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OFERTE SERVICIU

Firm` de contabilitate angajeaz` con-
tabil cu experien]`, studii superioare,
de preferin]` soft CIEL. Zona 13 Sep-
tembrie. Rug`m trimite]i CV pe adresa
office. alter@gmail.com.

Prim`ria or. M`r`[e[ti, jud. Vrancea, or-
ganizeaz` concurs de recrutare pentru
ocuparea unei func]ii publice de
execu]ie vacante de inspector, cl.I, grad
debutant în serviciul public de asis-
ten]` social` în data de 07.07.2014, ora
10, la sediul institu]iei. Concursul va
avea urm`toarele etape: selec]ia
dosarelor de înscriere, proba scris` în
data de 07.07.2014, ora 10 [i interviu.
Dosarele de înscriere la concurs se pot
depune începând din data de
05.06.2014 pân` în data de 24.06.2014,
la Comp. resurse umane. Condi]iile
generale de participare la concurs: -
candida]ii trebuie s` îndeplineasc`
condi]iile prev`zute la art.54 din Legea
nr.188/1999 republicat`, privind Statu-
tul func]ionarilor publici. Condi]iile
specifice: -studii universitare cu
diplom` de licen]` sau, dup` caz, studii
superioare de lung` durat` cu diplom`
de licen]` ale facult`]ilor de asisten]`
social`, sau drept, sau psihologie. Bib-
liografia se va afi[a la sediul si pe site-
ul Prim`riei or. M`r`[e[ti, jud. Vrancea.
Rela]ii suplimentare se pot ob]ine la
sediul Prim`riei or. M`r`[e[ti [i la tele-
fon 0237260550.

PRESTåRI SERVICII

Acoperi[uri, tigl` metalic`, tabl` zin-
cat`, jgheaburi, burlane, dulgherii,
mici repara]ii, reducere 15%.
0727.650.435.

CITA}II

Sofronea Maria, cheam` \n judecat`
pentru succesiune – partaj succesoral,
pe Andrei Nicu –Liviu, \n dosarul cu nr.
4359/333/2013, la Tribunalul Vaslui, cu
termen la data de 01.09.2014, ora 09:00.

Pândaru Elena Carmen – domiciliat` în
ora[ul B`beni, Str. Calea lui Traian, nr.
276, Jud. Vâlcea cheam` pe numitul Pân-
daru Mih`i]` cu domiciliul în comuna
C`preni, sat Br`te[ti, jud. Gorj la Jude-
c`toria Rm. Vâlcea pentru solu]ionarea
Dosarului nr. 10860/288/2013 la data de
27.06.2014, ora 09:00, având ca obiect
divor].

Se citeaz` Ciufu Georgiana penru data
de 16.06.2014, orele 8,30, ca pârât` în
dosarul nr. 900/329/2014 pe rolul
Judec`toriei Turnu M`gurele.

Niculai Maria, Jarda Raveca, Ravanca
Anton, Joji Leonte (lui T`nse), Sohora
Catalina, Flore Iliesiu, Augustin Eremia
Gabor Maria (n Valean), sunt cita]i \n
calitate de p~r~]i pt data de 26.06.2014
la Jud. N`s`ud \n dosar 1630/265/2012
unde reclamant este George[ Traian.

Se citeaz` numita L`c`tu[u Lenu]a
(fost` Durleci), în calitate de pârât`, cu
ultimul domiciliu cunoscut în com.
Lespezi, jud. Ia[i, actualmente cu domi-
ciliu necunoscut, la Judec`toria Câmpu-
lung, Arge[, pentru termenul din
03.09.2014, în Dosarul 640/205/2014,
având ca obiect preten]ii.

Bo[neag Nicoleta Adriana, cu ultimul
domiciliu cunoscut în ora[ul Pite[ti,
cartier G`vana, bloc N2, scara A, aparta-
mentul 6, jud. Arge[ este chemat` la
Judec`toria Pite[ti, completul 17 – vineri
– ora 830, sala 3, în ziua de 27 iunie 2014,
în dosarul cu nr. 12205/280/2007*, în
calitate de pârât`, în proces cu Oprescu
Nicolae, Oprescu Elena, Radu Arthur
Cornel Nubiu, Buru Cornelia Georgeta,
pentru obliga]ie de a face, cu
men]iunea de a se prezenta personal la
interogatoriu. 

