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OFERTE SERVICIU
Universitatea Babe[-Bolyai. Direc]ia Resurse Umane. Serviciul
Resurse Umane. Anun]. În temeiul prevederilor H.G. nr. 286/ 2011,
Universitatea Babe[-Bolyai cu sediul în Cluj-Napoca str. M.
Kog`lniceanu nr. 1, organizeaz` concurs pentru ocuparea postului
de director tehnic, vacant pe perioad` nedeterminat` în cadrul
Direc]iei Generale Administrative. Condi]ii de participare: - studii
superioare de lung` durat` în domeniul inginerie civil`
(construc]ii); - vechime pe un post în specialitatea studiilor minim
10 ani; - vechime în func]ii de conducere minim 5 ani; - experien]`
în coordonarea unor compartimente cu atribu]ii privind conser-
varea, între]inerea [i dezvoltarea patrimoniului într-o institu]ie pub-
lic` minim 1 an. Concursul va consta într-o prob` scris` (în data de
27.02.2015, ora 10.00) [i un interviu (în data de 06.03.2015, ora
10.00). Dosarele de concurs se depun pân` la data de 19.02.2015,
ora 16.00. Informa]ii suplimentare: Direc]ia Resurse Umane, str. I.C.
Br`tianu nr. 14, pe pagina de internet www.ubbcluj.ro sau tel.
0264/405300 int. 5449. Director RU, Mircea Ra]iu. 

PRESTåRI SERVICII
Expert contabil, consultant fiscal, ofer servicii de eviden]` contabil`
complet`: declara]ii, balan]`, bilan], salarizare, resurse umane, ex-
pertize, certificare bilan], bilan] de lichidare, refacere eviden]e;
leeafincont@yahoo.com; www.expertcontabil-contabilitate.ro;
Tel.:-0722.384.543.

VÅNZåRI CASE

CITA}II
Se citeaz` Dumitrache Olimpia cu domiciliul \n comuna Ceptura,
jude]ul Prahova, la Tribunalul Ploie[ti \n dosarul nr.
9831/281/2012/a1, la data de 28.02.2015.

C`lin Marius Daniel este citat pentru 18.03.2015 în dosarul
385/304/2014 la Judec`toria Segarcea.

Judec`toria Reghin. Dosar civil nr 1064/289/2014 . Termen de jude-
cat` 11.02.2015. Cita]ie. Todea Ioana cu ultimul domiciliu cunoscut
\n sat Pauloia, com Gurghiu, nr 23, jud Mure[, este chemat` \n in-
stan]a Judec`toria Reghin la data de 11.02.2015 orele 8.30, \n cali-
tate de p~r~t` \n dosarul nr 1064/289/2014 av~nd ca obiect stabilire
domciliu minor.

Ciolac Ana este citat` pentru 18.03.2015 în dosarul 2169/304/2013
la Judec`toria Segarcea.

Iovu Florin este citat` pentru 25.02.2015 în dosarul 266/304/2014,
având ca obiectiv divor] –Judec`toria Segarcea.

Se citeaz` Roman Crinu Constantin, cu domiciliul în Mioveni, bl. I2,
sc. C, ap. 25, jud. Arge[, la Judec`toria Pite[ti, Dosar nr.
13623/280/2014, având ca obiect divor], pentru 25.02.2015, ora 8,30.

Intimata Manolache Gina Gabriela cu ultimul domiciliu cunsocut
\n Ia[i, sos. B~rnova nr. 102 B, jude]ul Ia[i, este citat` pentru ter-
menul din data de 23.02.2014, ora 8.30, C33, Sec]ia civil` a Judec`to-
riei Ia[i, din Ia[i, str. A. Panu nr. 25, jud. Ia[i, \n dosarul nr.
24309/245/2014, cu obiectul Contesta]ie la executare, \n contradic-
toriu cu }apu Costic`.

Dosar nr. 1532/229/2014. Judec`toria Fete[ti, Jude]ul Ialomi]a. Recla-
man]ii Cotigi Neculai [i Cotigi Lidia (ambii domicilia]i în }̀ nd`rei, str.
Br`ilei, nr. 103, jude]ul Ialomi]a), posesori ai imobilelor: teren in-
travilan situat în }`nd`rei, str. Br`ilei, nr. 103, jude]ul Ialomi]a, în

suprafa]` de 770 mp. având ca vecin`t`]i la Nord- Barbu Florica, la
Sud -C`lin Florin, la Est- [os. Br`ilei, la Vest- Costache Elena, pe care
sunt edificate dou` corpuri de cas` - o cas` de locuit, suprafa]` con-
struit` de 86 mp. format` din trei camere, dou` holuri [i dou`
buc`t`rii, construit` din paiant` [i acoperit` cu tabl`, plus anexe
gospod`re[ti [i cas` de locuit, suprafa]` construit` de 61 mp. - for-
mat` din dou` camere, buc`t`rie, dou` holuri, dou` magazii, so-
licit` în temeiul uzucapiunii dobândirea dreptului de proprietatea
asupra acestor imobile. To]i cei interesa]i s` fac` opozi]ie sunt
soma]i ca în termen de [ase luni de la emiterea celei din urm` pub-
lica]ii s` formuleze cereri de opozi]ie, în caz contrar urmând a se
trece la judecarea cererii.

Numi]ii, Agachi Ciprian, Erimia Angela, Timofte {tefan, Timofte
Lenu]a, Ipate Lauren]iu, Timofte {t. [tefan [i Inspectoratul [colar Al
Jude]ului Ia[i sunt chema]i în calitate de intima]i la data de
19.03.2015, ora 09:00, la Tribunalul Ia[i, completul R15 CIV, în dosarul
3936/245/2013 având ca obiect actiune \n regres în contradictor cu
Agachi {tefania Lumini]a .

SC Transghyw Industry SRL-prin curator av. Sandu Angelica, cu
sediul în Ia[i, bd. Poitiers, nr. 14, et. 2, jud. Ia[i, este chemat` în cali-
tate de pârât la data de 23.02.2015, ora 08.30 la Judec`toria Ia[i-
Sec]ia Civil`, completul C28, în dosarul 18977/245/2014, având ca
obiect „cerere de valoare redus`” în contradictor cu  SC Construc]ii
Feroviare Moldova SA prin admin. Judiciar SC Eurobusiness LRJ
SPRL.

Subscrisa Private Liquidation Group IPURL, cod de identificare fis-
cal` 26176834, sediul profesional Oradea, str. Avram Iancu, nr.2, ap.11
jud. Bihor, num`r de înscriere în tabloul practicienilor în insolven]`
RFO-II-0412, Tel: 0359/463661 Fax:0359/463662,  E-mail
plginsolv@gmail.com, în calitate de administrator judiciar al SC
Bellini Construc]ii SRL - în faliment, in bankruptcy, en faillite -, iden-
tificat` prin Cod Unic de Înregistrare RO14790856, num`r de înreg-
istrare la Registrul Comer]ului J05/732/2002 [i sediul în Oradea,
Calea Aradului nr.99, Jud. Bihor, în calitate de reclamant în dosarul
nr. 8172/111/2013/a4, în[tiin]eaz` pe Dume Claudiu Petri[or, Lungu
Oana Cosmina, Mitran Natalia Mirela în calitate de pârâ]i c`
urm`torul termen în dosar a fost fixat de onorata instan]` pe data
de 01.04.2015.

România. Judec`toria Sectorul 6 Bucure[ti. Str. {tirbei Voda Nr. 115.
Sectorul 1 – Bucure[ti …… Camera 203. Destinatar: Danu Ionu].
Dosar Nr. 12971/303/2014. Materia: Minori [i familie. Stadiul proce-
sual al dosarului: Fond. Obiectul dosarului: exercitarea autorit`]ii
p`rinte[ti. Cita]ie emis` la 28 Noiembrie 2014. Stimat` doamn` /
Stimate domn, Sunte]i chemat în aceast` instan]`, camera 203,
Complet 3-camera de consiliu mfu, în data de 19 Februarie 2015, ora
08:30 în calitate de pârât în proces cu Danu Manuela, cu domicil-
iul ales la „Alexandra Weisman” – Cabinet De Avocat, în calitate de
reclamant, Autoritatea Tutelar` - Prim`ria Sector 6 Bucure[ti în cal-
itate de autoritate tutelar`. În caz de neprezentare a p`r]ilor, jude-
cata se va face în lips`, dac` se solicit` în scris acest lucru de c`tre
una dintre p`r]i. Prin înmânarea cita]iei, sub semn`tur` de primire,
personal ori prin reprezentant legal sau conven]ional ori prin
func]ionarul sau persoana îns`rcinat` cu primirea coresponden]ei
pentru un termen de judecat`, cel citat este prezumat c` are în
cuno[tin]` [i termenele de judecat` ulterioare aceluia pentru care
cita]ia i-a fost înmânat`. Parafa [efului instan]ei ([tampila); Grefier,
(semn`tura). Judec`toria Sectorului 6 Pre[edinte Judec`tor Lucre]ia
Postelnicu.

