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OFERTE SERVICIU

Proto Technology are ca principal domeniu de activi-
tate fabricarea de prototipuri, machete [i matri]e,
numai în lemn, argil`, r`[ini sau materiale compozite,
cu prec`dere în industria auto. C`ut`m persoan`, fe-
meie/b`rbat, care are cuno[tin]e în matri]are, ma-
chetare [i prototipare, desen tehnic [i lucrul cu unelte
manuale. Pentru mai multe informa]ii, v` rug`m s`
ne scrie]i pe adresa contact@prototechnology.ro. 

Prim`ria comunei Cernica, jude]ul Ilfov organizeaz`
concurs de recrutare pentru ocuparea func]iei publice
de execu]ie vacant` de consilier debutant- Birou
Resurse Umane [i Asisten]` Social` din cadrul aparat-
ului de specialitate al primarului comunei Cernica,
jude]ul Ilfov. Concursul se organizeaz` la sediul
Prim`riei comunei Cernica, jude]ul Ilfov, în data de 9
februarie 2015, la ora 11.00 -proba scris` [i 11 februarie
2015 -interviul. Dosarele de înscriere la concurs se pot
depune în termen de 20 zile de la data public`rii în
Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul Prim`riei co-
munei Cernica, jude] Ilfov. Dosarul de înscriere la con-
curs trebuie s` con]in` în mod obligatoriu
documentele prev`zute la art.49 din H.G. nr. 611/2008,
modificat` [i completat` de H.G. nr. 1173/2008.
Condi]iile de participare la concurs [i bibliografia se
afi[eaz` la sediul Prim`riei comunei Cernica, jude]
Ilfov. Rela]ii suplimentare se pot ob]ine la sediul
Prim`riei comunei Cernica, jude] Ilfov [i la nr. de tele-
fon (021)369.53.08.

Prim`ria comunei Cernica, jude]ul Ilfov organizeaz`
concurs de recrutare pentru ocuparea func]iei publice
de execu]ie vacant` de referent asistent- Comparti-
ment Registru Agricol din cadrul aparatului de special-
itate al primarului comunei Cernica, jude]ul Ilfov.
Concursul se organizeaz` la sediul Prim`riei comunei
Cernica, jude]ul Ilfov, în data de 10 februarie 2015, la
ora 11.00- proba scris` [i 12 februarie 2015 -interviul.
Vechimea necesar` ocup`rii postului este de 6 luni în
specialitatea studiilor necesare exercit`rii func]iei
publice. Dosarele de înscriere la concurs se pot
depune în termen de 20 zile de la data public`rii în
Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul Prim`riei co-
munei Cernica, jude] Ilfov. Dosarul de înscriere la con-
curs trebuie s` con]in` în mod obligatoriu
documentele prev`zute la art.49 din H.G. nr. 611/2008,
modificat` [i completat` de H.G. nr. 1173/2008.
Condi]iile de participare la concurs [i bibliografia se
afi[eaz` la sediul Prim`riei comunei Cernica, jude]
Ilfov. Rela]ii suplimentare se pot ob]ine la sediul
Prim`riei comunei Cernica, jude] Ilfov [i la nr. de tele-
fon (021)369.53.08.

Prim`ria comunei Cernica, jude]ul Ilfov organizeaz`
concurs de recrutare pentru ocuparea func]iei publice
de conducere vacant` de arhitect [ef- Compartiment
Urbanism [i Disciplina în Construc]ii din cadrul aparat-
ului de specialitate al primarului comunei Cernica,
jude]ul Ilfov. Concursul se organizeaz` la sediul
Prim`riei comunei Cernica, jude]ul Ilfov, în data de 17
februarie 2015, la ora 11.00 -proba scris` [i 19 februarie
2015 -interviul. Vechimea necesar` ocup`rii postului
este de 9 ani în specialitatea studiilor necesare ex-
ercit`rii func]iei publice. Dosarele de înscriere la con-
curs se pot depune în termen de 20 zile de la data
public`rii în Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul
Prim`riei comunei Cernica, jude] Ilfov. Dosarul de în-
scriere la concurs trebuie s` con]in` în mod obligato-
riu documentele prev`zute la art.49 din H.G. nr.
611/2008, modificat` [i completat` de H.G. nr.
1173/2008. Condi]iile de participare la concurs [i bib-
liografia se afi[eaz` la sediul Prim`riei comunei Cer-
nica, jude] Ilfov. Rela]ii suplimentare se pot ob]ine la
sediul Prim`riei comunei Cernica, jude] Ilfov [i la nr.
de telefon (021)369.53.08.

Spitalul de Psihiatrie Sfânta Maria-Vedea, cu sediul în
localitatea.Vedea, str.Principal`, nr.2, jude]ul. Arge[, or-
ganizeaz` concurs pentru ocuparea  unui post vacant
de consilier juridic debutant, conform HG
286/23.03.2011 modificat [i completat cu
HG.1027/24.11.2014. Concursul se desf`[oar` astfel :-
Proba scris` în data de:02.02.2015, ora.10.00 la sediul
Spitalului de Psihiatrie Sfânta Maria, din localitatea.
Vedea, jude]ul. Arge[; -Proba de interviu  în data
de:05.02.2015, ora.10.00, la sediul Spitalului de Psihia-
trie Sfânta Maria, din localitatea.Vedea, jude]ul Arge[
Pentru participarea la concurs candida]ii trebuie sa în-
deplineasc` urm`toarele condi]ii :1.Condi]ii generale:
a) are cet`]enia român`, cet`]enie a altor state mem-
bre ale Uniunii Europene sau a statelor apar]inând