Buru Cornelia Georgeta, cu ultimul
domiciliu cunoscut în ora[ Mioveni,
Bulevardul Dacia, bloc M4, scara E,
apartamentul 3, jud. Arge[ este
chemat` la Judec`toria Pite[ti, comple-
tul 17 – vineri – ora 08:30, sala 3, în ziua
de 27 iunie 2014, în dosarul cu nr. 12205/
280/2007*, în calitate de pârât`, în pro-
ces cu Oprescu Nicolae, Oprescu Elena,
Radu Arthur Cornel Nubiu, Bo[neag
Nicoleta Adriana, pentru obliga]ie de a
face, cu men]iunea de a se prezenta per-
sonal la interogatoriu.

Dosar 2137/336/2013. |n baza \ncheierii
dat` \n sedin]a camerei de consiliu din
data de 28 mai 2014 se emite Soma]ie

de uzucapiune, având \n vedere c`
reclaman]ii Timi[ Ioan [i Timi[
Garofi]a, ambii cu domiciliul \n Bor[a
str. M`gura nr. 43, jude]ul Maramure[
invoc` dobândirea dreptului de propri-
etate prin uzucapiune asupra imobilu-
lui teren de natur` intravilan, situat \n
comuna Moisei, \nscris \n CF 51004 nr.
top 6390/1, \n suprafa]` de 761 mp. ?n
temeiul art. 1051 alin. 2 din noul Cod de
procedur` civil` sunt soma]i to]i cei in-
teresa]i s` faca opozi]ie cu precizarea
c`, \n caz contrar, \n termen de 6 luni
de la emiterea celei din urm` publica]ii
se va trece la judecarea cererii de uzu-
capiune \n data de 10.12.2014 la
Judec`toria Vi[eu de Sus.

DIVERSE

SCP Evrika Insolvency IPURL, reprezen-
tat` prin asociat coordonator Liscan
Aurel, \n calitate de administrator judi-
ciar al SC Pin Lemn Ind SRL desemnat
prin sentin]a civil` nr. 5098 din data de
16.05.2014, pronun]at` de Tribunalul
Bucure[ti, Sec]ia a VII-a Civil` \n Dosar
nr. 6060/3/2014, notific` deschiderea
procedurii insolven]ei prev`zut` de
Legea nr. 85/2006 împotriva SC Pin
Lemn Ind SRL, cu sediul \n Bucure[ti
Sectorul 2, {oseaua Pipera, Nr. 48,
cl`dire croire, biroul 1, CUI 30495866,
nr. de ordine \n registrul comer]ului
J40/8813/2012. Persoanele fizice [i ju-
ridice care \nregistreaz` un drept de
crean]a \mpotriva SC Pin Lemn Ind SRL
vor formula declara]ie de crean]` care
va fi \nregistrata la grefa Tribunalului
Bucure[ti - sec]ia a VII-a Civila, cu
referire la dosarul nr. 6060/3/2014, \n
urm`toarele condi]ii: a) termenul
limit` pentru \nregistrarea cererii de ad-
mitere a crean]elor asupra averii deb-
itorului 20.06.2014; b) termenul de
verificare a crean]elor, de \ntocmire,
afi[are [i comunicare a tabelului pre-
liminar de crean]e 04.07.2014; c) ter-
menul pentru \ntocmirea [i afi[area
tabelului definitiv la 18.07.2014; d) data
primei [edin]e a adun`rii generale a
creditorilor, 15.07.2014 ora 14.00; e)
adunarea general` a asocia]ilor la data
de 20.06.2014, ora 14.00 la sediul ad-
ministratorului judiciar.