ADUNåRI GENERALE
SC Princiar 90 SA, cu sediul social în Bucure[ti, sector 5, Bd. Tudor
Vladimirescu nr. 4, înregistrat` la Registrul Comer]ului sub nr.
J40/244/1991, C.U.I. 405470, atribut fiscal RO, prin Pre[edintele Con-
siliului de Administra]ie dl. Dumitra[ D`nu], convoac` Adunarea
General` Ordinar` SC Princiar 90 SA pentru data de 12.03.2015, ora
12.00,  la sediul SC Princiar 90 SA din  Bucure[ti, sector 5, Bd. Tudor
Vladimirescu nr. 4. Ordinea de zi pentru Adunarea General` Ordi-
nar` a Ac]ionarilor este urm`toarea: 1. Prezentarea raportului Con-

siliului de Administra]ie; 2. Prezentarea raportului Comisiei de Cen-
zori; 3. Discutarea [i aprobarea bilan]ului contabil [i a celorlate
situa]ii financiare aferente anului 2014; 4. Aprobarea repartiz`rii
profitului net ob]inut în anul 2014; 5. Aprobarea bugetului de ven-
ituri [i cheltuieli pentru anul 2015; 6. Desc`rcarea de gestiune a
membrilor Consiliului de Administra]ie pentru anul 2014. În situa]ia
în care Adunarea General` a Ac]ionarilor nu întrune[te cvorumul
necesar de convocare sau luare a hot`rârilor, a doua convocare pen-
tru [edin]a Adun`rii Generale Ordinare SC Princiar 90 SA pentru
data de 16.03.2015, ora 12.00 la sediul SC Princiar 90 SA din
Bucure[ti, sector 5, Bd. Tudor Vladimirescu nr. 4.

LICITA}II
Prim`ria Municipiului C~mpina anun]` organizarea urm`toarei
licita]ii: - licita]ie public` cu strigare pentru v~nzarea terenului \n
suprafa]` de 1797 mp, situat \n municipiul C~mpina, Str. Petrolistu-
lui , f.nr, tarla 83, parcela Cc 689, Nr cadastral 25262, CF 25262 – pre]
de pornire: 27 euro/mp (f`r` TVA). Licita]ia va avea loc joi, 26.0.2015,
ora 09:00 la sediul Prim`riei Muncipiului C~mpina, Bdul Culturii
Nr. 18. Informa]ii suplimentare la telefon 0244-336.134, oficiul Trans-
port, Avize. 

Activ Insolv SPRL, lichidator al SC Elisabeta Turist SRL, anun]` vân-
zarea prin licitatie public`, în condi]iile art. 116 alin. 2 din Legea nr.
85/2006, a bunurilor imobile proprietatea debitoarei: 1. imobil sit-
uat \n intravilanul ora[ului B`ile Ol`ne[ti, str. Bailor nr. 30 (fost nr.
27), jud. V~lcea, av~nd nr. cadastral 479, \nscris \n C.F. nr. 35085
provenita din conversia de pe h~rtie a C.F. NR.337, format din teren
cur]i construc]ii \n suprafa]` de 499,01 mp [i temelie –funda]ie pen-
tru locuin]a, \n suprafa]` de 72 mp; 2. imobilul situat \n intravilanul
ora[ului B`ile Ol`ne[ti, str. Bailor nr. 30 (fost nr.21A), jud. V~lcea,
av~nd nr. Cadastral 823, \nscris \n C.F. nr. 35016 provenit` din conver-
sia de pe h~rtie a C.F. nr. 66, \n suprafa]` de 1.059 mp, format din
hotel av~nd regim de \nal]ime D+P+3E+M, \n suprafa]` construit`
la sol de 179,28 mp, \n suprafa]` desf`[urat` de 847,01 mp [i \n
suprafa]` util` de 724,98 mp; Bunurile se v~nd numai \mpreun`,
pre]ul de pornire al licita]iei fiind de347.800  Euro, f`r` TVA, platibil
\n lei la cursul BNR din ziua licita]iei. {edin]ele de licita]ie public` se
organizeaz` la sediul lichidatorului din Rm. Vâlcea, str. Ferdinand, nr.
34, bl. CPL, sc. A, parter, în zilele de 17.02.2015, 24.02.2015 si
03.03.2015 ora 14:00. Rela]ii suplimentare privind imobilele scoase
la vânzare, caietul de sarcini si condi]iile de participare la licita]ie se
pot ob]ine la sediul lichidatorului sau la telefon/ fax 0350-414.880;
0743.050.727.

Anun] de participare la licita]ie pentru închirierea unor suprafe]e de
teren din albiile minore. 1. Informa]ii generale: Administra]ia Bazi-
nal` de Ap` Olt, str. Remus Bellu nr.6, Rm. Vâlcea, jude]ul Vâlcea, cod
fiscal RO 23730128 telefon 0250/ 739.881, fax 0250.738.255. 2. Obiec-
tul si durata închirierii: închiriere teren pentru o durat` de 2 ani. 3.
Condi]iile de participare: dovada cump`r`rii caietului de sarcini;
garan]ia de participare la licitatie – 10% din valoarea minim` a
chiriei anuale; certificatul constatator emis de ORC, valabil la data
deschiderii ofertelor; certificate constatatoare privind îndeplinirea
obliga]iilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor c`tre stat inclu-

siv cele locale; certificat de atestare fiscal`; cazier fiscal emis MF;
cazier judiciar al administratorului; bilan]ul contabil pentru ultimii
2 ani, vizat de administra]ia fiscal`; fisa de informatii generale
privind cifra de afaceri pe ultimii 3 ani; declara]ie c` nu se afl` \n
litigiu cu titularul dreptului de administrare. 4. Cuantumul [i forma
garan]iei de participare: 10% din valoarea minim` a chiriei anuale,
constituit` prin ordin de plat` sau scrisoare de garan]ie bancar` în
favoarea Administra]iei Bazinale de Ap` Olt. 5. Descrierea succint`
a bunului ce urmeaz` a fi închiriat: Închiriere suprafa]` de teren în
albia minor` a râului Olt, din Jud. Sibiu, pentru înl`turarea materi-
alului aluvionar: Jude]ul Sibiu Lotul 1 – 5.371 mp teren în albia
minor` a râului Olt, situat în  Com. Turnu Ro[u, Jud. Sibiu. 6. Data,
locul [i ora limitã de primire a ofertelor: 26.02.2015 pân` la ora
10:00 la sediul Administra]iei Bazinale de Ap` Olt, Str. Remus Bellu
nr. 6, Rm. Vâlcea, jud. Vâlcea. 7. Data [i locul deschiderii acestora:
26.02.2015 începand cu ora 10:30 la sediul Administra]iei Bazinale
de Ap` Olt, Str. Remus Bellu nr. 6, Rm. Vâlcea, jud. Vâlcea. 8. Modul
de ob]inere a caietului de sarcini: de la sediul Administra]iei Bazi-
nale de Ap` Olt, Biroul Achizi]ii, contravaloarea acestuia fiind de
1.246 lei/lot. 9. Durata în care ofertan]ii rãmân angaja]i prin ter-
menii ofertelor lor: Perioada de valabilitate a ofertei va fi de 90 de
zile calendaristice de la data licita]iei deschise organizat` pentru
atribuirea contractului de închiriere.

SC Vasrep Petro Construct SRL, prin lichidator judiciar Petcu Viorica
IPURL, scoate la vânzare prin licita]ie public` în data de  16.03.2015,
ora 15:00 la sediul lichidatorului din Ploie[ti, str. Splaiului nr. 26, bl.
34R2, sc. A, ap. 2, jud. Prahova: - echipamente tehnologice, ma[ini
[i utilaje [i mijloace de transport; - construc]ie (demisol, parter [i
etaj) Scu - 457,10 mp [i teren aferent construc]iei \n suprafa]` total`
de 2756 mp din care 1864 mp Cc [i 892 mp teren arabil situat \n co-
muna Filipe[tii de T~rg, sat M`rginenii de Jos, jud. Prahova. |n caz de
neadjudecare \n data de 16.03.2015, se vor mai organiza licita]ii, \n
zilele de 23.03.2015, 30.03.2015, 06.04.2015, 13.04.2015, 20.04.2015,
27.04.2015, 04.05.2015, 11.05.2015, 18.05.2015. Taxa de participare la
licita]ie este de 100 RON plus TVA, garan]ia de participare este de
10% din valoarea pretului oferit plus TVA. Achitarea lor se poate
face cu ordin de plat` în contul de lichidare al SC Vasrep Petro Con-
struct SRL. Vânzarea se face în baza prevederilor Legii nr. 85/2006.
|nscrierea la licita]ie se va face cu cel putin o zi \nainte de data
licita]iei. Bunurile se vor vinde libere de sarcini conform art. 53 din
Legea 85/2006. Alte rela]ii privind activele scoase la vânzare pute]i
ob]ine la nr. de tel. 0244-513.366 sau 0244-597.751.