Spa]iului Economic European [i domiciliul în Româ-
nia; b) cunoa[te limba român`, scris [i vorbit; c) are
vârsta minim` reglementat` de prevederile legale; d)
are capacitate deplin` de exerci]iu; e) are o stare de
s`n`tate corespunz`toare postului pentru care can-
dideaz`, atestat` pe baza adeverin]ei medicale elib-
erate de medicul de familie sau de unita]ile sanitare
abilitate; f) îndepline[te condi]iile de studii [i, dupa
caz, de vechime sau alte condi]ii specifice potrivit
cerin]elor postului scos la concurs; g)nu a fost con-
damnat` definitiv pentru s`vâr[irea unei infrac]iuni
contra umanit`]ii, contra statului ori contra autorit`]ii,
de serviciu sau în legatur` cu serviciul, care împiedic`
înf`ptuirea justi]iei, de fals ori a unor fapte de corup]ie
sau a unei infrac]iuni s`vâr[ite cu inten]ie, care ar
face-o incompatibil` cu exercitarea func]iei, cu
excep]ia situa]iei în care a intervenit reabilitarea.
2.Condi]ii specifice de studii [i vechime pentru în-
scriere la concurs:-diploma de studii de licen]` în spe-
cialitate. Candida]ii vor depune dosarele de
participare la concurs pân` la data de:23.01.2015,
ora.14.00 , la sediul Spitalului de Psihiatrie Sfânta
Maria Vedea, biroul RUNOS. Rela]ii suplimentare la
sediul Spitalului de Psihiatrie Sfânta Maria-Vedea, tele-
fon: 0248.248.109, fax:0248.248.109. Persona de con-
tact:[ef birou RUNOS - Dumitru Simona-secretar
comisie concurs. Manager, Dr. Marian Iacob.

CITA}II

Se citeaz` As. de Prop. 1036 Re[i]a Trandafirilor 7/2,
pârât în dos. 5741/290/2014 în 12.01.2015, ora 9.00, la
Judec`toria Re[i]a cu SC Cet Energoterm Re[i]a SA
reclamant pentru ordonan]` de plat`.

Dosar nr. 6972/30/2014. Rom~nia. Tribunalul Timi[.
Pia]a Tepe[ Vod` nr. 2, Timi[oara, Sec]ia a II-a Civila.
Termen de judecat`: 17 februarie 2015. SC Kralowetz
Transport SRl, cu ultimul sediu social cunoscut \n
Timi[oara, str. Gheorghe Iv`nescu nr. 53-57, sc. 6, et. 5,
ap. 22, jud. Timi[, este chemat \n aceast` instan]`,
camera Sala 174, c4np/pi, \n ziua de 17 februarie 2015,
ora 09:00, \n calitate de p~r~t, \n process cu Transcon-
struct Handels und Beteiliguns GesmbH, \n calitate
de reclamant pentru fond – preten]ii. 

Se citeaz` B.E.J. Fieraru Eugen, cu ultimul sediu cunos-
cut în Pite[ti, str. Eroilor nr. 6, jud. Arge[, în calitate de
intimat, la Tribunalul Arge[, sala 2, complet C3 – re-
curs, ora 8,30, termen: 28.01.2015, în Dosarul nr.
3989/280/2012 – recurs contesta]ie la executare, în
proces cu recuren]ii Popa Mihai, St`nescu Niculina [.a.

Vlad Georgiana domiciliat` \n comuna Gherghi]a –
D~mbu, este chemat` \n ziua de 19 ian 2015 la orele
09:30 la Judec`toria V`lenii de Munte \n calitate de
p~r~t` \n proces de stabilire locuin]` minorei Faur
{tefania Florentina.

Numitul Dasc`lu Viorel cu ultimul domiciliu cunoscut
\n satul  Birzesti, com. {tefan cel Mare, jud. Vaslui,
este citat la Judec`toria Vaslui,  str. Inginer Badea
Romeo, nr. 13, Vaslui, \n dosarul civil 7276/333/2013 cu
obiect partaj bunuri comune, \n contradictoriu cu Un-
gureanu Crengu]a Ancu]a  pentru data de 29.01.2015
ora 8.30

La data de 12 februarie 2015 este citat Tudosie Ion cu ul-
timul domiciliu în Rm. Vâlcea, Aleea Stejarului, nr. 4, în
dosar nr. 6181/288/2014, al Judec`toriei Rm. Vâlcea,
pârât, în dosar cu C`p`tan Maria, pentru
confec]ionare act. În caz de neprezentare se va judeca
în lips`.

SC Rom Spot Welders SRL- cu sediul \n Ia[i, B-dul Tudor
Vladimirescu, nr. 18, bloc 330, sc. A, parter, la sediu Cab.
Avocat Rosca Marian, jud. Ia[i [i punct de lucru \n str.
P`curari, nr. 20, jud. Ia[i, reprezentat` prin d-na Nichi-
for Roxana Alina- \n calitate de administrator (domi-
ciliat` \n Dorohoi, str. Pinului, nr. 6, bl.P1) este citat` \n
calitate de p~r~t` \n dosarul nr. 33645/245/2013, av~nd
ca obiect cerere de valoare redus`, \n data de
28.01.2015, ora 08:30, la Judec`toria Ia[i, cu sediul \n
str. Anastasie Panu nr. 25, Ia[i, Sec]ia Civil`, camera
Sala 1-Camera de consiliu, complet c16f, reclamant`
fiind SC Salubris SA Ia[i, cu sediul \n Ia[i, {os. Na]ional`
nr. 43, jud. Ia[i.