Admite cererea formulat` de recla-
manta Minc` Lenu]a domiciliat` în
Com.Am`r`[tii de Sus, Jud.Dolj, îm-
potriva pârâtului Ciuclea Daniel Emilian
cu domiciliul indicat în Bumbe[ti-Jiu,
Str.Muzeului, Bl.13, sc.C, et.4, Jud.Gorj,
citat [i prin publicitate potrivit art.95
Cod proc. civ., respectiv prin afi[are la
u[a instan]ei [i printr-un ziar de larg`
circula]ie în contradictoriu cu autori-
tatea tutelar` Consiliul Local Bumbe[ti-
Jiu. Autoritatea p`rinteasc` cu privire la
minora Ciuclea Miruna Maria, n`scut`
la data de 21.04.2003, va fi exercitat`
exclusiv de c`tre mama reclamant`.
Stabile[te locuin]a minorei la mama
reclamant`. Oblig` pârâtul la plata în
favoarea minorei a unei pensii de
între]inere în cuantum de 116 Lei lunar,
începând cu data introducerii cererii
26.10.2012 [i pân` la data de 31.12.2012,
125 Lei lunar de la 01.01.2013 [i pân` la
30.06.2013; [i 133 Lei lunar de la
30.06.2013 pân` la majoratul copilului.
Ia act de c` nu s-au solicitat cheltuieli
de judecat`. Cu drept de apel în termen
de 15 zile de la comunicare. Pronun]at`
în [edin]a public` de la 30.09.2013, la
Judec`toria Tg-Jiu.                                            

ADUNåRI GENERALE

În temeiul prevederilor Legii nr.
31/1990, republicat` [i modificat`, [i ale
Actului Constitutiv al SC ASTI Control
SA, cu sediul în Calea Plevnei nr. 139
corp B, camera 16, sector 6, înregistrat`
în R. C. sub num`rul J40/22855/1994, cu
Codul Unic de Înregistrare RO 6598524,
(denumit` în continuare [i Societatea),
pre[edintele Consiliului de
Administra]ie Convoac` Adunarea Gen-
eral` Extrordinar` a Ac]ionarilor SC Asti
Control SA pentru data de 12.07.2014,
ora 9.00 la sediul Societ`]ii. Data de
referin]` pentru ac]ionarii îndrept`]i]i
s` participe [i s` voteze în Adunarea
General` Extraordinar` a Ac]ionarilor
este sfâr[itul zilei de 25.06.2014. În cazul
în care nu se va întruni cvorumul nece-
sar pentru ]inerea adun`rii la data
men]ionat` mai sus, se reconvoac`
Adunarea General` Extraordinar` a
Ac]ionarilor la data de 16.07.2014 la ora
10.00, la aceea[i adres` [i având
aceea[i ordine de zi. Ordinea de zi este
urm`toarea: 1. Aprobarea alipirii a dou`
terenuri proprietate a Societ`]ii; 2. In-
formarea Adun`rii Generale despre ce-
siunea de ac]iuni efectuat` în data de

30 mai 2014; 3. Stabilirea datei de
30.07.2014 de la care au efect Hot`rârile
A.G.E.A.; 4. Împuternicirea persoanei
care va semna Hot`ririle A.G.E.A. [i care
va realiza formalita]ile de publicitate [i
înregistrare a hot`rârilor. Ac]ionarii par-
ticip` la [edin]a adun`rii generale, per-
sonal sau prin reprezentant- în baza
unei procuri speciale. Procurile speciale
de reprezentare se vor depune în origi-
nal la sediul societ`]ii, pân` cel mai
târziu la data de 10.07.2014 ora 9:00,
sub sanc]iunea pierderii exerci]iului
dreptului de vot în adunarea general`.
Procurile sunt re]inute de societate,
f`cându-se men]iune despre aceasta în
procesul- verbal. 

LICITA}II

Private Liquidation Group IPURL numit
lichidator în dosarul nr. 834/1285/2013
aflat pe rolul Tribunalului Comercial
Cluj, privind pe debitoarea SC Falomir
Habitat SRL, J12/1428/2013, CUI:
RO21744372 scoate la vânzare prin
licita]ie public` Parcele teren intravilan,
situate în Oradea (11 parcele ce
formeaz` un tot unitar) la pre] de
pornire 1.881.000 Euro f`r` TVA. Per-
soanele interesate trebuie s`
achizi]ioneze un caiet de sarcini privind
bunurile scoase la licita]ie, contra sumei
de 500 RON +TVA, ce cuprinde regula-
mentul de vânzare. Licitantul va depune
la sediul lichidatorului judiciar o cerere
de participare la licita]ie cu cel pu]in trei
zile înainte de termenul licita]iei stabilit
prin anun]ul public. Licita]ia va avea loc
în data de 19.06.2014 ora 11:00 la sediul
lichidatorului din Oradea str. Avram
Iancu nr. 2 ap. 11. În caz de nereu[it`
licita]ia se va relua în data de 26.06.2014
respectiv 03.07.2014 la aceea[i or` [i
adres`. Informa]ii suplimentare se pot
ob]ine de la lichidator: Tel: 0359/463661
Fax: 0359/463662.