SC Tosigo SRL, prin lichidator judiciar CII Rusu Ciprian Marian, cu
sediul \n Ploie[ti, str. V`leni , nr.65, jude]ul Prahova scoate la v~nzare
prin licita]ie public` cu strigare: spa]iu comercial S+P+M, situat \n
Azuga, str. Independen]ei , nr. 53, construit pe un teren \n suprafa]`
de 60 mp, anul punerii \n func]iune 2007 la pre]ul de 303.773 lei,
autoutilitar` Mercedes Benz, tip VITO 111 CDI, An fabrica]ie 2007 la
pre]ul de 41.384 lei [i bunuri mobile (Ansamblu rafturi, Casa de mar-
cat electrica ELKA-943, Casa de marcat electrica ECR MP 5000, Com-
bina frigorific` marca Siemens, Congelator Zanusi ZCF 270, Lad`
frigorific` Zanusi ZCF 326WB, Vitrina frigorific` orizontal`, Vitrin`
frigorific` verticala Polar, Vitrin` frigorific` vertical` Snaige 2 u[i,
Vitrin` frigorific`) la pre]ul de 3.711 lei. Licita]ia pentru bunul imo-
bil se va ]ine la sediul lichidatorului \n data de 16.02.2015, ora 16.00,

V~nd cas` 712 mtr. 3 camere, buc`t`rie, salona[, hol - comuna
{imian, Jud. Mehedin]i, Drum Na]ional. Consult`ri la telefon
0745.054.972.
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iar \n cazul \n care bunul nu va fi adjudecat de la prima licita]ie,
aceasta va fi reprogramat` pentru 23.02.2015, 02.03.2015,
09.03.2015, 16.03.2015, 23.03.2015, 30.03.2015, 06.04.2015, 16.04.2015,
20.04.2015, aceea[i or` [i aceea[i loca]ie. Licita]iile pentru bunurile
mobile se vor ]ine la sediul lichidatorului astfel: \n data de
16.02.2015 ora 12.00 se va desf`[ura licita]ia pentru bunurile cu des-
tina]ie magazin [i la ora 17.30 se va desf`[ura licita]ia pentru
autoutilitar` Mercedes Benz. |n cazul \n care bunurile nu vor fi ad-
judecate de la primele licita]ii, aceastea vor fi reprogramate pen-
tru 18.02.2015, 24.02.2015, 27.02.2015, 04.03.2015, 06.03.2015,
09.03.2015, 12.03.2015, 16.03.2015, 19.03.2015, acelea[i ore [i aceea[i
loca]ie. |nscrierea se va efectua cu 48 de ore \nainte de data
\nceperii licita]iei. Rela]ii suplimentare la sediul lichidatorului [i la
numerele de telefon: 0722267433, 0733723417,
avciprianrusu@gmail.com.

Ministerul Finan]elor Publice. Agen]ia Na]ional` de Administrare
Fiscal`. Direc]ia General` Regional` a Finan]elor Publice Ia[i. Ad-
ministra]ia Jude]ean` a Finan]elor Publice Ia[i. Dosarele executare
nr. Q-3. Nr. 1546/03.02.2015. Anun]ul privind vânzarea pentru bunuri
mobile. Anul 2015 luna februarie ziua 16. În temeiul art. 162 alin. (1)
din Ordonan]a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur`
fiscal`, republicat`, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare, se
face cunoscut c` în ziua de 16 luna februarie anul 2015 ora 10.00, în
localitatea  Ia[i, str. Anastasie Panu nr. 26, se vor vinde prin vânzare
la licita]ie urm`toarele bunuri mobile, proprietate a debitorului SC
Quick Auto Service SRL Ia[i, cu domiciliul fiscal în localitatea Ia[i,
str. Stejar nr. 21, bl. Q2, Et. 3, Ap.14, cod de identificare fiscal`
16162831: Nr. crt., Denumirea bunului mobil descriere sumar` (de-
numire/ descriere), cantitate, Pre]ul de pornire a licita]iei, exclusiv
TVA (lei), Cota TVA (%): 1) Autoturism: Fiat tip: Doblo Cargo, nr. în-
matr. IS-06-UIK, an. fab. 2004, nr. identificare: ZFA22300005300891,
1, 1950 lei, 24%; 2) Autoturism: Hyundai, tip: Elantra, nr. înmatr. IS-
10-UIK, an. fab. 2005, nr. identificare: AEHY130011T3BE4, 1, 5050 lei,
24%. Total: 2 buc, 7000 lei, 24%. Invit`m pe cei care pretind vreun
drept asupra acestor bunuri s` în[tiin]eze despre aceasta organul
de executare, înainte de data stabilit` pentru vânzare. Cei interesa]i
în cump`rarea bunurilor sunt invita]i s` prezinte, pân` la termenul
de vânzare sau, în cazul vânz`rii prin licita]ie, pân` în ziua prece-
dent` termenului de vânzare: oferte de cump`rare; în cazul vânz`rii
la licita]ie, dovada pl`]ii taxei de participare, reprezentând 10% din
pre]ul de pornire a licita]iei (în contul RO54TREZ4065067XXX019752
deschis la Trezoreria Municipiului Ia[i beneficiar A.J.F.P. Ia[i cod fis-
cal 4540909); împuternicirea persoanei care îl reprezint` pe ofer-
tant; pentru persoanele juridice de na]ionalitate român`, copie de
pe certificatul unic de înregistrare eliberat de oficiul registrului
comer]ului; pentru persoanele juridice str`ine, actul de înmatricu-
lare tradus în limba român`; pentru persoanele fizice române,
copie de pe actul de identitate; dovada emis` de creditorii fiscali
c` nu au obliga]ii fiscale restante, declara]ie pe proprie r`spundere
autentificat` prin notariat, din care s` rezulte c` au fost respectate
prevederile art. 157 pct. 3 din HG nr. 1050/2004, pentru aprobarea
normelor metodologice a OG 92/2003 privind Codul de procedur`
fiscal`, republicat`, în sensul c` „debitorul nu va licita nici personal,
nici prin persoan` interpus`”, urmând s` se prezinte la data sta-
bilit` pentru vânzare [i la locul fixat în acest scop. Împotriva prezen-
tului înscris, cel interesat poate introduce contesta]ie la instan]a
judec`toreasc` competent`, în termen de 15 zile de la comunicare
sau luare la cuno[tin]`, în conformitate cu prevederile art. 172- 173
din Ordonan]a Guvernului nr. 92/2003, republicat`, cu modific`rile
[i complet`rile ulterioare. Potrivit dispozi]iilor art. 10 alin. (2) lit. d)
din Ordonan]a Guvernului nr. 92/2003, republicat`, cu modific`rile
[i complet`rile ulterioare, când urmeaz` s` se ia m`suri de exe-
cutare silit`, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru
informa]ii suplimentare, v` pute]i adresa la sediul nostru sau la
telefon num`rul 0232.213332 int. 1701 sau int. 1807. Data afi[`rii:
05.02.2015.

Consiliul Local al municipiului Oradea prin Administratia Imobil-
iara Oradea cu sediul în Oradea, P-]a Unirii nr.1, organizeaz` licita]ie
public` cu strigare pentru vânzarea spatiului cu alta destinatie
decat aceea de locuinta situat în Oradea, Str. Ady Endre, nr. 14, etaj.
Calendarul licita]iei: - în perioada 05.02.2015 – 26.02.2015 ora
09:00  se vor depune la Administra]ia Imobiliar` Oradea, etaj II,
camera 207 – Compartiment Spatii, documentele de calificare de
c`tre poten]ialii ofertan]i, conform caietului de sarcini pus la dis-
pozi]ie de c`tre organizatorul procedurii;- deschiderea plicurilor
cu documentele de calificare se va face la data de 26.02.2015 ora
11:30, în prezen]a comisiei de vânzare [i a reprezentan]ilor ofer-
tan]ilor; - [edin]a de licita]ie public` cu strigare [i adjudecarea va
avea loc la data de 26.02.2015, ora 12.00. Documentele de califi-
care necesare pentru participarea la licita]ie: A. Pentru societ`]i
comerciale: 1. copie de pe certificatul de înmatriculare eliberat de
oficiul registrului comer]ului, de pe actul constitutiv, inclusiv de
pe toate actele adi]ionale relevante [i de pe certificatul de înreg-
istrare fiscal`; 2. scrisoare de bonitate financiar`, eliberata de o
banca comercial` romana; 3. dovada privind achitarea obliga]iilor
fiscale, prin prezentarea unui certificat de atestare fiscal`, eliberat
de organul fiscal competent; 3.1 Certificat de atestare fiscala elib-
erat de Direc]ia General` a Finan]elor Publice privind plata
obliga]iilor c`tre bugetul general consolidat al statului, valabil; 3.2
Certificat de atestare fiscala eliberat de Direc]ia Finan]e Locale din
cadrul prim`riei în raza c`ruia func]ioneaz` ofertantul, valabil; 3.3
Certificat de atestare fiscala eliberat de Administra]ia Imobiliar`
Oradea privind plata obligatiilor bugetare; 4. declara]ie pe propria
r`spundere a reprezentantului legal al societ`]ii comerciale, din
care sa rezulte ca aceasta nu se afla în reorganizare judiciar` sau
faliment; 5. împuternicire pentru persoana participant` la strigare
din partea ofertantului; 6. documentele justificative privind plata
contravalorii taxei de participare [i a garan]iei de participare-orig-
inal si xerocopie: - fi[a ofertantului (Anexa nr. 2); - declara]ie de
participare (Anexa nr.1). B. Pentru comercian]i sau prestatori de
servicii, persoane fizice sau asocia]ii familiale: 1. copie de pe actul
de identitate. 2. copie dup` autoriza]ia de func]ionare eliberata
de autoritatea competenta sau de pe actul legal de constituire,
dup` caz, 3. dovada privind achitarea obliga]iilor fiscale, prin
prezentarea unui certificat de atestare fiscal`, eliberat de organul
fiscal competent; 3.1 Certificat de atestare fiscala eliberat de
Direc]ia General` a Finan]elor Publice privind plata obliga]iilor
c`tre bugetul general consolidat al statului, valabil; 3.2 Certificat
de atestare fiscala eliberat de Direc]ia Finan]e Locale din cadrul

