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OFERTE SERVICIU
Administra]ia Serviciilor Sociale Comunitare cu
sediul \n Ploie[ti, Str. Gh. Gr Cantacuzino nr. 46,
organizeaz` concurs la data de 08.12.2014 [i
10.12.2014 pentru ocuparea pe perioad` nede-
teminat` a func]iilor publice de execu]ie: “Con-
silier clasa I/grad profesional principal”. Consilier
clasa I/ grad profesional debutant. Concursul se
va desf`[ura la sedin din str. Po[tei nr. 6.
Dosarele de \nscriere se depun la registratura in-
stitu]iei din str. Po[tei nr. 6, \n termen de 20 zile
de la data public`rii anun]ului \n MOnitorul Ofi-
cial al Rom~niei Partea a III-a. Dosarul de
\nscriere la concurs trebuie s` con]in` \n com
obligatoriu, documnetele prev`zute la art 49 din
HG nr. 611/2008. actualizat`. Condi]iile de par-
ticipare sunt afi[ate la sediul institu]iei din str.
Po[tei nr. 6 si pe site-ul www.ploiesti.ro. Rela]ii
privind condi]iile de participare se pot ob]ine la
telefon 0244-511.137 tasta 6.

Autoritatea Na]ional` pentru Protec]ia Drep-
turilor Copilului [i Adop]ie, cu sediul în B-dul
Gheorghe Magheru nr.7, sector 1, Bucure[ti,
scoate la concurs în data de 28.11.2014, ora 10:00,
la sediul Autorit`]ii, postul temporar vacant de
consilier superior. Condi]iile specifice pentru
ocuparea func]iei publice temporar vacante de
consilier, gradul profesional superior: -studii uni-
versitare de licen]` absolvite cu diplom`, respec-
tiv studii superioare de lung` durat`, absolvite
cu diplom` de licen]` sau echivalent` în dome-
niul [tiin]elor umaniste; -vechime în speciali-
tatea studiilor necesare exercit`rii func]iei
publice: minimum 9 ani; Dosarul de concurs va
con]ine urm`toarele: a) formularul de înscriere
prev`zut în anexa nr. 3 din H.G. 611/2008 pentru
aprobarea normelor privind organizarea [i dez-
voltarea carierei func]ionarilor publici, cu
modific`rile [i complet`rile ulterioare; b) copia
actului de identitate; c) copiile diplomelor de
studii [i ale altor acte care atest` efectuarea
unor specializ`ri; d) copia carnetului de munc`
sau, dup` caz, o adeverin]` care s` ateste
vechimea în munc` [i, dup` caz, în specialitatea
studiilor necesare ocup`rii func]iei publice; e)
cazierul judiciar; f) adeverin]a care s` ateste
starea de s`n`tate corespunz`toare, eliberat`
cu cel mult 6 luni anterior derul`rii concursului
de c`tre medicul de familie al candidatului sau
de c`tre unit`]ile sanitare abilitate; g) declara]ia
pe propria r`spundere sau adeverin]a care s` at-
este c` nu a desf`[urat activit`]i de poli]ie
politic`. Copiile de pe actele mai sus men]ion-
ate se prezint` în copii legalizate sau înso]ite de
documentele originale, care se certific` pentru
conformitatea cu originalul de c`tre secretarul
comisiei de concurs. Bibliografia se ridic` de la
sediul Autorit`]ii în momentul depunerii
dosarului de concurs. Dosarele de concurs se
depun în termen de maximum 8 zile de la data
public`rii anun]ului. Informa]ii suplimentare se
ob]in la telefon: 021/310.07.89. 

PRESTARI SERVICII
Acoperi[uri, tigl` metalic` zincat`, mici repara]ii.
Reducere 40% p~n` la 15.11.14. 0724.716.882.
Repara]ii tabl` zincat`, tigl` ceramic`, lucr`m \n
toat` ]ara. 0722.722.743. 