Private Liquidation Group IPURL,
numit` lichidator în dosarul nr.
8134/111/2011 aflat pe rolul Tribunalului
Bihor, privind pe debitoarea SC Fruitland
SRL, J05/246/1992, CUI: RO85406 scoate
la vânzare prin licita]ie public`: Autoutil-
itar` Isuzu 4 buc. având urm`toarele
pre]uri de pornire: 16.740 RON, 16.290
RON, 16.290 RON, 17.100 RON, pre]urile
sunt f`r` TVA. Licita]ia va avea loc în
20.06.2014 ora 11:00 la sediul lichida-
torului din Oradea str. Avram Iancu nr.2
ap.11. În caz de nereu[it` licita]ia se reia
în data de 27.06.2014 la aceea[i or`. Cai-
etul de sarcini se poate ob]ine contra
cost de la lichidator. Participan]ii vor
depune documentele cerute prin regu-
lamentul de vânzare precum [i 10%
garan]ie din pre]ul de pornire a
bunurilor pentru care inten]ioneaz` s`
liciteze la sediul lichidatorului judiciar.
Informa]ii tel: 0359463661 fax:
0359463662.

SC Mirea Trans SRL în faliment, in bank-
ruptey, en faillite cu sediul social în Dr.
Tr. Severin, str. Veterani nr. 48, bl. A2, sc.
1, ap. 10, jud. Mehedin]i, J25/165/2006,
CIF: 18515301, dosar nr. 4882/101/2013-
Tribunalului Mehedin]i, prin lichidator
judiciar, Consultant Insolventa SPRL,
scoate la vânzare bunurile mobile: -
Semiremorc` basculant` marca
Schmitz, Num`r de certifict înmatricu-
lare M00080222H, Num`r de înmatric-
ulare MH78MAG la pre]ul de 5.650,00
euro echivalentul a 25.400,00 lei exclu-
siv TVA - Autotractor N3, marca Volvo
Num`r de înmatriculare MH76MAG la
pre]ul de 3.950,00 euro echivalentul a
17.750,00 lei exclusiv TVA. Licita]ia va
avea loc în localitatea Dr. Tr. Severin, str.
Z`br`u]ului, nr. 7A, jude]ul Mehedin]i,
la data de 13.06.2014 orele 12:oo. Partic-
iparea la licita]ie este condi]ionat` de
consemnarea la Piraeus Bank, pân` la
data începerii licita]iei, a unei cau]iuni
de 10% din pre]ul de pornire  a licita]iei
si achizitionarea caietului de sarcini.
Rela]ii la telefon 0752819051, email: of-
fice@consultant-insolventa.ro, Lichida-
tor judiciar, Consultant Insolven]` SPRL,

Anun] participare la negociere direct`
pentru concesionare bunuri. Consiliul
local Deleni, jude]ul Ia[i, telefon/fax:
0232.732070. Concesioneaz` prin licita]ie
public` deschis` cu selec]ie de oferte: -
Teren din domeniul privat, în suprafa]`
de 38437,09 mp împ`r]it` în 43 loturi,
situate în intravilan  Deleni, pentru o pe-
rioad` de 49 ani, cu destina]ie
construc]ii de locuin]e pt. cet`]enii din
com Deleni sau prin excep]ie pentru cei
care demonstreaz` c` au un loc de
munc` în com. Deleni . Documenta]iile
de atribuire se pot achizitiona de la
sediul Prim`riei Deleni, compartimentul

achizitii publiceîncepînd cu data de
11.06.2014 Persoana de contact: Elena
Ni]`. Data limita de primire a solicit`rilor
de clarific`ri: 19.06.2014 ora 16.00. Data
limita de depunere a ofertelor este
23.06.2014 ora 9.00 la Prim`ria Deleni.
Ofertele se vor deschide la data de
23.06.2014  ora 10.30. la sediul Prim`riei
Deleni. Eventualele contesta]ii se vor
depune \n termen de 15 zile de la comu-
nicarea actului atacat la Tribunalul Ia[i,
str. Atanasie Panu nr. 25, telefon
0232.260600, fax: 0232.260411; Anun]ul
a fost transmis spre publicare pentru
data de 11 .06.2014