prim`riei în raza c`ruia func]ioneaz` ofertantul, valabil; 3.3 Certi-
ficat de atestare fiscala eliberat de Administra]ia Imobiliar` Oradea
privind plata obligatiilor bugetare; 4. documentele justificative
privind plata contravalorii taxei de participare [i a garan]iei de par-
ticipare-original si xerocopie; - fisa ofertantului (Anexa nr. 2); - de-
claratie de participare (Anexa nr. 1); Suprafata construita totala a
constructiei: 24,26 mp;n Suprafata utila totala: 19 mp +boxa sub-
sol SU = 2,81 mp; Cota parte de teren aferent = 39/759 mp. Pre]ul
minim de vânzare este de 8.000 Euro. Pre]ul de pornire: va fi sta-
bilit de c`tre comisie, in func]ie de raportul cerere [i ofert`, prin or-
ganizarea licita]iei dup` regula licita]iei competitive sau olandeze,
respectiv la un pre] în urcare sau în cadere,  cu pasul de licitare
stabilit valoric, de 5% din pre]ul de pornire. Nota: In baza art.141,
alin.2, lit.f), din Codul Fiscal, pentru prezentul spatiu comercial nu
se colecteaza TVA la vanzare. Pasul de licitare: 5% din pretul de
pornire. Garan]ia de participare la licita]ie este de 3.000 lei si se
constituie pân` la data de 26.02.2015, ora 09:00, prin virament
bancar în contul RO74REZ0765006XXX005460 deschis la Trezore-
ria Oradea, titular de cont Administratia Imobiliara Oradea, cod
fiscal 21982927 sau scrisoare bancara pentru participarea la lici-
tatie. Taxa de participare este de 100 lei, se va achita la casieria Ad-
ministratiei Imobiliara Oradea – Sala Ghiseelor – parter pân` la
data de 26.02.2015, ora 09:00, si nu se restituie. Numele, prenu-
mele si num`rul de telefon ale persoanelor desemnate s` dea
rela]ii suplimentare: - Lucretia Petan, Aurelian Cismas – consilieri
Compartiment Spatii, Adminsitratia Imobiliara Oradea, tel.
0259/437.000, int. 126. Instruc]iunile de organizare [i desfasurare
a procedurii: se pot descarca accesand site-ul www.oradea.ro,
sec]iunea Licita]ii

Consiliul Local al municipiului Oradea prin Administra]ia Imobil-
iar` Oradea cu sediul în Oradea, P-ta Unirii nr.1, organizeaz` licita]ie
public` cu strigare pentru vânzarea spa]iului cu alt` destina]ie
decât aceea de locuin]a situat în Oradea, Str. Episcop Mihai Pavel,
nr. 18, Calendarul licita]iei: - în perioada 05.02.2015 – 26.02.2015
ora 900 se vor depune la Administra]ia Imobiliar` Oradea, etaj ÎI,
camera 207 – Compartiment Spa]ii, documentele de calificare de
c`tre poten]ialii ofertan]i, conform caietului de sarcini pus la dis-
pozi]ie de c`tre organizatorul procedurii; - deschiderea plicurilor cu
documentele de calificare se va face la dat` de 26.02.2015 ora 1230,
în prezen]a comisiei de vânzare [i a reprezentan]ilor ofertan]ilor;
- [edin]a de licita]ie public` cu strigare [i adjudecarea va avea loc
la dat` de 26.02.2015, ora 13.00. Documentele de calificare nece-
sare pentru participarea la licita]ie: A. Pentru societ`]i comerciale:
1. copie de pe certificatul de înmatriculare eliberat de oficiul reg-
istrului comer]ului, de pe actul constitutiv, inclusiv de pe toate
actele adi]ionale relevante [i de pe certificatul de înregistrare fis-
cal`; 2. scrisoare de bonitate financiar`, eliberat` de o banca com-
ercial` român`; 3. dovad` privind achitarea obliga]iilor fiscale, prin
prezentarea unui certificat de atestare fiscal`, eliberat de organul
fiscal competent; 3.1 Certificat de atestare fiscal` eliberat de

Direc]ia General` a Finan]elor Publice privind plata obliga]iilor
c`tre bugetul general consolidat al statului, valabil; 3.2 Certificat
de atestare fiscal` eliberat de Direc]ia Finan]e Locale din cadrul
prim`riei în raz` c`ruia func]ioneaz` ofertantul, valabil; 3.3 Certi-
ficat de atestare fiscal` eliberat de Administra]ia Imobiliar` Oradea
privind plata obliga]iilor bugetare; 4. declara]ie pe propria r`spun-
dere a reprezentantului legal al societ`]ii comerciale, din care s`
rezulte c` aceast` nu se afl` în reorganizare judiciar` sau faliment;
5. împuternicire pentru persoan` participant` la strigare din
partea ofertantului; 6. documentele justificative privind plata con-
travalorii taxei de participare [i a garan]iei de participare-original
[i xerocopie: - fi[a ofertantului (Anex` nr. 2; - declara]ie de partici-
pare (Anex` nr.1). B. Pentru comercian]i sau prestatori de servicii,
persoane fizice sau asocia]ii familiale: 1. copie de pe actul de iden-
titate. 2. copie dup` autoriza]ia de func]ionare eliberat` de autori-
tatea competen]` sau de pe actul legal de constituire, dup` caz, 3.
dovad` privind achitarea obliga]iilor fiscale, prin prezentarea unui
certificat de atestare fiscal`, eliberat de organul fiscal competent;
3.1 Certificat de atestare fiscal` eliberat de Direc]ia General` a
Finan]elor Publice privind plata obliga]iilor c`tre bugetul general
consolidat al statului, valabil; 3.2 Certificat de atestare fiscal` elib-
erat de Direc]ia Finan]e Locale din cadrul prim`riei în raz` c`ruia
func]ioneaz` ofertantul, valabil; 3.3 Certificat de atestare fiscal`
eliberat de Administra]ia Imobiliar` Oradea privind plata
obliga]iilor bugetare; 4. documentele justificative privind plata
contravalorii taxei de participare [i a garan]iei de participare-orig-
inal [i xerocopie; - fi[a ofertantului (Anex` nr. 2); - declara]ie de
participare (Anex` nr. 1); Suprafa]` util` total` a construc]iei: 32,10
mp. Suprafa]` construit` total`: 40 mp. Cota parte de teren afer-
ent = 41/641 mp. Pre]ul minim de vânzare este de 17.000 Euro.
Pre]ul de pornire: va fi stabilit de c`tre comisie, în func]ie de ra-
portul cerere [i oferta, prin organizarea licita]iei dup` regul`
licita]iei competitive sau olandeze, respectiv la un pre] în urcare 
sau în c`dere, cu pasul de licitare stabilit valoric, de 5% din pre]ul
de pornire. Not`: În baza art.141, alin.2, lit.f), din Codul Fiscal, pen-
tru prezentul spa]iu comercial nu se colecteaz` TVA la vânzare.
Pasul de licitare: 5% din pre]ul de pornire. Garan]ia de participare
la licita]ie este de 5.000 lei [i se constituie pân` la dat` de
26.02.2015, ora 900, prin virament bancar în contul
RO74REZ0765006XXX005460 deschis la Trezoreria Oradea, titu-
lar de cont Administra]ia Imobiliar` Oradea, cod fiscal 21982927
sau scrisoare bancar` pentru participarea la licita]ie. Taxa de par-
ticipare este de 100 lei, se va achita la casieria Administra]iei Imo-
biliar` Oradea – Sala Ghi[eelor – parter pân` la dat` de 26.02.2015,
ora 900, [i nu se restituie. Numele, prenumele [i num`rul de tele-
fon ale persoanelor desemnate s` dea rela]ii suplimentare: -
Lucre]ia Petan, Aurelian Cisma[ – consilieri Compartiment Spa]ii,
Adminsitratia Imobiliar` Oradea, tel. 0259/437.000, int. 126. In-
struc]iunile de organizare [i desf`[urare a procedurii: se pot
descarc` accesând site-ul www.oradea.ro, sec]iunea Licita]ii.