Manolache Ionel, cu domiciliul \n sat Vutcani, com.
Vutcani, jud. Vaslui, este citat \n calitate de p~r~t \n
dosarul nr. 7215/333/2014 al Judec`toriei Vaslui, cu ter-
men la 27.01.2015, \n contradictor cu Manolache
Mirela, cu domiciliul \n sat Balteni, com. Balteni, jud.
Vaslui, pentru divor], exercitare autoritate parin-
teasc`, stabilire domiciliu minor [i revenire la numele

avut anterior c`s`toriei.

Numitul Bothaz` Ioan, cu ultimul domiciliu cunoscut
în Cîmpia Turzii, str. Ghe. Bari]iu, nr.36, ap.54, este
chemat în calitate de pârât în Dosarul
nr.4888/328/2014, aflat pe rolul Judec`toriei Turda în
data de 12.01.2015, ora 08.30, Sala 1, în proces cu Mu-
nicipiul Câmpia Turzii, pentru fond- înlocuirea amen-
zii cu sanc]iunea oblig`rii contravenientului la
prestarea unei activit`]i în folosul comunit`]ii.

Numitul Musc` Ioan, cu ultimul domiciliu cunoscut
în Cîmpia Turzii, str. T.Vladimirescu FN, este chemat în
calitate de pârât în Dosarul nr.4890/328/2014, aflat pe
rolul Judec`toriei Turda în data de 12.01.2015, ora
08.30, Sala 1, în proces cu Municipiul Câmpia Turzii,
pentru fond- înlocuirea amenzii cu sanc]iunea
oblig`rii contravenientului la prestarea unei activit`]i
în folosul comunit`]ii.

Numita Horna Ana Maria cu ultimul domiciliu cunos-
cut în Cîmpia Turzii, str.N.Titulescu, nr.106, este chemat
în calitate de pârât în Dosarul nr.5859/328/2014, aflat
pe rolul Judec`toriei Turda în data de 12.01.2015, ora
08.30, Sala 1, în proces cu Municipiul Câmpia Turzii,
pentru fond- înlocuirea amenzii cu sanc]iunea
oblig`rii contravenientului la prestarea unei activit`]i
în folosul comunit`]ii.

Subscrisul CREDIDAM – Centru Român pentru Admin-
istrarea Drepturilor Arti[tilor Interpre]i, cu sediul în
str. Jules Michelet nr. 15 – 17, sector 1, Bucure[ti,
reprezentat prin director general [tefan Gheorghiu, în
calitate de reclamant în dosarul nr. 26369/3/2014, aflat
pe rolul Sec]iei a III-a Civile a Tribunalului Bucure[ti,
având ca obiect drepturile conexe datorate arti[tilor
interpre]i, cit`m pârâta, SC News Media Company
SRL, cu sediul social în mun. Vaslui, str. {tefan cel Mare
nr. 91, bl. T4, mezanin, jud. Vaslui, înregistrat` la Reg-
istrul Comer]ului sub nr. J37/369/2009, s` se prezinte
la termenul de judecat` din data de 28.01.2015, cam.
206, PI 1, ora 8:30.

Tomita Anca cu ultimul domiciliu cunoscut \n Sat
Cârna, Com. Cârna, nr.100, jud. Dolj [i Pena Viorica cu
ultimul domiciliu cunoscut \n Mun. Craiova, Str. Ion
Tuculescu, nr. 18, bl. V9, sc. 1, et. 5, ap. 64,  jud. Dolj,
sunt cita]i \n calitate de p~r~]i - la data de 15.01.2015 \n
Dosar nr. 2066/304/2013 aflat pe rolul Judec`toriei
Segarcea, camera -, complet c5, ora 08:30, \n proces
cu SC Infinity SRL Ploiesti, \n calitate de reclamant,
pentru Fond – preten]ii.

DISPARI}II

Privind deschiderea procedurii de declarare
judec`toreasc` a mor]ii: defuncta P`s`ric` Elisabeta,
n`scut` la data de 5.04.1937 în Comuna Argetoaia, Jud.
Dolj, CNP2370405165954, în opinia noastr` decedat`
în anul 1996 în Bucure[ti. În acest sens, invit orice per-
soan` care are date despre aceasta s` le comunice la
organele abilitate, potrivit art. 944 Cod procedur`
civil` [i la adresa mea de domiciliu: Sat Novac, Co-
muna Argetoaia, Str. Piscului, nr. 45, Jud. Dolj, acesta
fiind ultimul domiciliu cunoscut. 

DIVERSE

Hot`rârea Nr.1 a Adun`rii Generale Extraordinare A
Ac]ionarilor Societ`]ii de Construc]ii Napoca SA; Din
data de 06.01.2015. Adunarea General` Extraordinar`
a Ac]ionarilor Societ`]ii de Construc]ii Napoca SA, în-
trunit` la prima convocare, în data de 06.01.2015, ora-
08.30, la sediul societ`]ii din Cluj Napoca, Pia]a 1 Mai,