Tigl` metalic`, repara]ii acoperi[uri. Lucr`m [i \n
afara Bucure[tiului, 0753.70.93.91.

CITA}II
Doamna Matei Elena, fiica lui Grecu Viorica, cu
domiciliul în comuna Mioarele, nr. 126, jud.
Arge[, având calitatea de intimat în dosarul nr.
1253/280/2013 aflat pe rolul Judec`toriei Pite[ti,
sunte]i chemat` în aceast` instan]`, Complet
C19, în data de 21 Noiembrie, ora 8.30, în proces
cu Primarul Comunei M`r`cineni în calitate de
pre[edinte al Comisiei Locale de Fond Funciar
M`r`cineni, în cauza având ca obiect revizuire -
fond funciar al`turi de intima]ii  Grecu Ion, Iosif
Viorel, Iosif Virgil, Iosif Maria, Visoiu Victoria, Vâr-
topeanu Valerica, Iosif Victoria, Iosif Ion.

Numi]ii Cre] Iuliana, Leonte Ilisie c`s`torit cu
Scridonesi Anastasia, Candale Sofia, Cre] Grig-
ore, Cre] Damean, Cre] Iulian, Leonte Marina,
Buta Grigore sunt cita]i la Judec`toria N`s`ud,
Str. Vasile Nascu nr. 49, ora[ N`s`ud, camera sala
1, \n data de 02 octombrie 2014, ora 08:30 \n cal-
itate de p~r~]i \n proces cu }ucui Marian-Miahai
\n calitate de reclamant \n dosarul nr.
2197/265/2013.

Numitul Luca Sandel, cu domiciliul legal \n mun.
Gala]i, str. Laminori[tilor nr.6, bl. G2, sc.2, ap.123
jud. Gala]i este citat la Tribunalul Gala]i la data
de 20.11.2014, \n dosarul civil nr. 3381/121/2014,
av~nd ca obiect plasament, la  sala 3, ora 12 \n
proces cu DGASPC Gala]i.

Solomon Gheorghe Sorin este citat, personal la
interogatoriu, la Judec`toria Piatra Neam] - str.
Mihai Eminescu nr. 30, în dosarul nr.
9903/279/2013, având ca obiect ac]iune în re-
gres, la Sec]ia Civil`, complet CF3, ora 9.00, la
data de 10 decembrie 2014, reclamant fiind
Cuco[ Ioan Ciprian.

Se citeaz` pârâtul Pîrvan Constantin Marius,
domiciliat în comuna Movileni, sat Movileni, str.
Gr`dinarului, nr. 20, jude]ul Olt, pentru data de
04 decembrie 2014, ora 09.00, la Judec`toria
Dr`g`[ani, în dosarul nr. 1075/223/2014 în pro-
ces cu Dr`ghicescu Longin Mircea.

Se citeaz` numitul Pop Vasile, în calitate de
pârât, la Judec`toria Z`rne[ti, Str. Aleea Uzinei,
nr. 9, Jude]ul Bra[ov, pentru termenul de jude-
cat` din data de 19.noiembrie.2014, ora 09.00,
Sala 1 -Cavaler I. Alduleanu, c3 -civil, în proces cu
SPITALUL OR`[ENESC SINAIA, în calitate de recla-
mant în dosarul nr.20865/197/2012.

Se citeaz` Bot Mirela [i S`l`jan Claudia, cu domi-
ciliul necunoscut, la Judec`toria Zal`u, dosar nr.
4171/337/2014, termen 07.11.2014.

Numitul Tala[man Sergiu Valentin cu ultimul
domiciliu cunoscut în Mun. Bârlad, Str.
Prim`verii, nr.13, Jude]ul Vaslui este citat pentru
data de 14.11.2014, ora 8.30, la Judec`toria Sec-
torul 6 Bucure[ti, Str. {tirbei Vod`, nr.115, Sector
1, Bucure[ti, complet 4MF, camera 209, în cali-
tate de pârât în dosarul nr.6495/303/2014 pen-
tru cauza: pensie între]inere majorare,
reclamanta fiind Bro[tic Alina.