Consiliul Local al municipiului Oradea prin Administra]ia Imobi -
liar` Oradea cu sediul în Oradea, P-ta Unirii nr.1, organizeaz`
licita]ie public` cu strigare pentru vânzarea spa]iului cu alt` des-
tina]ie decât aceea de locuin]a situat în Oradea, Str. Episcop Mihai
Pavel, nr. 18 ap.2/a, etaj. Calendarul licita]iei: - în perioada
05.02.2015 – 26.02.2015 ora 900 se vor depune la Administra]ia
Imobiliar` Oradea, etaj ÎI, camera 207 – Compartiment Spa]ii, doc-
umentele de calificare de c`tre poten]ialii ofertan]i, conform cai-
etului de sarcini pus la dispozi]ie de c`tre organizatorul
procedurii; - deschiderea plicurilor cu documentele de calificare
se va face la dat` de 26.02.2015 ora 1200, în prezen]a comisiei de
vânzare [i a reprezentan]ilor ofertan]ilor; - [edin]a de licita]ie
public` cu strigare [i adjudecarea va avea loc la dat` de
26.02.2015, ora 12.30. Documentele de calificare necesare pentru
participarea la licita]ie: A. Pentru societ`]i comerciale: 1. copie de
pe certificatul de înmatriculare eliberat de oficiul registrului
comer]ului, de pe actul constitutiv, inclusiv de pe toate actele
adi]ionale relevante [i de pe certificatul de înregistrare fiscal`; 2.
scrisoare de bonitate financiar`, eliberat` de o banca comercial`
român`; 3. dovad` privind achitarea obliga]iilor fiscale, prin
prezentarea unui certificat de atestare fiscal`, eliberat de organul
fiscal competent; 3.1 Certificat de atestare fiscal` eliberat de
Direc]ia General` a Finan]elor Publice privind plata obliga]iilor
c`tre bugetul general consolidat al statului, valabil; 3.2 Certificat
de atestare fiscal` eliberat de Direc]ia Finan]e Locale din cadrul
prim`riei în raz` c`ruia func]ioneaz` ofertantul, valabil; 3.3 Cer-
tificat de atestare fiscal` eliberat de Administra]ia Imobiliar`
Oradea privind plata obliga]iilor bugetare; 4. declara]ie pe pro-
pria r`spundere a reprezentantului legal al societ`]ii comerciale,
din care s` rezulte c` aceast` nu se afl` în reorganizare judiciar`
sau faliment; 5. împuternicire pentru persoan` participant` la
strigare din partea ofertantului; 6. documentele justificative
privind plata contravalorii taxei de participare [i a garan]iei de
participare-original [i xerocopie: - fi[a ofertantului (Anex` nr. 2);
- declara]ie de participare (Anex` nr.1). B. Pentru comercian]i sau
prestatori de servicii, persoane fizice sau asocia]ii familiale: 1.
copie de pe actul de identitate. 2. copie dup` autoriza]ia de
func]ionare eliberat` de autoritatea competen]` sau de pe actul
legal de constituire, dup` caz, 3. dovad` privind achitarea
obliga]iilor fiscale, prin prezentarea unui certificat de atestare fis-
cal`, eliberat de organul fiscal competent; 3.1 Certificat de atestare
fiscal` eliberat de Direc]ia General` a Finan]elor Publice privind
plata obliga]iilor c`tre bugetul general consolidat al statului, val-
abil; 3.2 Certificat de atestare fiscal` eliberat de Direc]ia Finan]e
Locale din cadrul prim`riei în raz` c`ruia func]ioneaz` ofertan-
tul, valabil; 3.3 Certificat de atestare fiscal` eliberat de Adminis-
tra]ia Imobiliar` Oradea privind plata obliga]iilor bugetare; 4.
documentele justificative privind plata contravalorii taxei de par-
ticipare [i a garan]iei de participare-original [i xerocopie; - fi[a
ofertantului (Anex` nr. 2); - declara]ie de participare (Anex` nr. 1);
Suprafa]` util` total` a construc]iei: 32,26 mp +boxa subsol SU =



anun}uri

27,71 mp. Suprafa]` construit` total`: 65,71 mp. Cota parte de teren
aferent = 41/641 mp. Pre]ul minim de vânzare este de 16.000 Euro.
Pre]ul de pornire: va fi stabilit de c`tre comisie, în func]ie de ra-
portul cerere [i oferta, prin organizarea licita]iei dup` regul`
licita]iei competitive sau olandeze, respectiv la un pre] în urcare
sau în c`dere, cu pasul de licitare stabilit valoric, de 5% din pre]ul
de pornire. Not`: În baza art.141, alin.2, lit.f), din Codul Fiscal, pen-
tru prezentul spa]iu comercial nu se colecteaz` TVA la vânzare.
Pasul de licitare: 5% din pre]ul de pornire. Garan]ia de participare
la licita]ie este de 5.000 lei [i se constituie pân` la dat` de
26.02.2015, ora 900, prin virament bancar în contul
RO74REZ0765006XXX005460 deschis la Trezoreria Oradea, titu-
lar de cont Administra]ia Imobiliar` Oradea, cod fiscal 21982927
sau scrisoare bancar` pentru participarea la licita]ie. Taxa de par-
ticipare este de 100 lei, se va achita la casieria Administra]iei Imo-
biliar` Oradea – Sala Ghi[eelor – parter pân` la dat` de
26.02.2015, ora 900, [i nu se restituie. Numele, prenumele [i
num`rul de telefon ale persoanelor desemnate s` dea rela]ii su-
plimentare: - Lucre]ia Petan, Aurelian Cisma[ – consilieri Compar-
timent Spa]ii, Adminsitratia Imobiliar` Oradea, tel. 0259/437.000,
int. 126. Instruc]iunile de organizare [i desf`[urare a procedurii:
se pot descarc` accesând site-ul www.oradea.ro, sec]iunea
Licita]ii.