nr.1-2, statutar [i legal constituit`; -în temeiul preved-
erilor Legii nr.31/1990 republicat`, cu modific`rile [i
complet`rile ulterioare, ale Legii nr.297/2004 privind
pia]a de capital, ale Regulamentului CNVM nr.1/2006,
ale Legii nr.151/2014, ale Regulamentului ASF
nr.17/2014, precum [i ale Procesului în Verbal al
A.G.E.A., cu votul ac]ionarilor reprezentând 73,59% din
valoarea capitalului social; -în urma  dezbaterii
situa]iei create de lipsa cadrului legal de func]ionare
a Pie]ei RASDAQ [i a raportului privind cadrul juridic
aplicabil tranzac]ion`rii ac]iunilor pe o pia]` regle-
mentat`, respectiv a tranzac]ion`rii în cadrul unui sis-
tem alternativ de tranzac]ionare, precum [i cu privire
la pie]ele reglementate [i sistemele  alternative de
tranzac]ionare pe care pot fi tranzac]ionate ac]iunile
societ`]ii, adopt` prezenta: hot`râre 1.Se aprob` efec-
tuarea de c`tre societate a demersurior legale nece-
sare în vederea admiterii la tranzac]ionare a ac]iunilor
Societ`]ii de Construc]ii Napoca SA pe pia]a reglemen-
tat` a Bursei de Valori Bucure[ti (BVB). 2.Aprob` data
de 27.01.2015 ca dat` de înregistrare, în conformitate
cu dispozi]iile  art.238 din Legea nr.297/2004. 3.Se
mandateaz` Consiliul de Administra]ie s` efectueze
toate procedurile [i formalit`]ile  prev`zute de lege,
în vederea ducerii la îndeplinire a prevederilor prezen-
tei hot`râri, respectiv s` desemneze societatea care
va întocmi prospectul pentru admiterea la
tranzac]ionare, s` depun` [i s` preia acte în numele
societ`]ii în rela]ia cu ONRC, BVB, ASF, sau cu alte
entit`]i publice [i private. Consiliul de Administra]ie
va putea delega puterile acordate conform celor de
mai sus oric`rei persoane, dup` cum consider` nece-
sar. 4.Aprob` mandatarea d-lui Suciu Dan Marius, con-
silier juridic, s` îndeplineasc` toate formalit`]ile legale
pentru înregistrarea prezentei hot`râri în rela]ia cu
O.R.C. Cluj.

Judec`toria Ia[i. Dosar 5252/245/2013. Sentin]a civil`
15662/2014. Admite cererea formulat` de reclamanta
Stoica Geta, cu domiciliul procedural ales \n Ia[i, b-dul
Tudor  Vladimiresu nr. 24A, bl. 331, sc. A, parter, ap. 1,
Ia[i, la cabinet avocat Pintilei Raluca, \n contradictoriu
cu p~r~tul Stoica Petru, domiciliat \n sat Suhule], com.
Tansa, jud. Ia[i. Constat` c` p`r]ile au dob~ndit \n tim-
pul c`s`toriei, cu o cot` de contribu]ie egal`, dreptul
de proprietate asupra imobilului acl`tuit din casa de
locuit compus` din dou` camere [i dependin]e [i
suprafa]a de teren de 2380 m.p. imobil situat \n sat
Suhule], com. Tansa, jud. Ia[i, \n valoare de 17.000 lei.
Dispune partajarea prin atribuirea imobilului compus
din cas` de locuit [i teren \n suprafa]` de 2380 m.p.
c`tre reclamant`, cu obligarea acesteia la plata c`tre
p~r~t a sumei de 8500 de lei cu titlu de sult`. Oblig`
p~r~tul la plata c`tre reclamant` a sumei de 855,50
lei reprezent~nd cheltuieli de judecat`. Cu drept de re-
curs \n termen de 15 zile de la comunicare. Pronun]at`
\n [edin]` public` azi, 17.12.2014.

LICITA}II

Inspectoratul de Jandarmi Jude]ean Boto[ani, orga-
nizeaz` licita]ie public` cu strigare, pentru atribuirea
contractului de închiriere a unei suprafe]e de 0,5 mp,
situat` la parterul imobilului din str. I.C.Br`tianu nr.
110, mun. Boto[ani, jud Boto[ani, pentru amplasarea
unui automat pentru b`uturi calde (cafea, cappucino,
ciocolat` cald`, etc). Persoanele interesate pot solicita
în scris fi[a de date a achizi]iei în perioada 09.01.2015-
02.02.2015, orele 9-16 de la sediul unit`]ii. Informa]ii
suplimentare se pot ob]ine de la sediul unit`]ii, la tel:
0231.511.533, int. 24521, fax 0231.516.170 sau e-mail:
achizitii@jandarmeriabotosani.ro.

Compania Na]ional` De C`i Ferate “CFR” SA, Sucursala
Regionala De C`i Ferate Bra[ov –Divizia Patrimoniu,
cu sediul în Bra[ov, str. Politehnicii nr. 1, organizeaz` la
sediul societ`]ii, licita]ie public`, deschis`, cu strigare,
în data de 28.01.2015 de la ora 11.00 pentru închirierea
de loca]ii (spa]ii [i terenuri) disponibile în vederea
desf`[ur`rii de activit`]i comerciale, prest`ri servicii,
publicitate, depozite, garaje, etc., situate pe raza
sta]iilor c.f/haltelor c.f/zonelor c.f. aflate în  subor-
dinea Sucursalei Regionala CF Bra[ov. Pentru detalii
privind loca]ia (amplasarea), suprafa]a, destina]ia
(obiect de activitate), tariful minim de pornire al
licita]iei, taxele necesare a fi achitate pentru partici-
parea la licita]ie, v` pute]i adresa la sediul Sucursalei
Regionale CF Bra[ov– Divizia Patrimoniu (telefon:
0268/429107, 0268/410108) sau pute]i accesa site-ul
www.cfr.ro– CFR SA- Licita]ii interne– nivel regional-
închirieri. Documenta]iile necesare particip`rii la