SC Petroconduct SA, prin lichidator judi-
ciar Petcu Viorica IPURL, scoate la vân-
zare prin licita]ie public` în data de
14.07.2014, ora 12,00 la sediul lichidatoru-
lui din Ploie[ti, str. Splaiului nr. 26, bl.
34R2, sc. A, ap. 2, jud. Prahova urm`toa-
rele bunuri: Teren \n suprafa]a de 9.535
mp situat \n loc. Moreni, str. Teis, nr. 14A,
jud. Dambovi]a \mpreun` cu C1 (groapa
de gunoi) [i C2 (birouri). |n caz de nead-
judecare \n data de 14.07.2014, se vor or-
ganiza licita]ii timp de dou` s`pt`m~ni,
\n zilele de luni, respectiv 21.07.2014 [i
28.07.2014. Taxa de participare la licita]ie
este de 100 RON plus TVA, garan]ia de
participare este de 10% din valoarea
bunului plus TVA. Achitarea lor se poate
face cu ordin de plat` în contul de lichi-
dare al SC Petroconduct SA nr.
RO54BACX0000000545199000 deschis
la Unicredit }iriac Bank Sucursala Ploie[ti
sau în numerar la sediul lichidatorului..
Vânzarea se face în baza prevederilor
Legii nr. 85/2006. |nscrierea la licita]ie se
va face cu cel pu]in 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

SC Crash Fashion SRL, prin lichidator ju-
diciar Petcu Viorica IPURL, scoate la
vânzare prin licita]ie public` în data de
14.07.2014, ora 12,30 la sediul lichida-
torului din Ploie[ti, str. Splaiului nr. 26,
bl. 34R2, sc. A, ap. 2, jud. Prahova
urm`toarele autoturisme: 2 Ford Fi-
esta, an fabrica]ie 2005; Fiat Doblo, an
fabrica]ie 2006; Mese [i scaune fier
forjat, mese [i scaune lemn, birouri,
dulapuri, platouri mari, fardurii \ntinse,
boluri, gheridon. |n caz de neadjude-
care \n data de 14.07.2014, se vor oga-
niza licita]ii timp de dou` s`pt`m~ni,
\n zilele de luni, respectiv 21.07.2014 si
28.07.2014. Taxa de participare la
licita]ie este de 100 RON plus TVA,
garan]ia de participare este de 10% din
valoarea bunului plus TVA. Achitarea
lor se poate face cu ordin de plat` în
contul de lichidare sau numerar la
sediul lichidatorului. Vânzarea se face
în baza prevederilor Legii nr. 85/2006.
Inscrierea la licita]ie se va face cu cel
putin o zi inainte de data licitatiei.
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

SC Olteanu & 84 Wal SRL, prin lichida-
tor judiciar Petcu Viorica IPURL, scoate
la vânzare prin licita]ie public` cu stri-
gare în data de 14.07.2014, ora 13,00 la
sediul lichidatorului din Ploie[ti, str.
Splaiului nr. 26, bl. 34R2, sc. A, ap. 2, jud.
Prahova urm`toarele bunuri: Teren ara-
bil intravilan St 2427 mp; Teren arabil
extravilan St 3000 mp; Teren arabil ex-
travilan St 5400 mp, situate in com. Fil-
ipe[tii de Târg, sat Br`t`[anca, jud.
Prahova; Buldoexcavator JCB tip 4CX,
an fabrica]ie 2004; Buldoexcavator
Volvo tip BL 71, an fabrica]ie 2008. În
caz de neadjudecare in data de
14.07.2014, se vor organiza licita]ii timp
de doua saptamani, in zilele de luni, re-
spectiv 21.07.2014, 28.07.2014. Taxa de
participare la licita]ie este de 100 RON
plus TV A, garan]ia de participare este
de 10% din valoarea bunului plus TVA.
Achitarea lor se poate face cu ordin de
plat` în contul de lichidare sau nu-
merar la sediul lichidatorului.