Consiliul Local al municipiului Oradea prin Administra]ia Imobil-
iar` Oradea cu sediul în Oradea, P-ta Unirii nr.1, organizeaz`
licita]ie public` cu strigare pentru vânzarea spa]iului cu alt` des-
tina]ie decât aceea de locuin]a situat în Oradea, Str. Episcop
Mihai Pavel, nr. 21, ap. 6 – parter. Calendarul licita]iei: - în pe-
rioada 05.02.2015 – 26.02.2015 ora 900 se vor depune la Admin-
istra]ia Imobiliar` Oradea, etaj ÎI, camera 207 – Compartiment
Spa]ii, documentele de calificare de c`tre poten]ialii ofertan]i,
conform caietului de sarcini pus la dispozi]ie de c`tre organiza-
torul procedurii; - deschiderea plicurilor cu documentele de cal-
ificare se va face la dat` de 26.02.2015 ora 1300, în prezen]a
comisiei de vânzare [i a reprezentan]ilor ofertan]ilor; - [edin]a de
licita]ie public` cu strigare [i adjudecarea va avea loc la dat` de
26.02.2015, ora 13.30. Documentele de calificare necesare pentru
participarea la licita]ie: A. Pentru societ`]i comerciale: 1. copie
de pe certificatul de înmatriculare eliberat de oficiul registrului
comer]ului, de pe actul constitutiv, inclusiv de pe toate actele
adi]ionale relevante [i de pe certificatul de înregistrare fiscal`;
2. scrisoare de bonitate financiar`, eliberat` de o banca comer-
cial` român`; 3. dovad` privind achitarea obliga]iilor fiscale, prin
prezentarea unui certificat de atestare fiscal`, eliberat de or-
ganul fiscal competent; 3.1 Certificat de atestare fiscal` eliberat
de Direc]ia General` a Finan]elor Publice privind plata
obliga]iilor c`tre bugetul general consolidat al statului, valabil;
3.2 Certificat de atestare fiscal` eliberat de Direc]ia Finan]e Lo-
cale din cadrul prim`riei în raz` c`ruia func]ioneaz` ofertantul,
valabil; 3.3 Certificat de atestare fiscal` eliberat de Administra]ia
Imobiliar` Oradea privind plata obliga]iilor bugetare; 4.
declara]ie pe propria r`spundere a reprezentantului legal al so-
ciet`]ii comerciale, din care s` rezulte c` aceast` nu se afl` în re-
organizare judiciar` sau faliment; 5. împuternicire pentru
persoan` participant` la strigare din partea ofertantului; 6. doc-
umentele justificative privind plata contravalorii taxei de partic-
ipare [i a garan]iei de participare-original [i xerocopie: - fi[a
ofertantului (Anex` nr. 2); - declara]ie de participare (Anex` nr.1).
B. Pentru comercian]i sau prestatori de servicii, persoane fizice
sau asocia]ii familiale: 1. copie de pe actul de identitate. 2. copie
dup` autoriza]ia de func]ionare eliberat` de autoritatea com-
peten]` sau de pe actul legal de constituire, dup` caz, 3. dovad`
privind achitarea obliga]iilor fiscale, prin prezentarea unui certi-
ficat de atestare fiscal`, eliberat de organul fiscal competent; 3.1
Certificat de atestare fiscal` eliberat de Direc]ia General` a
Finan]elor Publice privind plata obliga]iilor c`tre bugetul gen-
eral consolidat al statului, valabil; 3.2 Certificat de atestare fis-
cal` eliberat de Direc]ia Finan]e Locale din cadrul prim`riei în
raz` c`ruia func]ioneaz` ofertantul, valabil; 3.3 Certificat de at-
estare fiscal` eliberat de Administra]ia Imobiliar` Oradea privind
plata obliga]iilor bugetare; 4. documentele justificative privind
plata contravalorii taxei de participare [i a garan]iei de partici-
pare-original [i xerocopie; - fi[a ofertantului (Anex` nr. 2); - de-
clara]ie de participare (Anex` nr. 1); Suprafa]` util` total` a
construc]iei: 16,80 mp +2 boxe s.u = 5,51 mp. Suprafa]` construit`
total`: 29,90 mp. Cota parte de teren aferent = 42/651 mp. Pre]ul
minim de vânzare este de 3.000 Euro. Pre]ul de pornire: va fi sta-
bilit de c`tre comisie, în func]ie de raportul cerere [i oferta, prin
organizarea licita]iei dup` regul` licita]iei competitive sau olan-
deze, respectiv la un pre] în urcare sau în c`dere, cu pasul de lic-
itare stabilit valoric, de 5% din pre]ul de pornire. Not`: În baza
art.141, alin.2, lit.f), din Codul Fiscal, pentru prezentul spa]iu com-
ercial nu se colecteaz` TVA la vânzare. Pasul de licitare: 5% din
pre]ul de pornire. Garan]ia de participare la licita]ie este de
1.000 lei [i se constituie pân` la dat` de 26.02.2015, ora 900, prin
virament bancar în contul RO74REZ0765006XXX005460 deschis
la Trezoreria Oradea, titular de cont Administra]ia Imobiliar`
Oradea, cod fiscal 21982927 sau scrisoare bancar` pentru partic-
iparea la licita]ie. Taxa de participare este de 100 lei, se va achita
la casieria Administra]iei Imobiliar` Oradea – Sala Ghi[eelor –
parter pân` la dat` de 26.02.2015, ora 900, [i nu se restituie. Nu-
mele, prenumele [i num`rul de telefon ale persoanelor desem-
nate s` dea rela]ii suplimentare: - Lucre]ia Petan, Aurelian
Cisma[ – consilieri Compartiment Spa]ii, Adminsitratia Imobil-
iar` Oradea, tel. 0259/437.000, int. 126. Instruc]iunile de organi-
zare [i desf`[urare a procedurii: se pot descarc` accesând site-ul
www.oradea.ro , sec]iunea Licita]ii.

Consiliul Local al municipiului Oradea prin Administra]ia Imobil-
iar` Oradea cu sediul în Oradea, P-ta Unirii nr.1, organizeaz`
licita]ie public` cu strigare pentru vânzarea spa]iului cu alt` des-
tina]ie decât aceea de locuin]a situat în Oradea, Str. Iuliu Maniu,
nr. 2, ap.6- parter. Calendarul licita]iei: - în perioada 04.02.2015 –
25.02.2015 ora 9:00 se vor depune la Administra]ia Imobiliar`
Oradea, etaj II, camera 207 – Compartiment Spa]ii, documentele
de calificare de c`tre poten]ialii ofertan]i, conform caietului de
sarcini pus la dispozi]ie de c`tre organizatorul procedurii; - de-
schiderea plicurilor cu documentele de calificare se va face la
dat` de 25.02.2015 ora 1230, în prezen]a comisiei de vânzare [i a
reprezentan]ilor ofertan]ilor; - [edin]a de licita]ie public` cu stri-
gare [i adjudecarea va avea loc la dat` de 25.02.2015, ora 13.00.

Documentele de calificare necesare pentru participarea la
licita]ie: A. Pentru societ`]i comerciale: 1. copie de pe certificatul
de înmatriculare eliberat de oficiul registrului comer]ului, de pe
actul constitutiv, inclusiv de pe toate actele adi]ionale relevante
[i de pe certificatul de înregistrare fiscal`; 2. scrisoare de boni-
tate financiar`, eliberat` de o banca comercial` român`; 3.
dovad` privind achitarea obliga]iilor fiscale, prin prezentarea
unui certificat de atestare fiscal`, eliberat de organul fiscal com-
petent; 3.1 Certificat de atestare fiscal` eliberat de Direc]ia Gen-
eral` a Finan]elor Publice privind plata obliga]iilor c`tre bugetul
general consolidat al statului, valabil; 3.2 Certificat de atestare
fiscal` eliberat de Direc]ia Finan]e Locale din cadrul prim`riei în
raz` c`ruia func]ioneaz` ofertantul, valabil; 3.3 Certificat de at-
estare fiscal` eliberat de Administra]ia Imobiliar` Oradea privind
plata obliga]iilor bugetare; 4. declara]ie pe propria r`spundere
a reprezentantului legal al societ`]ii comerciale, din care s`
rezulte c` aceast` nu se afl` în reorganizare judiciar` sau fali-
ment; 5. împuternicire pentru persoan` participant` la strigare
din partea ofertantului; 6. documentele justificative privind
plata contravalorii taxei de participare [i a garan]iei de partici-
pare-original [i xerocopie: - fi[a ofertantului (Anex` nr. 2); - de-
clara]ie de participare (Anex` nr.1). B. Pentru comercian]i sau
prestatori de servicii, persoane fizice sau asocia]ii familiale: 1.
copie de pe actul de identitate. 2. copie dup` autoriza]ia de
func]ionare eliberat` de autoritatea competen]` sau de pe actul

legal de constituire, dup` caz. 3. dovad` privind achitarea
obliga]iilor fiscale, prin prezentarea unui certificat de atestare
fiscal`, eliberat de organul fiscal competent; 3.1 Certificat de at-
estare fiscal` eliberat de Direc]ia General` a Finan]elor Publice
privind plata obliga]iilor c`tre bugetul general consolidat al stat-
ului, valabil; 3.2 Certificat de atestare fiscal` eliberat de Direc]ia
Finan]e Locale din cadrul prim`riei în raz` c`ruia func]ioneaz`
ofertantul, valabil; 3.3 Certificat de atestare fiscal` eliberat de
Administra]ia Imobiliar` Oradea privind plata obliga]iilor
bugetare; 4. documentele justificative privind plata contraval-
orii taxei de participare [i a garan]iei de participare-original [i
xerocopie; - fi[a ofertantului (Anex` nr. 2); - declara]ie de partic-
ipare (Anex` nr. 1); Suprafa]` util` total` a construc]iei: 32,72 mp
+ boxa SU = 1,70 mp. Suprafa]` construit` total`: 42,00 mp. Cota
parte de teren aferent = 38/813 mp. Pre]ul minim de vânzare
este de 13.000 Euro. Pre]ul de pornire: va fi stabilit de c`tre
comisie, în func]ie de raportul cerere [i oferta, prin organizarea
licita]iei dup` regul` licita]iei competitive sau olandeze, respec-
tiv la un pre] în urcare sau în c`dere, cu pasul de licitare stabilit
valoric, de 5% din pre]ul de pornire. Not`: În baza art.141, alin.2,
lit.f), din Codul Fiscal, pentru prezentul spa]iu comercial nu se
colecteaz` TVA la vânzare. Pasul de licitare: 5% din pre]ul de
pornire. Garan]ia de participare la licita]ie este de 4.000 lei [i se
constituie pân` la dat` de 25.02.2015, ora 900, prin virament ban-
car în contul RO74REZ0765006XXX005460 deschis la Trezoreria

Oradea, titular de cont Administra]ia Imobiliar` Oradea, cod fis-
cal 21982927 sau scrisoare bancar` pentru participarea la
licita]ie. Taxa de participare este de 100 lei, se va achita la casieria
Administra]iei Imobiliar` Oradea – Sala Ghi[eelor – parter pân`
la dat` de 25.02.2015, ora 900, [i nu se restituie. Numele, prenu-
mele [i num`rul de telefon ale persoanelor desemnate s` dea
rela]ii suplimentare: - Lucre]ia Petan, Aurelian Cisma[ – consilieri
Compartiment Spa]ii, Adminsitratia Imobiliar` Oradea, tel.
0259/437.000, int. 126. Instruc]iunile de organizare [i desf`[urare
a procedurii: se pot descarc` accesând site-ul www.oradea.ro ,
sec]iunea Licita]ii.

