [i a unei împuterniciri acor-
date de c`tre reprezentantul legal \n
acest scop. Informa]ii suplimentare:
Adrian Achim/Adrian Vlad- telefon
021/434.88.05 – 09.

Consiliul Local al municipiului Petro[ani
- Serviciul Public de Administrare a
Domeniului Public [i Privat, cu sediul în
municipiul Petro[ani, str. 1 Decembrie
1918, nr.93, telefon 0254/541220,
0254/541221, fax 0254/545903, cod fis-
cal RO16982459, adresa de e-mail
spadpp_petrosani@yahoo.com orga-
nizeaz`: -licita]ie public` în vederea
atribuirii contractului de concesiune al
terenului aferent imobilului cu des-
tina]ie de garaj, în suprafa]` de 19,0
mp, situat în municipiul Petro[ani, str.
Eroilor;  -licita]ie public` în vederea
atribuirii contractului de concesiune al
imobilului „Spa]iu comercial“, situat în
Zona Rusu, sta]ie a[teptare Telescaun,
în suprafa]` de 40,0 mp; -licita]ie pub-
lic` în vederea atribuirii contractului de
concesiune al unui spa]iu administra-
tiv, situat în imobilul din municipiul
Petro[ani, str. 1 Decembrie 1918, nr.90,
în suprafa]` de 18,0 mp, în vederea
func]ion`rii unui birou. Ofertele se
depun într-un exemplar pân` la data de
18.11.2014, ora 9.00 [i se vor deschide în
[edin]a public` din data de 18.11.2014,
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 14.11.2014, de la Serviciul Public de
Administrare a Domeniului Public [i Pri-
vat din cadrul Prim`riei municipiului
Petro[ani, camera 45, telefon 0254-
541220(1), int.132. -licita]ie public` în
vederea atribuirii contractului de con-
cesiune al terenului în suprafa]` de
30,0 mp, situat în Masivul Parâng, zona

C, parcela C9, în scopul construirii unei
împrejmuiri; -licita]ie public` în ved-
erea atribuirii contractului de conce-
siune al terenului în suprafa]` de 51,0
mp, situat în municipiul Petro[ani, str.
Stadionului, în scopul construirii unui
centru de colectare de[euri; -licita]ie
public` în vederea atribuirii contractu-
lui de concesiune al terenului în
suprafa]` de 3,0 mp, situat în municip-
iul Petro[ani, str. Independen]ei, în
scopul supliment`rii concesiunii
terenului aferent unui garaj. Ofertele
se depun într-un exemplar pân` la data
de 20.11.2014, ora 9.00 [i se vor deschide
în [edin]a public` din data de
20.11.2014, orele 11.00, 13.00 respectiv
15.00, în sala de [edin]e, la sediul in-
stitu]iei. Rela]ii, detalii, clarific`ri cât [i
documenta]ia de atribuire se pot
ob]ine pân` la data de 18.11.2014, de la
Serviciul Public de Administrare a
Domeniului Public [i Privat din cadrul
Prim`riei municipiului Petro[ani, cam-
era 45, telefon 0254-541220(1), int. 132.
Costul documenta]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`, cam-
era 5 sau 7.

Prim`ria comunei Clinceni, cu sediul în
comuna Clinceni, strada Principal`, nr.
107A, jude]ul Ilfov, tel./fax
021.369.43.93/ 021.369.40.41, cod fiscal
6506628, e-mail
primariaclinceni@yahoo.com, orga-
nizeaz` licita]ie public` deschis` privind
concesionarea  imobilului din strada
Sabarului, nr. 217, compus din teren în
suprafa]a de 1137 mp [i construc]ie în
suprafa]a de 681,04 mp (S+ P+ 2E), ce
apar]ine domeniului public al comunei
Clinceni inventariat prin HGR 930/2002,
Anexa 14 privind inventarul bunurilor
care apar]in domeniului public al Co-
munei Clinceni. Costul documenta]iilor
pentru înscrierea la licita]ie este de 500
lei f`r` TVA [i se achit` la caseria
prim`riei comunei Clinceni. a) anun]ul
publicitar c`tre Monitorul Oficial [i 2
publica]ii- ziare se transmite spre publi-
care la data de 27.10.2014. b) data de la
care se pot ridica documenta]iile
privind licita]ia 03.11.2014. c) adresa de
unde se ridic` documenta]iile privind
licita]ia: Prim`ria comunei Clinceni, co-
muna Clinceni, sat Clinceni, strada Prin-
cipal`, nr. 107A, jude]ul Ilfov. d) adresa
unde se depun ofertele Prim`ria co-
munei Clinceni, comuna Clinceni, sat
Clinceni, strada Principal`, nr. 107A,
jude]ul Ilfov. e) termenul limit` de
depunere a ofertelor: 24.11.2014 ora
16,00. f) data deschiderii ofertelor:
25.11.2014 ora 10,00. g) data limit` pen-
tru solicitarea clarific`rilor -21.11.2014. h)
garan]ia de participare la licita]ie este
de 5.000 lei [i se depune în contul
RO41TREZ4215006xxx003094 -Trezore-
ria Ilfov. Valabilitatea ofertelor- 60 de
zile calendaristice. Imobilul ce face
obiectul  concesiunii este situat în
strada Sabarului, nr. 217, pentru care se
vor trimite câte 2 oferte (copie [i origi-
nal). Durata concesiunii este de 49 de
ani. Solu]ionarea litigiilor ap`rute în
leg`tur` cu atribuirea, încheierea, ex-
cutarea, modificarea [i încetarea con-
tractului de concesiune, precum [i a
celor privind acordarea de desp`gubiri
se realizeaz` potrivit prevederilor legii
contenciosului administrativ nr.
544/2004, cu modific`rile ulterioare.

PIERDERI
Pierdut atesat profesional transport
marf` [i ADR pe numele M`celaru Con-
stantin. |l declar nul. 

Pierdut legitima]ie Nr. 01254, Seria
LRMp, luptator pentru Victoria
revolu]iei rom~ne din decembrie 1989,
eliberat` de SSPR la data de 21.06.2010.
O declar nul`

Pierdut CIF numele Vlad Costel PFA CUI
22460409, F40/2250/25.09.2007 [i cer-
tificat constattor punct de lucru, sat
Aprozi, sediu social D-na Ghica nr. 32,
Bucure[ti. Declar nul.

Pierdut documente contabile, facturi,
niruri, balan]e, branturi, registre etc,
aferente 2007-2014. Pe SC Millions Con-
struct SRL. Le declar`m nule.

G`sit Carte de identitate autovehicul
pe numele Trandafir Alexandrina.

Pierdut legitima]ie transport, eliberat`
de Institutul Teologic Penticostal din
Bucure[ti, Bondalici Daniel. O declar
nul`. 

Pierdut proces verbal eliberat în
14.01.1972, pe numele Balamat Ilie [i Er-
aclia. Îl declar nul.

Declar nul` carte de identitate seria RD
nr. 747586 -Suciu Beatrice Sebastiana-
emis` de S.C.E.P. Sector 1.