Vânzarea se face în baza prevederilor
Legii nr. 85/2006. Inscrierea la licita]ie
se va face cu cel putin o zi inainte de
data licitatiei.

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

Extras publica]ie de v~nzare nr. 1272/
28.05.2014. Subsemnatul Damian

Kleinsz Nicolae-Vasile, executor
judec`toresc \n cadrul SCPEJ Matei &
Asocia]ii, cu sediul \n Timi[oara, P-]a
}epes Vod` nr. 1, a. 7, jud. Timi[, anun]`
licita]ie public` (primul teren) la data
de 17.06.2014, ora 10:00, la sediul SCPEJ
Matei & Asocia]ii, \n vederea v~nz`rii
imobilului situat \n Arad, Str. Oituz nr.
13, jud. Arad, \nscris \n CF 315831 Arad
(CF vechi nr. 2512), reprezent~nd sub A1
top: 3055, reprezent~nd teren intravi-
lan \n suprafa]` de 1295 mp [i sub A1.1
Cad: C1 Top: 3055, reprezent~nd cas` \n
Arad, Str. Oituz nr. 13, jud. Arad, propri-
etatea debitorului Barbulescu Hora]iu
–Petre. Pre]ul de pornire al licita]iei
este de 385.007 lei, reprezent~nd
pre]ul de pornire pentru prima licita]ie
stabilit prin raport de evaluare
\ntocmit` de ing. Bojin Dionisie, raport
ce face integrant` din prezentul dosar
execu]ional. Pot participa la licita]ie
numai persoanele care vor depune
p~n` la termenul de v~nzare, o
garan]ie de 10% din pre]ul de pornire
al licita]iei conform art. 843 alin 1
C.proc.civ., pe seama [i la dispozi]ia
SCPEJ Matei & Asocia]ii, CUI RO
14982690 la dosarul 1272 EX/2013, \n
contul de consemn`ri RO 54 BREL 0002
0006 1274 0101 deschis la Libra Inter-
net Bank SA Sucursala Timi[oara, (Ben-
eficiar Libra Internet Bank SA Sucursala
Timi[oara, CUI 8119644) sau \n contul
RO29 CECE TM 01 03RO N0001 deschis
la CEC Bank SA Sucursala Timi[oara
(beneficir CEC Bank SA Sucursala
Timi[oara, CUI 5728731) sau la Trezore-
ria Statului sau la orice institu]ie ban-
car`. Dovada consemn`rii \n original,
\mpreun` cu oferta de cump`rare
scris`, va fi depus` la executorul
judec`toresc. Toate persoanale care
pretind vreun drept asupra imobilului,
sunt somate s` anun]e executorul
judec`toresc \nainte de data stabilit`
pentru v~nzare, \n termenele [i sub
sanc]iunile prev`zute de lege. In-
forma]ii la tel. 0256.438.668. Executor
judec`toresc Damian Kleinsz Nicolae
Vasile.

1. Informa]ii generale privind conceden-
tul, în special denumirea, codul fiscal,
adresa, num`rul de telefon, telefax
[i/sau adresa de e-mail ale persoanei de
contact: Prim`ria comunei Merei, 91,
Merei, jude]ul Buz`u, telefon
0238/559.159, fax 0238/559.159, e-mail:
primariamerei@artelecom.net; 2.In-
forma]ii generale privind obiectul con-
cesiunii, în special descrierea [i
identificarea  bunului ce urmeaz` s` fie
concesionat: Imobilul care urmeaz` sa
fie cdoncesionat este o cl`dire în
suprafa]` de 75 mp [i teren aferent în
suprafa]` de  678 mp, situate în inravi-
lanul satului Merei, comuna Merei,
jude]ul Buz`u, cvartal 18, parcela 720,
aflat în domeniul public al comunei
Merei. 3.Informa]ii privind docu-
menta]ia de atribuire: Documenta]ia de
atribuire cuprinde: I. Informa]ii generale
privind concedentul. II. Instruc]iuni
privind organizarea [i desf`[urarea pro-
cedurii de concesionare.III.Caietul de
sarcini. IV. Instruc]iuni privind modul de
elaborare [i prezentare a ofertelor. V. In-
forma]ii privind criteriile de atribuire. VI:
Instruc]iuni privind modul de utilizare
a c`ilor de atac. VII. Informa]ii referi-
toare la clauzele contractuale obliga-
torii. VIII. Documente anexate.
IX.Dispozi]ii finale; 3.1. Modalitatea sau
modalit`]ile prin care persoanele intere-
sate pot intra  în  posesia unui exemplar
al documenta]iei de atribuire de la