SC CONPET SA Ploie[ti achizi]ioneaz` bunuri/ser-
vicii/lucr`ri confom Normelor procedurale in-
terne de achizi]ii, aprobate prin Hot`r~rea
Adun`rii Generale Ordinare a Ac]ionarilor so-
ciet`]ii nr. 4 din 29.04.2014, publicat` \n Moni-
torul Oficial al Rom~niei, nr. 2823/20.05.2014,
partea a IV-a. |n perioada 30.12.2014 – 08.01.2015
au fost postate pe site-ul CONPET urmatoarele
achizi]ii: 1. Furnizare gaze naturale pentru 27 de
locuri de consum apar]in~nd SC CONPET SA
Ploie[ti. Invita]iile/anun]urile de participare,
\nso]ite de documentele care stau la baza
\ntocmirii ofertelor, se g`sesc pe pagina proprie
de internet (www.conpet.ro), la sectiunea
Achizi]ii publice. Director Departament Manage-
mentul Achizi]iilor [i Investi]iilor, Ing. Radu Albu;
{ef Serviciu Achizi]ii, Jr. Agripina Tircavu. Exp.
Achizi]ii Publice, Ing Corina Iosif.
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licita]ie (caiete de sarcini [i anexe) se procur`, contra
cost, de la sediul Sucursalei Regionale de C`i Ferate
Bra[ov– Divizia Patrimoniu. Documentele necesare
admiterii particip`rii la licita]ie se vor depune la sediul
Sucursalei Regionale de C`i Ferate Bra[ov –Divizia Pat-
rimoniu, pân` la data de 21.01.2015.

Prim`ria ora[ului Petrila organizeaz` licita]ie pub-
lic` de concesiune în data de 29.01.2015, ora 10 00. 1.
Informa]ii generale privind concedentul: Consiliul
Local al Ora[ului Petrila – Serviciul Achizi]ii, Investi]ii,
Proiecte cu Finan]are Interna]ional`, Managemen-
tul Calit`]ii - cu sediul în ora[ul Petrila, str. Republicii
nr. 196, jude]ul Hunedoara, tel./fax. 0254/550760, e-
mail primaria.petrila2008@yahoo.com, cod fiscal
4375097, Persoan` de contact - Ing.Jr. Lang Mihaela.
2. Informa]ii generale privind obiectul concesiunii:
Teren în suprafa]` de 473 mp, situat în ora[ul Petrila,
str. Jiet, eviden]iat în CF nr. 61846 Petrila, nr. topo
61846, parcel` A1-P2, în vederea construirii unei
locuin]e. 3. Informa]ii privind documenta]ia de
atribuire: Documenta]ia de atribuire se va ob]ine
contra-cost, de la Serviciul Achizi]ii, Investi]ii,
Proiecte cu Finan]are Interna]ional`, Managemen-
tul Calit`]ii, camera 7. Valoarea documenta]iei 10 lei,
se va achita la caseria unit`]ii. 4. Data limit` pentru
solicitarea clarific`rilor: 23.01.2015. 5. Data limit` pen-
tru depunerea ofertelor: 29.01.2015, ora 0900. 6.
Adresa la care trebuie depuse ofertelor: Prim`ria
Petrila cu sediul în ora[ul Petrila, str. Republicii nr.
196, jude]ul Hunedoara, Serviciul Achizi]ii, Investi]ii,
Proiecte cu Finan]are Interna]ional`,Managementul
Calit`]ii, camera 7. 7. Num`rul de exemplare în care
trebuie depus` fiecare oferta: 1 exemplar. 8. Data [i
locul la care se va desf`[ura [edin]a public` de de-
schidere a ofertelor: 29.01.2015 ora 1000 Prim`ria
Petrila str. Republicii nr.196, jud. Hunedoara, Servi-
ciul Achizi]ii, Investi]ii, Proiecte cu Finan]are
Interna]ional`, Managementul Calit`]ii, camera 7. 9.
Denumirea, adresa nr. de telefon ale instan]ei com-
peten]e în solu]ionarea litigiilor ap`rute [i
termenele pentru sesizarea instan]ei: Tribunalul
Deva, B-dul 1 Decembrie nr.35, jude]ul Hunedoara,
cod po[tal 330005, telefon 0254/234755 sau
0254/211574, fax 0254/216333, e-mail: iniciu@just.ro.
Termenele pentru sesizarea instan]ei sunt men]ion-
ate în documenta]ia de atribuire. 10. Data transmi-
terii anun]ului de licita]ie c`tre institu]iile abilitate:
08.01.2015