Bi]` Mircic` cheam`  în judecat` pe Stancu Nico-
lae, în calitate de pârât, în dosarul nr.
22786/200/2012 aflat pe rolul Judec`toriei
Buz`u, pentru data de 17.11.2014, orele 9.00, pen-
tru partaj bunuri comune /lichidarea regimului
matrimonial.

Reclaman]ii: Pantilimon Floare, Pantilimon Ghe-
orghe Lucian [i Pantilimon Ioan solicit`
chemarea în judecat` a pârâ]ilor: Sprdlik
Matilda, Luca Izabela, Ziegler Maria (Terezia),
pentru solu]ionarea Dosarului nr. 718/278/2013
la Judec`toria Petro[ani având ca obiect uzu-
capiune, pentru data de 13.11.2014. ora 9:00.

Se citeaz` pârâ]ii Scridon Ilarion, Scridon Emil,
Iloaie Grigore c`s. cu Timoc Ioana, Ilie[ Peter, Ilie[
Maxim, Ilie[ Ana, Ilie[ Ianka, Nechiti Mihai, Ilie[
Domnica, Ilie[ Rakhel c`s. cu Palage Ioan, Istrate
Adrian, în dos. nr. 1398/265/2010 al Judec`toriei
N`s`ud, având ca obiect succesiune în proces cu
Scridon Larion cu termen de judecat` la
04.12.2014

Se citeaz` pârâta Talpo[ Nicoleta în dosar nr.
705/265/2014 al Judec`toria N`s`ud, având ca
obiect divor], în proces cu Talpo[ Niculi]` cu ter-
men de judecat` la 28.11.2014.

Dasc`lu Gabriela, cu ultimul domiciliu în Ia[i, str.
Conductelor nr. 1, bl. 316, sc. A, et. 4, ap. 13, jud.
Ia[i, este chemat` la actualul sediu al
Judec`toriei Ia[i-Sec]ia civil` (fostul sediu al Tri-
bunalului Ia?i), completul de judecata nr.
C02M, sala 6, et. 2, în ziua de 20 noiembrie 2014,
ora 8:30, în calitate de pârât`, în proces cu Hîr-
topanu Ioan,în calitate de reclamant, pentru
partaj bunuri comune/lichidarea regimului mat-
rimonial partaj de creditor, Ds. nr. 2577/245/2013.

SOMA}II
România. Judec`toria N`s`ud. Dosar nr.
2244/265/2014. Soma]ie de uzucapiune – emis`
în baza Încheierii la 27.10.2014. Prin ac]iunea
civil` ce face obiectul dosarului nr.
2244/265/2014, reclamantu Bulta Ioan-Nicolae,
domiciliat în or. Sîngeorz-B`i, Cormaia, nr. 149A,
jud. Bistri]a-N`s`ud, a solicitat constatarea
dobândirii dreptului de proprietate prin uzucapi-
une de c`tre pârâta Sorec`u C`t`lina împreun`
cu defunctul Sorec`u Ioan, asupra terenului în-
scris în CF 25439 Sîngeorz-B`i, top 135, CF 28096
Sîngeorz-B`i, top 134 [i CF 28097 Sîngeorz-B`i,
top 133/2. Aducem la cuno[tin]a tuturor per-
soanelor interesate faptul c` au posibilitatea de
a formula opozi]ie în cauz`, în termen de 6 luni
de emiterea celei din urm` publica]ii, în caz con-
trar, instan]a urmând a trece la judecarea cererii
de uzucapiune. Pre[edinte Munteanu Diana-
Maria. Grefier {tiopu Ana