Prim`ria Merei, contra cost; 3.2. Denu-
mirea  [i adresa serviciului/comparti-
mentului din cadrul concedentului, de
la care se poate ob]ine un exemplar din
documenta]ia de atribuire: Docu-
menta]iua de atribuire se poate ob]ine
de la compartimentul taxe [i impozite
din cadrul Prim`riei Merei; 3.3. Costul [i
condi]iile de plat` pentru ob]inerea
acestui exemplar, unde este cazul
potrivit prevederilor Ordonan]ei de
urgen]` a Guvernului nr. l54/2006
privind regimul contractelor de conce-
siune de bunuri proprietate public`
aprobat` cu modific`ri prin Legea nr.
22/2007: Documenta]ia de atribuire
cost` 10 lei [i se ob]ine prin achitarea
acestei sume în numerar la casieria
Prim`riei Merei; 3.4. Data limit` pentru
solicitarea clarific`rilor: 17.06.2014.
Clarific`rile, dac` este cazul, se solicit`
în scris [i se înregistreaz` la Registratura
Prim`riei Merei pân` la  data de
17.06.2014, ora 16.00; 4.Informa]ii
privind ofertele: Ofertele se depun într-
un exemplar în plic închis interior. Doc-
umentele de participare pentru
negociere se depun în plic închis exte-
rior. 4.1. Data limit` de depunere a ofer-
telor: 25.06.2014. Ofertele se depun la
Registratura Prim`riei Merei, pân` la
data de 25.06.2014, ora 10.00; 4.2.
Adresa la care trebuie depuse ofertele:
Ofertele se depun la sediul Prim`riei
Mereiu, comuna Merei, jude]ul Buz`u;
4.3. Num`rul de exemplare în care tre-
buie depus` fiecare ofert`: Oferta
fiec`rui participant se depune într-un
singur exemplar. 5. Data [i locul la care
este programat` începerea procedurii
de negociere direct`: 25.06.2014. În-
ceperea procedurii de negociere direct`
se face la sediul Prim`riei Merei în data
de 25.06.2014, ora 12.00; 6.Denumirea,
adresa, num`rul de telefon, telefax
[i/sau  adresa de e-mail ale instan]ei
competente în solu]ionarea  litigiilor
ap`rute [i termenele pentru  sesizarea
instan]ei: Instan]a pentru solu]ionarea
litigiilor  este Tribunalul Buz`u, Instan]a
de contencios administrativ, telefon
0238-717.960. Termenul de adresare  a
contesta]iei este de 15 zile de la înregis-
trarea  procesului verbal privind rezul-
tatul negocierii; 7. Data transmiterii
anun]ului negocierii c`tre institu]iile
abilitate, în vederea public`rii:
10.06.2014. Data transmiterii anun]ului
în vederea public`rii este 10.06.2014.

PIERDERI

Pierdut adresa nr. 12367/20.05.2000,
emis` de DGAFI Bucure[ti, Gr`dinescu
Dan. O declar nul`. 

Pierdut contract construire nr.
1048/11.03.1975 [i proces verbal elib-
erat în 19.IX.1975, pe numele Dinc` Con-
stantin. Le declar nule. 

Pierdut adeverin]` achitare integral`,
pe numele Stan Stanca. O declar nul`.

Pierdut atestat profesional de trans-
port marf` pe numele, Diaconu
Cristinel. |l declar nul.

DECESE

Familia îndurerat` anun]` cu triste]e
trecerea în nefiin]` a celei ce a fost
AIDA NEGRUTZI. Nu te vom uita. Vei
r`mâne ve[nic în amintirea noastr` -
Bogdan, Mirela [i Darius Negrutzi. Este
depus` în Cimitirul Bellu Ortodox
figura 21 loc 2.

Publicitate