Prim`ria municipiului Caracal, cu sediul în Pia]a Vic-
toriei nr.10, organizeaz` în data de 19.01.2015, ora
12.00, licita]ie public` deschis` pentru închirierea
unor spa]ii comerciale ce apar]in domeniului public
al municipiului Caracal, situate în Pia]a Agroalimen-
tar`, Calea Bucure[ti nr.45A [i str.Mihai Eminescu nr
20A, dup` cum urmeaz`: 1. Închirierea unor spa]ii
comerciale situate în Pia]a Agroalimentar`, Bld.An-
tonius Caracalla nr.22, dup` cum urmeaz`: - spa]iul
comercial nr.3, subsol, corp A, în suprafa]` de 12,07
mp. Pre] de pornire – 30,77 lei/mp/lun`. - spa]iul
comercial nr.5, subsol, corp A, în suprafa]` de 12,07
mp. Pre] de pornire – 30,77 lei/mp/lun`. - spa]iul
comercial nr.1, parter, corp A, în suprafa]` de 21,23
mp. Pre] de pornire – 40,00 lei/mp/lun`. - spa]iul
comercial nr.7, parter, corp A, în suprafa]` de 12,80
mp. Pre] de pornire – 40,00 lei/mp/lun`. - spa]iul
comercial nr.2, etaj, corp A, în suprafa]` de 12,90 mp.
Pre] de pornire – 30,77 lei/mp/lun`. - spa]iul comer-
cial nr.3, etaj, corp A, în suprafa]` de 12,90 mp. Pre]
de pornire – 30,77 lei/mp/lun`.- spa]iul comercial
nr.5, etaj, corp A, în suprafa]` de 12,90 mp. Pre] de
pornire – 30,77 lei/mp/lun`. - spa]iul comercial nr.10,
subsol, corp B, în suprafa]` de 12,07 mp. Pre] de
pornire – 30,77 lei/mp/lun`. - spa]iul comercial nr.8,
parter, corp B, în suprafa]` de 20,00 mp. Pre] de
pornire – 40,00 lei/mp/lun`. - spa]iul comercial nr.1,
subsol, corp C, în suprafa]` de 16.50 mp. Pre] de
pornire – 30,77 lei/mp/lun`. - spa]iul comercial nr.2,
subsol, corp C, în suprafa]` de 12,07 mp. Pre] de
pornire – 30,77 lei/mp/lun`. - spa]iul comercial nr.3,
subsol, corp C, în suprafa]` de 12,90 mp. Pre] de
pornire – 30,77 lei/mp/lun`. - spa]iul comercial nr.4,
subsol, corp C, în suprafa]` de 12,90 mp. Pre] de
pornire – 30,77 lei/mp/lun`. - spa]iul comercial nr.2,
parter, corp C, în suprafa]` de 12,90 mp. Pre] de
pornire – 40,00,lei/mp/lun`. - spa]iul comercial nr.4,
parter, corp C, în suprafa]` de 21,00 mp. Pre] de
pornire – 40,00,lei/mp/lun`.  - spa]iul comercial
nr.1, etaj, corp C, în suprafa]` de 12.90 mp. Pre] de
pornire – 30,77 lei/mp/lun`. - spa]iul comercial nr.2,

etaj, corp C, în suprafa]` de 12,9 mp. Pre] de pornire
– 30,77 lei/mp/lun`. - spa]iul comercial nr.3, etaj,
corp C, în suprafa]` de 12,90 mp. Pre] de pornire –
30,77 lei/mp/lun`. - spa]iul comercial nr.1, etaj, corp
D, în suprafa]` de 18,30 mp. Pre] de pornire – 30,77
lei/mp/lun`. - spa]iul comercial nr.4, etaj, corp D, în
suprafa]` de 11,25 mp. Pre] de pornire – 30,77
lei/mp/lun`. - spa]iul comercial nr.5, etaj, corp D, în
suprafa]` de 12,90 mp. Pre] de pornire – 30,77
lei/mp/lun`. - spa]iul comercial nr.6, etaj, corp D, în
suprafa]` de 12,90 mp. Pre] de pornire – 30,77
lei/mp/lun`. 2.Închirierea spa]iului comercial nr.7,
în suprafa]` de 23,00 mp ce apar]in domeniului pub-
lic al municipiului Caracal, situat în Calea Bucure[ti
nr.45A. Pre] de pornire – 40 lei/mp/lun`. 3.Închiri-
erea spa]iului comercial nr.7, în suprafa]` de 20,00
mp ce apar]in domeniului public al municipiului
Caracal, situat în str.Mihai Eminescu nr.20A. Pre] de
pornire – 40 lei/mp/lun`. 4. Închirierea spa]iului
comercial nr. 6, în suprafa]` de 20,00 mp ce apar]in
domeniului public al municipiului Caracal, situat în
str. Mihai Eminescu nr. 20A. Pre] de pornire – 40
lei/mp/lun`. Pre]urile de pornire nu includ TVA. Doc-
umenta]ia [i instruc]iunile privind organizarea
licita]iei se pot ob]ine de la Compartimentul Conce-
siuni, Contracte, Acorduri, din strada Pia]a Victoriei
nr.8 sau la telefon 0249/511384, interior 131. Ofertele
se depun pân` pe data de 16.01.2015, ora 14.00, la
Ghi[eul Unic din cadrul Prim`riei municipiului Cara-
cal. Ofertele se deschid în data de 19.01.2015, orele
12.00, în prezen]a ofertan]ilor, la sediul Prim`riei mu-
nicipiului Caracal.