România. Judec`toria N`s`ud. Dosar nr.
624/265/2014. Soma]ie de uzucapiune – emis`
în baza Încheierii pronun]at` la 23.10.2014. Prin
ac]iunea civil` ce face obiectul dosarului nr.
624/265/2014, reclaman]ii Niculai Maxim [i Nic-
ulai Ana, ambii domicilia]i în or. Sîngeorz-B`i, str.
Valea Borcutului, nr. 39, jud. Bistri]a-N`s`ud, au
solicitat constatarea dobândirii dreptului de pro-
prietate prin uzucapiune, asupra terenului în-
scris în CF 2848 Sîngeorz-B`i, top. 6072 [i top
6073. Aducem la cuno[tin]a tuturor persoanelor
interesate faptul c` au posibilitatea de a formula
opozi]ie în cauz`, în termen de 6 luni de
emiterea celei din urm` publica]ii, în caz contrar,
instan]a urmând a trece la judecarea cererii de
uzucapiune. Pre[edinte Munteanu Diana-Maria.
Grefier {tiopu Ana

România. Judec`toria N`s`ud. Dosar nr.
1183/265/2014. Soma]ie de uzucapiune. Prin
ac]iunea civil` ce face obiectul dosarului nr.
1183/265/2014, reclaman]ii Gheorghi]` Viorel [i
Gheorghi]` Aurora (ambii domicilia]i în locali-
tatea Rebra, nr. 102, jude]ul Bistri]a-N`s`ud), au
solicitat constatarea dobândirii dreptului de pro-
prietate prin uzucapiune de c`tre pârâta
Gavriloaie Ana (domiciliat` în Rebra, str. Princi-
pal`, nr. 104) asupra suprafe]ei de 859 mp. din
terenul înscris în CF 25296 Rebra, nr. top. 571 (ce
excede cotei tabulare a reclaman]ilor). Terenul
în suprafa]` total` de 1493 mp., este de natur`
arabil, situat în intravilanul com. Rebra, între

vecinii: la N – drum jude]ean DJ 172B, la S –
Scridon Ioan, la E – Isip Iacob [i Rus Aurel, la V –
Savu Dumitru. Pe teren a fost identificat` o con-
struc]ie care nu face obiectul cauzei. Potrivit
sus]inerilor reclaman]ilor, terenul ce excede
cotei tabulare de proprietate (suprafa]` de cca.
800 mp.) a fost folosit înc` dinaintea celui de-al
doilea r`zboi mondial de antecesorii pârâtei
Gavriloaie Ana care i l-au transmis cu titlu de
zestre la c`s`toria acesteia. Astfel timp de peste
30 de ani, terenul a fost folosit de pârât` [i ante-
cesorii s`i în mod public, pa[nic [i netulbura]i în
posesie (temei de drept -art. 1452 [i urm. Cod
civil austriac, jonc]iune posesii). În prezent,
terenul este folosit de reclaman]i, în urma
încheierii cu pârâta Gavriloaie Ana a unui ante-
contract de vânzare-cump`rare în anul 2010 cu
privire la suprafa]a ce face obiectul uzucapiunii.
Prin încheierea de [edin]` din data de 24.10.2014,
în temeiul art. 1051 Cod pr. civ., instan]a a dispus
emiterea prezentei soma]ii prin care se aduce la
cuno[tin]a tuturor persoanelor dreptul de a face
opozi]ie [i de a înainta Judec`toriei N`s`ud, în
caz contrar, în termen de 6 luni de la publicarea
prezentei, instan]a urmând a trece la judecarea
cauzei. Judec`tor Corl`]eanu Simina. Data
29.10.2014.