DECESE

MIHAELA BRAD, fost tipograf la Casa Scânteii, se
întoarce ast`zi în p`mântul din care a fost
f`cut`. A fost veri[oara mea. O plâng de departe,
neputând fi al`turi de ea pe ultimul drum. 
Vegheaz`-i, Doamne, odihna [i d`-i m`car pe
lumea cealalt` stropul de fericire pe care nu l-a
avut pe lumea aceasta. {tefan Mitroi
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Sport

Nicoli]`, la Viitorul
F`r` contract dup` des -
p`r]irea de Saint Etienne,
ex-stelistul B`nel Nicoli]`
a acceptat oferta lui
Gheor ghe Hagi de a juca 
la echi pa acestuia, FC
Viitorul. La cei 30 ani ai
s`i, Nicoli]` a b`tut palma
cu „Regele” pentru a
evolua la Viitorul p~n` 
\n var` [i va reveni dup`
patru ani \n Liga 1. (M.I.)

Amintirile Simonei 
Simona Halep conduce
echipa de FedCup a Rom~ -
niei la finalul acestei s`pt` -
m~ni \n confruntarea cu
Spania din Grupa Mondiala
II, meciul urm~nd a avea
loc terenul special amenajat
\n patinoarul din Gala]i. Cu
acest prilej, a treia juc`toa -
re a lumii [i-a amintit peri -
oada junioratului. „Jucam
toate turneele aici, la Ga -
la]i, acum mai mult de zece
ani. Acest ora[ a \nsemnat
mult pentru mine. Poate a
fost \nceputul a tot ce am
realizat p~n` acum”. (M.I.)

{tiriCFR Cluj, \n insolven]`
[i depunctat` dur
Mihai Igiro[anu

Tribunalul Comercial Cluj a admis ast`zi
cererea formulat` de clubul CFR Cluj [i
a dispus începerea procedurii de insol-
ven]` a fostei campioane a Rom~niei.
Astfel, grupare din cartierul clujean Gruia
va evita, cel mai probabil, depunctarea, în
cazul datoriilor c`tre fo[tii juc`tori.
Datoriile clubului, înscrise în cererea de
intrare în insolven]`, se ridic` la peste 90
de milioane de lei, dintre care peste 50 de
milioane de lei (11,5 milioane de euro)
reprezint` datorii c`tre stat. Juc`torii
nepl`ti]i vor intra la masa credal` din pro-
cesul de insolven]` [i vor mai avea de
a[teptat pentru a-[i recupera banii. 

Minus 24 de puncte!
Starea de insolven]` n-a sc`pat clubul

de o penalizare dur` din partea forurilor
care conduc fotbalul rom~nesc. Astfel,
CFR Cluj a fost depunctat` cu 24 de
puncte. Clubul feroviar poate face recurs
[i apoi se poate adresa la TAS. Dup`
aceast` depunctare, CFR a preluat statu-
tul de „lantern` ro[ie” a Ligii 1 [i a mai

r`mas doar cu 10 puncte, afl~ndu-se la
un singur punct în spatele Rapidului. De
altfel, giule[tenii sunt [i principala
forma]ie care va avea de c~[tigat dac`
decizia depunct`rii ardelenilor se va
men]ine, mai ales av~nd \n vedere c`

giule[tenii se afl` în faza de reconstruc]ie
a echipei. |n ceea ce o prive[te pe CFR
Cluj, dac` penalizarea va fi men]inut`, e
clar c` putem vorbi aproape clar despre o
echip` retrogradat` \nc` \nainte de relu-
area sezonului din Liga 1.

LICITA}II
Consiliul Local al municipiului Oradea prin Administra]ia
Imobiliar` Oradea cu sediul în Oradea, P-ta Unirii nr.1, orga-
nizeaz` licita]ie public` cu strigare pentru vânzarea spa]iului
cu alt` destina]ie decât aceea de locuin]a situat în Oradea,
Str. Vasile Alecsandri, nr. 8, ap. 5, etaj. Calendarul licita]iei: -
în perioada 04.02.2015 – 25.02.2015 ora 900 se vor depune la
Administra]ia Imobiliar` Oradea, etaj ÎI, camera 207 – Com-
partiment Spa]ii, documentele de calificare de c`tre
poten]ialii ofertan]i, conform caietului de sarcini pus la dis-
pozi]ie de c`tre organizatorul procedurii; - deschiderea pli-
curilor cu documentele de calificare se va face la dat` de
25.02.2015 ora 1130, în prezen]a comisiei de vânzare [i a
reprezentan]ilor ofertan]ilor; - [edin]a de licita]ie public` cu
strigare [i adjudecarea va avea loc la dat` de 25.02.2015, ora
12.00. Documentele de calificare necesare pentru partici-
parea la licita]ie: A. Pentru societ`]i comerciale: 1. copie de pe
certificatul de înmatriculare eliberat de oficiul registrului
comer]ului, de pe actul constitutiv, inclusiv de pe toate actele
adi]ionale relevante [i de pe certificatul de înregistrare fis-
cal`; 2. scrisoare de bonitate financiar`, eliberat` de o banca
comercial` român`; 3. dovad` privind achitarea obliga]iilor
fiscale, prin prezentarea unui certificat de atestare fiscal`,
eliberat de organul fiscal competent; 3.1 Certificat de atestare
fiscal` eliberat de Direc]ia General` a Finan]elor Publice
privind plata obliga]iilor c`tre bugetul general consolidat al
statului, valabil; 3.2 Certificat de atestare fiscal` eliberat de
Direc]ia Finan]e Locale din cadrul prim`riei în raz` c`ruia
func]ioneaz` ofertantul, valabil; 3.3 Certificat de atestare fis-
cal` eliberat de Administra]ia Imobiliar` Oradea privind
plata obliga]iilor bugetare; 4. declara]ie pe propria r`spun-
dere a reprezentantului legal al societ`]ii comerciale, din care
s` rezulte c` aceast` nu se afl` în reorganizare judiciar` sau
faliment; 5. împuternicire pentru persoan` participant` la
strigare din partea ofertantului; 6. documentele justificative
privind plata contravalorii taxei de participare [i a garan]iei
de participare-original [i xerocopie: - fi[a ofertantului (Anex`
nr. 2); - declara]ie de participare (Anex` nr.1). B. Pentru com-
ercian]i sau prestatori de servicii, persoane fizice sau asocia]ii
familiale: 1. copie de pe actul de identitate . 2. copie dup` au-
toriza]ia de func]ionare eliberat` de autoritatea competen]`
sau de pe actul legal de constituire, dup` caz, 3. dovad`
privind achitarea obliga]iilor fiscale, prin prezentarea unui
certificat de atestare fiscal`, eliberat de organul fiscal com-
petent; 3.1 Certificat de atestare fiscal` eliberat de Direc]ia
General` a Finan]elor Publice privind plata obliga]iilor c`tre
bugetul general consolidat al statului, valabil; 3.2 Certificat
de atestare fiscal` eliberat de Direc]ia Finan]e Locale din
cadrul prim`riei în raz` c`ruia func]ioneaz` ofertantul, val-
abil; 3.3 Certificat de atestare fiscal` eliberat de Administra]ia

Imobiliar` Oradea privind plata obliga]iilor bugetare; 4. doc-
umentele justificative privind plata contravalorii taxei de par-
ticipare [i a garan]iei de participare-original [i xerocopie; -
fi[a ofertantului (Anex` nr. 2); - declara]ie de participare
(Anex` nr. 1); Suprafa]` util` total` a construc]iei : 19,57 mp;
Suprafa]` construit` total`: 26,00 mp;  cota parte de teren
aferent 18/4237 mp; cote p`r]i comune 12/757. Pre]ul minim
de vânzare este de 12.500 Euro. Pre]ul de pornire: va fi stabilit
de c`tre comisie, în func]ie de raportul cerere [i oferta, prin
organizarea licita]iei dup` regul` licita]iei competitive sau
olandeze, respectiv la un pre] în urcare sau în c`dere, cu
pasul de licitare stabilit valoric, de 5% din pre]ul de pornire.
Not`: În baza art.141, alin.2, lit.f), din Codul Fiscal, pentru
prezentul spa]iu comercial nu se colecteaz` TVA la vânzare.
Pasul de licitare: 5% din pre]ul de pornire. Garan]ia de partic-
ipare la licita]ie este de 4.000 lei [i se constituie pân` la dat`
de 25.02.2015, ora 900, prin virament bancar în contul
RO74REZ0765006XXX005460 deschis la Trezoreria Oradea,
titular de cont Administra]ia Imobiliar` Oradea, cod fiscal
21982927 sau scrisoare bancar` pentru participarea la
licita]ie. Taxa de participare este de 100 lei, se va achita la
casieria Administra]iei Imobiliar` Oradea – Sala Ghi[eelor –
parter pân` la dat` de 25.02.2015, ora 900, [i nu se restituie.
Numele, prenumele [i num`rul de telefon ale persoanelor
desemnate s` dea rela]ii suplimentare: - Lucre]ia Petan, Au-
relian Cisma[ – consilieri Compartiment Spa]ii, Adminsitra-
tia Imobiliar` Oradea, tel. 0259/437.000, int. 126.
Instruc]iunile de organizare [i desf`[urare a procedurii: se
pot descarc` accesând site-ul www.oradea.ro , sec]iunea
Licita]ii.