Ministerul Finan]elor Publice. Agen]ia Na]ional` de
Administrare Fiscal`. Direc]ia General` Regional` a
Finan]elor Publice Ia[i. Administra]ia Jude]ean` a
Finan]elor Publice Neam]. Serviciul Colectare [i Exe-
cutare Silit` Persoane Juridice. Nr. 27264/ 23.12.2014.
Anun]ul privind vânzarea pentru bunuri mobile.
Ziua 23, luna decembrie, anul 2014. 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 cunos-
cut c` la sediul Administra]iei Jude]ene a Finan]elor
Publice Neam] cu sediul în localitatea Piatra Neam],
B-dul. Traian nr. 19 bis, se vor vinde prin licita]ie pub-
lic` urm`toarele bunuri mobile: 1. ?n data de
21.01.2015, ora 09.30, bunurile debitorului SC
Novovet SRL cu domiciliul fiscal ?n localitatea Piatra
Neam], Str. Izvor nr. 1, cod de identificare fiscal`
16239951, dosar de executare 8612: Denumirea
bunului mobil, descriere sumar`: Autoturism Volk-
swagen Golf, an fabrica]ie 2008, culoare alb, carbu-
rant motorin`. Drepturile reale [i privilegiile care
greveaz` bunurile: Proces verbal de sechestru nr.
21823/ 05.06.2014. Buc. 1. Pre]ul de pornire a licita]iei,
exclusiv TVA*: 12.443 lei. *) cota de tax` pe valoarea
ad`ugat` pentru vânzarea bunurilor mobile este
24%. 2. ?n data de 21.01.2015, ora 10, bunurile deb-
itorului SC Green Tehnic Consult SRL cu domiciliul fis-
cal ?n localitatea Piatra Neam], str. Titu Maiorescu
nr. 10, ap. 5, cod de identificare fiscal` 25949958,
dosar de executare nr. 12523: Denumirea bunului
mobil, descriere sumar`: Drepturile reale [i privilegi-
ile care greveaz` bunurile: Buc. Pre]ul de pornire a
licita]iei, exclusiv TVA*: Taf John Deere, model
DW6486. Proces verbal de sechestru nr. 9003/
22.10.2013. 1. 152.516 lei; Taf John Deere, model 648
G-III. Proces verbal de sechestru nr. 9003/ 22.10.2013.
1. 101.999 lei. *) cota de tax` pe valoarea ad`ugat`
pentru vânzarea bunurilor mobile este 24%. Invit`m
pe cei care pretind vreun drept asupra acestor
bunuri s` în[tiin]eze despre aceasta organul de exe-
cutare, înainte de data stabilit` pentru vânzare. Cei
interesa]i în cump`rarea bunurilor sunt invita]i s`
prezinte, pân` în ziua lucr`toare precedent` ter-
menului de vânzare la licita]ie (20.01.2015, ora 15.00)
urm`toarele documente: - oferte de cump`rare, în
cazul vânz`rii la licita]ie; - dovada pla]ii taxei de par-
ticipare, reprezentând 10% din pre]ul de pornire a
licita]iei (plata se va face în contul Administra]iei
Jude]ene a Finan]elor Publice Neam], nr.
RO53TREZ4915067XXX014015, C.U.I. 2612782 deschis
la Trezoreria Piatra Neam]); - împuternicirea per-
soanei care îl reprezint` pe ofertant; - pentru per-
soanele 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 înmatriculare 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, urmând s`
se prezinte la data stabilit` pentru vânzare [i la locul
fixat în acest scop. Împotriva prezentului 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 conformi-
tate cu prevederile art. 172 - 173 din Ordonan]a Gu-
vernului nr. 92/ 2003, republicat`, cu modific`rile [i
complet`rile ulterioare. Potrivit dispozi]iilor art. 9,
alin. (2), lit. d) din Ordonan]a Guvernului nr. 92/
2003, republicat`, cu modific`rile [i complet`rile ul-
terioare, când urmeaz` s` se ia m`suri de executare
silit`, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
Pentru informa]ii suplimentare, v` pute]i adresa la
sediul nostru sau la telefon num`rul 0233/ 207602
sau 0770 151834, interior 4410 între orele 7.30 - 12.00.
Data afi[`rii: 23.12.2014.

Prim`ria Comunei Cioc`ne[ti, jude]ul Dâmbovi]a,
tel/fax: 0245/261.336, e-mail:
primaria_ciocanesti@yahoo.co.in, organizeaz`
licita]ie deschis` având ca obiectul concesiunii:
„Spa]iu în suprafa]` desf`[urat` de 72,97 mp ce face
parte din imobilul cl`dire Dispensar Uman, imobil
situat în Comuna Cioc`ne[ti, sat Cioc`ne[ti în ved-
erea amenaj`rii unui punct farmaceutic [i care
apar]ine domeniului public al localit`]ii. Perioada de
concesionre este de 25 ani. Documenta]ia de
atribuire se afl` la Prim`ria Comunei Cioc`ne[ti,
jude]ul Dâmbovi]a. Documenta]ia de atribuire se
poate ob]ine în termen de 2 zile lucr`toare de la
depunerea unei cereri scrise la registratura
institu]iei. Documenta]ia de atribuire se poate
ob]ine de la Biroul juridic al Prim`riei Cioc`ne[ti,
jude]ul Dâmbovi]a, persoan` de contact: jr.Mânzu
Viorica. Costul [i condi]iile de plat` a documenta]iei
de atribuire -nu este cazul. Data limit` pentru solic-
itarea clarific`rilor: 29.01.2015, ora 14.00. Pre]ul de
pornire a licita]iei calculat pentru 1 an de concesiune
este de 3.852,00 lei/an. Data limit` de depunere a
ofertelor: 30.01.2015, ora.10.00. Ofertele se depun la
Registratura Prim`riei Cioc`ne[ti, jude]ul
Dâmbovi]a. Ofertele se depun în original într-un sin-
gur exemplar, care va con]ine un plic exterior [i unul
interior, sigilate, în ordinea sosirii. [edin]a public` de
deschidere a ofertelor: 30.01.2015, ora.10.30, la sediul
Prim`riei Cioc`ne[ti, jude]ul Dâmbovi]a. Instan]a
competent` în solu]ionarea litigiilor ap`rute [i
termenele pentru sesizarea instan]ei este
Judec`toria R`cari, jude]ul Dâmbovi]a. Data trans-
miterii anun]ului de licita]ie c`tre institu]iile abili-
tate, în vederea public`rii: 07.01.2015. Data
transmiterii prezentului anun] de licita]ie spre pub-
licare în Monitorul Oficial, Partea a VI-a, ziarul
na]ional Jurnalul Na]ional este 08.01.2015, iar data
afi[`rii la sediul institu]iei este 05.01.2015. Informa]ii
suplimentare se poate ob]ine la nr.de telefon:
0245/261.336.