România. Judec`toria N`s`ud. Dosar nr.
623/265/2014. Soma]ie de uzucapiune – emis`
în baza Încheierii pronun]at` la 23.10.2014. Prin
ac]iunea civil` ce face obiectul dosarului nr.
623/265/2014, reclaman]ii Sfrîngeu Adrian [i
Sfîngeu Maria-Ioana, ambii domicilia]i în loc.
Sîngeorz-B`i, str. Garoafelor, nr. 1, ap. 19, jud.
Bistri]a-N`s`ud, au solicitat constatarea
dobândirii dreptului de proprietate prin uzucapi-
une de c`tre pârâ]ii George[ Anton [i so]ia
George[ Ana, asupra terenului înscris în CF 2378
Sîngeorz-B`i, top. 11335/1. Aducem la cuno[tin]a
tuturor persoanelor interesate faptul c` au posi-
bilitatea de a formula opozi]ie în cauz`, în ter-
men de 6 luni de emiterea celei din urm`
publica]ii, în caz contrar, instan]a urmând a trece
la judecarea cererii de uzucapiune. Pre[edinte
Munteanu Diana-Maria. Grefier {tiopu Ana.

România. Judec`toria N`s`ud. Dosar nr.
450/265/2014. Soma]ie de uzucapiune – emis`
în baza Încheierii pronun]at` la 24.10.2014. Prin
ac]iunea civil` ce face obiectul dosarului nr.
450/265/2014, reclamantul Andresi D`nil`,
domiciliat în loc. Sîngeorz-B`i, str. Some[ului, nr.
5/A, jud. Bistri]a-N`s`ud, a solicitat constatarea
dobândirii dreptului de proprietate prin uzucapi-
une, asupra terenului de înscris sub top. 1361 [i
top. 4559 Sîngeorz-B`i. Aducem la cuno[tin]a tu-
turor persoanelor interesate faptul c` au posi-
bilitatea de a formula opozi]ie în cauz`, în
termen de 6 luni de emiterea celei din urm`
publica]ii, în caz contrar, instan]a urmând a trece
la judecarea cererii de uzucapiune. Pre[edinte
Munteanu Diana-Maria. Grefier {tiopu Ana. 

Dosar nr. 941/265/2014. Soma]ie de uzucapiune
emis` \n baza \ncheierii pronun]at` la 24.10.2014.
Prin ac]iunea civil` ce face obiectul dosarului
941/265/2014, reclaman]ii Vasilica Ioan [i Vasil-
ica Saveta ambii din S\ngeorz-B`i, cart. Cormaia
nr. 47, jud. Bistri]a-N`s`ud [i Partene Alexandru
[i Partene Victori]a, ambii din loc. S\ngeorz-B`i,
Str. Cerbului nr. 16, jud. Bistri]a N`s`ud, au solic-
itat constatarea dob~ndirii dreptului de propri-
etate prin uzucapiune, asupra terenului de circa
2986 mp \nscris \n CF 27419 S\ngeorz B`i, top
11592, CF 27425 S\ngeorz-B`i, top 11593, CF 274
S\ngeorz B`i, top 11591 [i top 11599, f`r` carte
funciar`. Aducem la cuno[tin]a tuturor per-

soanelor interesate faptul ca au posibilitatea de
a formula opozi]ie \n cauza, \n termen de 6 luni
de emiterea celei din urm` publica]ii, \n caz con-
trat, instan]a urm~nd a trece la judecarea cererii
de uzucapiune. Pre[edinte Munteanu Diana-
Maria. Grefier {tiopu Ana.