Consiliul Local al municipiului Oradea prin Administra]ia
Imobiliar` Oradea cu sediul în Oradea, P-ta Unirii nr.1, orga-
nizeaz` licita]ie public` cu strigare pentru vânzarea
spa]iului cu alt` destina]ie decât aceea de locuin]a situat în
Oradea, Str. Vasile Alecsandri, nr. 8, etaj.I. ap.6. Calendarul
licita]iei: - în perioada 04.02.2015 – 25.02.2015 ora 900 se
vor depune la Administra]ia Imobiliar` Oradea, etaj ÎI, cam-
era 207 – Compartiment Spa]ii, documentele de calificare
de c`tre poten]ialii ofertan]i, conform caietului de sarcini
pus la dispozi]ie de c`tre organizatorul procedurii; - de-
schiderea plicurilor cu documentele de calificare se va face
la dat` de 25.02.2015 ora 1200, în prezen]a comisiei de vân-
zare [i a reprezentan]ilor ofertan]ilor; - [edin]a de licita]ie
public` cu strigare [i adjudecarea va avea loc la dat` de
25.02.2015, ora 12.30.Documentele de calificare necesare
pentru participarea la licita]ie: A. Pentru societ`]i comer-
ciale: 1. copie de pe certificatul de înmatriculare eliberat de
oficiul registrului comer]ului, de pe actul constitutiv, inclu-
siv de pe toate actele adi]ionale relevante [i de pe certifi-
catul de înregistrare fiscal`; 2. scrisoare de bonitate
financiar`, eliberat` de o banca comercial` român`; 3.

dovad` privind achitarea obliga]iilor fiscale, prin
prezentarea unui certificat de atestare fiscal`, eliberat de
organul fiscal competent; 3.1 Certificat de atestare fiscal`
eliberat de Direc]ia General` a Finan]elor Publice privind
plata obliga]iilor c`tre bugetul general consolidat al statu-
lui, valabil; 3.2 Certificat de atestare fiscal` eliberat de
Direc]ia Finan]e Locale din cadrul prim`riei în raz` c`ruia
func]ioneaz` ofertantul, valabil; 3.3 Certificat de atestare
fiscal` eliberat de Administra]ia Imobiliar` Oradea privind
plata obliga]iilor bugetare; 4. declara]ie pe propria r`spun-
dere a reprezentantului legal al societ`]ii comerciale, din
care s` rezulte c` aceast` nu se afl` în reorganizare judiciar`
sau faliment; 5. împuternicire pentru persoan` participant`
la strigare din partea ofertantului; 6. documentele justifica-
tive privind plata contravalorii taxei de participare [i a
garan]iei de participare-original [i xerocopie: - fi[a ofertan-
tului (Anex` nr. 2); - declara]ie de participare (Anex` nr.1). B.
Pentru comercian]i sau prestatori de servicii, persoane fiz-
ice sau asocia]ii familiale: 1. copie de pe actul de identitate.
2. copie dup` autoriza]ia de func]ionare eliberat` de autori-
tatea competen]` sau de pe actul legal de constituire, dup`
caz, 3. dovad` privind achitarea obliga]iilor fiscale, prin
prezentarea unui certificat de atestare fiscal`, eliberat de
organul fiscal competent; 3.1 Certificat de atestare fiscal`
eliberat de Direc]ia General` a Finan]elor Publice privind
plata obliga]iilor c`tre bugetul general consolidat al statu-
lui, valabil; 3.2 Certificat de atestare fiscal` eliberat de
Direc]ia Finan]e Locale din cadrul prim`riei în raz` c`ruia
func]ioneaz` ofertantul, valabil; 3.3 Certificat de atestare
fiscal` eliberat de Administra]ia Imobiliar` Oradea privind
plata obliga]iilor bugetare; 4. documentele justificative
privind plata contravalorii taxei de participare [i a garan]iei
de participare-original [i xerocopie; - fi[a ofertantului
(Anex` nr. 2); - declara]ie de participare (Anex` nr. 1);  Supra -
fa]` util` total` a construc]iei: 28,67 mp. Suprafa]` con-
struit` total`: 37,00 mp. Cota parte de teren aferent =
24/4237 mp. Cote p`r]i comune 24/757 mp. Pre]ul minim de
vânzare este de 14.500 Euro. Pre]ul de pornire: va fi stabilit
de c`tre comisie, în func]ie de raportul cerere [i oferta, prin
organizarea licita]iei dup` regul` licita]iei competitive sau
olandeze, respectiv la un pre] în urcare sau în c`dere, cu
pasul de licitare stabilit valoric, de 5% din pre]ul de pornire.
Not`: În baza art.141, alin.2, lit.f), din Codul Fiscal, pentru
prezentul spa]iu comercial nu se colecteaz` TVA la vânzare.
Pasul de licitare: 5% din pre]ul de pornire. Garan]ia de parti -
ci pare la licita]ie este de 5.000 lei [i se constituie pân` la
dat` de 25.02.2015, ora 900, prin virament bancar în contul
RO74REZ0765006XXX005460 deschis la Trezoreria Oradea,
ti tular de cont Administra]ia Imobiliar` Oradea, cod fiscal
21982927 sau scrisoare bancar` pentru participarea la li ci -
ta]ie. Taxa de participare este de 100 lei, se va achita la ca -

sie ria Administra]iei Imobiliar` Oradea – Sala Ghi[eelor – par -
ter pân` la dat` de 25.02.2015, ora 900, [i nu se restituie. Nu -
mele, prenumele [i num`rul de telefon ale persoanelor
desemnate s` dea rela]ii suplimentare: - Lucre]ia Petan, Aure-
lian Cisma[ – consilieri Compartiment Spa]ii, Adminsitratia
Imobiliar` Oradea, tel. 0259/437.000, int. 126. In struc ]iunile
de organizare [i desf`[urare a procedurii: se pot descarc` ac-
cesând site-ul www.oradea.ro, sec]iunea Licita]ii. 

PIERDERI
Legitima]ie membru I.P.A. pe numele Popescu  Marius- Gabriel
(Bucure[ti) cu seria RO 78467 din 14.06.2013. O declar nul`.

Legitima]ie membru I.P.A. pe numele Radu Valeriu (Bucure[ti)
cu seria RO 13992 din 13.02.2003. O declar nul`.

SC Alexander Profi Instal SRL, cu J40/3704/29.02.2008, RO
2340185, declar facturile seria: Alex F nr. 21 [i 23 pierdute [i nule.

Declar pierdut` [i nul` legitima]ia de serviciu emis` de Direc]ia
General` de Poli]ie Local` [i Control a mun. Bucure[ti, emis` pe
numele Neaga George cu num`rul matricol 077.

Dumitrescu Adrian Stelian angajat al firmei SC Grifil Office SRL,
C.U.I. 30351569, J40/7250/2012 declar pierdut facturierul seria
GRIF nr. 5001- 5050 din care declar`m nule 5043- 5050 necom-
pletate. Declar nul` [tampila rotund` cu nr. 1 a societ`]ii. De-
clar pierdut chitan]ier seria GRIF O nr. 1600-1650 din care
declar`m nule 1631- 1650 necompletate. 

Pierdut [tampil`/sigiliului /matri]ei timbru sec apar]inând
Direc]iei Sanitare Veterinar` [i pentru Siguran]a Alimentelor
Olt, forma Oval cu dimensiune 6,5/4,5 cm, cu mâner lung, am-
prenta în partea superioar` "România” cu majuscule, în centru
49, în partea inferioar` „EC". O declar nul`.

Pierdut [tampil` apar]inând Direc]iei Sanitare Veterinara [i
pentru Siguran]a Alimentelor Olt, forma hexagonal` cu di-
mensiune 6,5/3,5 cm, cu mâner lung, amprent` în partea su-
perioar` "România" cu majuscule, în centru 49, în partea
inferioar` „Control Sanitar Veterinar". O declar nul`.

SC Ruukki Romania SRL cu sediul social \n sat Bolintin Deal, co-
muna Bolintin Deal, str. Ithaca nr 220, jude]ul Giurgiu,
J52/126/2011, CUI 14192097 anun] pierderea originalului cer-
tificatelor constatatoare nr 515787 din 20.12.2012 [i nr 2129 din
08.03.2011. Se declar` nule ambele certificate.

Pierdut Atestat profesional transport marf` [i card tahograf,
eliberat de A.R.R. Arge[, pe numele Lungu Marian, din Slobozia
– Arge[. Se declar` nul.

Pierdut atestat profesional transport marf`, [i persoane emis
de ARR Rm. Vâlcea, pe numele Dumitru Cristinel, din locali-
tatea Berbe[ti, jude]ul Vâlcea. Se declar` nul.
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