SC Intergepa Trans SRL, prin lichidator judiciar C.I.I
Petcu Viorica, scoate la vânzare prin licita]ie public`
în data de 16.02.2015 ora 14,30 la sediul lichidatoru-
lui din Ploie[ti, str. Splaiului nr. 26, bl. 34R2, sc. A, ap.
2, jud. Prahova, teren \n suprafa]` de 14.854 mp cu
platform` betonat`, situat \n One[ti, str. G`rii nr. 3,
jud. Bac`u [i urm`toarele construc]ii situate pe
acesta: Construc]ie sediu; Construc]ie atelier; Cl`dire
buffet; Cl`dire sta]ie c`rburan]I; Cl`dire atelier. Taxa
de participare la licita]ie este de 100 RON + TVA,

garan]ia de participare este de 10% din valoarea
bunului plus TVA.

Achitarea lor se poate face cu ordin de plat` în con-
tul de lichidare sau în numerar la sediul lichidatoru-
lui. 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. 0244-513366 sau 0244-597751.

Consiliul Local Motru organizeaz` licita]ie public` pen-
tru concesionarea unui teren în suprafa]` de 24 mp -
parcela 32 -situat în Municipiul Motru, -Zona Str.
Macului -Stadion pentru construirea unui garaj. Pot
participa la licita]ie persoane fizice sau juridice,
române sau str`ine, care fac dovada achit`rii, prin chi-
tan]a sau ordin de plata pentru: documenta]ia de
atribuire -10 Iei; garan]ia de participare la licita]îe-100
lei. Persoanele interesate pot procura- documenta]ia
de atribuire de la sediul Prim`riei Municipiului Motru,
B-dul G`rii nr.l -Serviciul CSPLPPM, etajul II. Data limit`
pentru solicitarea clarific`rilor referitoare la docu-
menta]ia de atribuire este 30.01.2015. Ofertele vor fi
depuse la Secretariatul Prim`riei Municipiului Motru,
pân` cel târziu în data de 02 februarie 2015, orele
10.00. Plicul exterior al ofertei va purta men]iunea nu-
melui [i adresa ofertantului. Licita]ia se va desf`[ura
în data de 02 februarie 2015, ora 11.00 la sediul Consil-
iului Local Motru din B-dül G`rii, nr.1- sala de [edin]` -
etaj 2. Rela]ii suplimentare se pot ob]ine la sediul
Prim`riei Municipiului Motru, Serviciul C.S.P.L.P.P.M.,
etajul II [i la telefon 0253.410.560, interior 112.

PIERDERI

Pierdut atestat taxi eliberat de ARR Bucure[ti pe nu-
mele Popa Viorica. |l declar nul.

Pierdut atestat profesional transport marf`, atestat
ADR [i card tahograf pe numele Cuncea George, toate
fiind carduri. Le declar nule.

Pierdut certificat de \nmatriculare SC International
Gambling Tehnologi SRL, sediul social, Str. Frasinului
nr. 11, birou 4, Otopeni, activitate principal` 6201. cod
unic de \nregistrare 15765931, nr de ordine la registrul
comer]ului J23/600/2004. |l declar nul.

Pierdut contract v~nzare-cump`rare imobil Bucure[ti
nr. 3449/5/09.11.1992 \ncheiat \ntre “Romconfort” [i
Dobre Mariana, Dobre Gheorghe. |l declar nul. 

Pierdut contract vânzare-cump`rare nr. 115/7/1979 [i
proces verbal eliberat 3.09.1979, Ni]escu Demetru
Valentin [i Victoria. Le declar nule.

Pierdut chitan]ier de la nr. 7545001-7545050, iar chi-
tan]ele de la 7545031- 7545050 le declar nule,
apar]inând societ`]ii Cargus RO3541906/
J23/344/2013.

SC Fata Asigur`ri SA -Satu Mare, pierdut urm`toarele:
a. Poli]e: CA 0103823– 824; 102182– 190; 301713. CC
95186; 84201;  49327; 46260; 8231–32. PF  427006,
418846, 41864– 65. b. Chitan]e: 6561701– 750. Se de-
clar` nule.

Declar nul atestat cu seria IF nr. 02676 emis de I.P.J.
Ilfov, serviciul de Ordine Public`, pentru Csorba Csaba.

Declar pierdut` [i nul` Autoriza]ie ISCIR nr. 5219, emis`
pe numele Pascale Florian.

Cu regrete în suflet anun]`m încetarea din
via]` a celui ce a fost dr ing NICOLAE MURGU.

Înmormântarea va avea loc sâmb`t` 
10 ianuarie 2015 la orele 12:00 

la Cimitirul Sfântul Vasile din Voluntari 
(strada }ibucani) Dumnezeu s`-l 

odihneasc` în pace! Familia îndurerat`

DECESE