Conform sentin]ei civile nr. 1890/05.06.2014 pro-
nun]at` de Judec`toria C~mpina, \n dosar nr.
28/204/2014, s-a hot`r~t: Ia act de renun]area
contestatoarelor la cererea de radiere a men]iu-
nilor din CF nr. 121 B`icoi. Admite contesta]ia la
executare formulat` de c`tre contestatoarele
Bordei Ana [i Bordei Luciana, amblele domicili-
ate \n B`icoi, St. Gheorghe Doja nr. 10, jud. Pra-
hova, \n  contradictoriu cu intima]ii Bordei
Marian, domiciliat \n com Scor]eni, sat Bordenii
Mici, jud. Prahova si Ni]` Constantin, domiciliat
\n com. Scor]eni, sat Bordenii Mici, str. Soarelui
nr. 7, Jud. Prahova. Admite excep]ia perim`rii ex-
ecut`rii silite. Constat` perimat` de drept exe-
cutarea silit` ce face obiectul dosarului nr.
1/2005 al BEJ Frincu Mihai. Desfiin]eaz` toate
actele de executare silit` efectuate \n dosarul nr.
1/2005. Adminite excep]ia prescrip]iei dreptului
de a cere executarea silit`. Constat` presscris
dreptul de a solicita executarea silit` a
sentin]elor nr. 1163/17.04.2002 [i 450/03.03.2004
ale Judec`toriei C~mpina [i a deciziilor nr.
1582/12.11.2002 [i 627/25.04.2003 ale Tribunalu-
lui Prahova [i 313/18.02.2003 [i 1927/17.06.2004
ale Cur]ii de Apel Ploie[ti. Dispune Radierea
men]iunilor din partea a III a CF nr. 182 B`icoi
referitoare la notarea soma]iei nr. 1/2005 a BEJ
Frincu Mihai. Oblig` intima]ii s` pl`teasc` con-
testatoarelor 200 lei cheltuieli de judecat`. Cu
drept de recurs \n termen de 15 zile de la comu-
nicare, inclusiv pentru intima]ii Bordei Drago[
Constantin domiciliat \n com. Scor]eni, sat Bor-
denii Mici, str Il Caragiale nr. 81, jud. Prahova,
Nu]` Adrian, domiciliat \n com. Scor]eni, sat
Cocor`[tii Mislii, jud. Prahova, [i Bordei Ionel
Marius cu ultimul domiciliu \n Torino, Via Valter
Fontan 19, Bussoleno, Italia. Pronun]at` \n
[edin]a public`, azi 05.06.2014. Prezenta s-a real-
izat pentru \ndeplinirea procedurii de comuni-
care cu p~r~tul Bordei Ionel Marius, cu ultimul
domiciliu \n Torino, Via Valter Fontan 19, Bus-
soleno, Italia.

DIVERSE
SC Plus Investiment Management SRL titular al
proiectului: Ansamblu locuinte cu regim de
în`l]ime P+1E+2E par]ial împrejmuire teren,
bran[amente utilita]i amenajare exterioar`,
pisicin`. Anun]` public interesul asupra lu`rii de-
ciziei etapei de încadrare de c`tre Agen]ia pen-
tru Protec]ia Mediului Ilfov în cadrul
procedurilor de evaluare adecvat`, pentru
proiectul: Ansamblu locuinte cu regim de
în`l]ime P+1E+2E par]ial împrejmuire teren,
bran[amente utilita]i amenajare exterioar`,
pisicin` propus a fi amplasat în (adresa amplasa-
mentului)  jud.Ilfov Ora[ Voluntari, tarlaua 24/2
parcela 445/11. Nu se supune evalu`rii impactu-
lui asupra mediului [i evalu`rii adecvate. Proiec-
tul deciziei de încadrare [i motivele care o
fundamenteaz` pot fi consultate la sediul
Agen]iei pentru Protec]ia  Mediului Ilfov din Bu-
cure[ti, str.Aleea Morii, nr.1, Sector 6, în zilele de
luni pân` joi, între orele 9.00-13.00, precum [i la
urm`toarea adresa de internet  www.apm-
ilfov.ro

SC Comefin SA, Ora[ Coste[ti, str. Industriei nr.
36, Jude] Arge[. Tel: 0248/672827; Fax:
0248/672508. Achizi]ionare: 1. alimentare au-
tomat` din band`; 2. agregat flexibil
multifunc]ional de prelucrare în 3 +1 axe. SC
Comefin SA, cu sediul în str. Industriei nr. 36,
Coste[ti, Arge[, CIF RO161880, anun]` organi-
zarea licita]iei pentru achizi]ionarea unei linii de
alimentare automat` din band` [i a unui agre-
gat flexibil multifunc]ional de prelucrare în 3 +1
axe, din proiectul:  “Asimilarea tehnologiilor
moderne de prelucrare prin deformare plastic`
la rece a reperelor complexe din tabl` cu ali-
mentare automat` din band` [i a prelucr`rii
[tan]elor [i matri]elor progresive în pa[i pe un
agregat flexibil multifunc]ional de prelucrare în
3+1 axe, necesare industriei construc]iilor de
ma[ini”, pentru data de 07.11.2014, ora 14.00. Du-
rata maxim` a contractului este de dou` luni în-
cepând de la data atribuirii contractului.
Valoarea estimat` este de: 1. alimentare au-
tomat` din band` - 109.090 euro; 2. agregat flex-
ibil multifunc]ional de prelucrare în 3 +1 axe -
73.500 euro. Detalii suplimentare referitoare la
obiectul licita]iei [i documentele solicitate se
g`sesc gratuit, accesând site-ul societ`]ii:
www.gic.ro. Persoan` de contact: Corina Dide,
Tel. 0752222119, Fax. 0248/672508. Data limit`
de depunere a ofertelor: 06.11.2014, ora 16.00, la
sediul social.

LICITA}II
Penitenciarul Ploie[ti cu sediul \n ora[ul Ploie[ti,
Str. Rudului nr. 49, jude]ul Prahova, tel. 0244-
526.834, fax 0244-595.356, organizeaz` la data
de 03.12.2014, ora 12:00, la sediul Penitenciarului,
licita]ie public` cu strigare pentru darea \n
arend` a terenului \n admnistrarea Penitencia-
rului Ploie[ti \n suprafa]a de 4.5 hectare teren
arabil, situat \n localitatea Berceni (fosta unitate
militar`). |n caz de neadjudecare, licita]ia se va
repeata la data de 10.12.2014 ora 12:00. Condi]iile
privind participarea [i adjudecarea sunt
cuprinse \n Fi[a de date [i Caietul de sarcini, care
se pot ridica de la sediul unit`]ii \ncep~nd cu
data de 10.11.2014. Pre]ul de pornire la licita]ie
este de 800lei/ha/an iar valoarea saltului de
licita]ie este 10 lei. Garan]ia de participare este
de 72 lei. Termen depune garan]ie de participare
[i documente solicitate: 28.11.2014 ora 11:00.

Prim`ria Comunei Grindu, Comuna Grindu,
Str.Prim`riei, nr.42, Jude]ul Ialomi]a, organizeaz`
în data de 26 noiembrie 2014, ora 12.00 licita]ie
în vederea închirierii boxelor din incinta “Pie]ei
Agroalimentare” din Comuna Grindu, Jude]ul
Ialomi]a. Spa]iile scoase la licita]ie sunt: box`
vânzare lapte- 18,20mp; box` vânzare carne-
8,50mp; box` vânzare carne pasare- 8,50mp.
Pre]ul de pornire la licita]ie pentru închiriere
boxe este 17 Lei/mp/lun`. Documenta]ia pentru
participare la licita]ie se poate ob]ine printr-o
solicitare scris`, de la sediul Prim`riei Comunei
Grindu, Comuna Grindu, Str. Prim`riei, nr. 42,
Jude]ul Ialomi]a. Termenul limit` de primire a
ofertelor este 26 noiembrie ora 11.00. Informa]ii
suplimentare se pot ob]ine la tel/fax:
0243.248.425; 0243.248.001; persoan` de con-
tact: dna.Radu Alexandrina.

PIERDERI
Pierdut bilete la ordin seria PIRB 3AG nr. 0100301
emis \n favoarea Utchim Steel SRL [i bilet la
ordin seria PIRB 3AG nr. 0099524 emis \n
favoarea SC PGS Global Trading SRL, apar]in~nd
Sc Artsani Com SRL. Le declar`m nule.

Lu]escu Armand-Mihai, posesor al firmei
Lu]escu Armand-Mihai Persoan` Fizica Autor-
izat`, cu sediul profesional în Bucure[ti, Sector.
5, Str. N`s`ud, Nr.9, Bl.21, Scara.2, Et.4, Ap.145, cu
nr. de ordine în Registrul Comer]ului
F40/1687/04.06.2008, C.U.I 23997916, declara
pierdut Certificat Constatator în baza legii
359/2004, cu nr. 25165 din 24/01/2012, privind
activit`]ile ce se desf`[oara la beneficiari [i/sau
în afara sediilor proprii. Îl declar nul. 

Pierdut atestat transport marf` [i atesta trans-
port m`rfuri periculoase eliberate de ARR Vâl-
cea, pe numele Diaconu Ovidiu Ioan, din
Dr`g`[ani, str. {colii, nr 5, jude]ul Vâlcea. Se nule.

Adeverin]` achitare integral` locuin]`, Profeanu
Constantin. O declar nul`.

Pierdut Contract construire nr.1056/7/23.11.1977,
pe numele Enceanu Lic`. Îl declar nul.

Pierdut Adeverin]` achitare integral` aparta-
ment din sectorul 3, Bucure[ti, str.Piatra Mare
nr.7, ap.16, pe numele Pascal Maria [i Mihai
M`rg`rit. O declar nul`.

Subscrisa, CSC Soft Proiectare Structurala SRL,
cu sediul în Bucure[ti, str. Iani Buzoiani nr. 4,
parter, ap.1, înregistrat` la Oficiul Registrului
Comer]ului sub nr.J40/12857/2012, având CUI
30865640, reprezentat` de Cre]u Horia în cali-
tate de Administrator declar pierdute: certificat
de înregistrare seria B nr. 2674878; certificat con-
statator pentru sediul profesional emis în data
de 05.11.2012 ca urmare a declara]iei pe proprie
r`spundere nr. 838595/01.11.2012. Prezentele doc-
umente le declar pierdute [i nule in consecin]`.

Pierdut Certificat de înregistrare seria B nr.
0842959 eliberat la data de 14.03.2005 de
O.N.R.C. Bucure[ti pentru Tecnicas Expansivas RO
SRL, J40/3690/2006, C.U.I. 16003801, cu sediul
în Bucure[ti, Sector 3, str. Soldat Grigore Iancu
nr.10. Îl declar nul. 

Declar pierdut atestat transport persoane CPC
seria 0097862000 A.R.R. pe numele Nicula Ion.

Declar pierderea Certificatului de clasificare seria
FFAC nr. 00010 categoria a III-a, de]in`tor Alle-
gro Maxi Taxi, C.U.I. RO 2836178, J40/10124/1991,
pentru auto B-94-JSV, emis de RAR Comisia de
Clasificare, la data de 19.11.2012, valabil pân` la
11.11.2014, Se declar` pierdut [i nul.

P.F.A. Bo[tenaru Leonard- Virgil, cu sediul în Bu-
cure[ti, Str. Aluni[ului nr.180, bl.1, sc.3, et.1, ap.69,
Sector 4, C.U.I. 19494010 din 01.01.2007, nr.
F40/1658/05.11.2003, pierdut certificat de înreg-
istrare emis de O.R.C.T.B. seria B nr. 1723713; pier-
dut autoriza]ie taxi seria TI nr.702 pentru
transport public regim taxi- persoane din
01.03.2010 [i autoriza]ie de transport nr.702 din
01.03.2005 pentru transport public regim taxi
emis pentru Bo[tenaru Leonard –Virgil eliberat
01.03.2010. Le declar nule.


