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CERERI SERVICIU

Doamn`, doresc contract munc` eviden]e

birou, calculator, arhivar, laborant,

0729.174.189.

PRESTåRI SERVICII

Acoperi[uri tabl` metalic`, tabl` zincat`,

burlane, accesorii repara]ii, dulgheri, vipsitori

0722.17.00.04.

OFERTE SERVICIU

Societatea SC Taygan Metal Press SRL, cu

sediul în Carei, Str. C-lea Armatei Române,

nr.79/A, jud.Satu-Mare, având ca domeniu de

activitate: opera]iuni de mecanic` general`,

caut` muncitor calificat în domeniul (COR

722413), strungar universal cu specializare în

utilizarea programului CAD, experien]`

minim 3ani. CV-urile se depun la sediul firmei

la adresa mai sus men]ionat`, prin e-mail la

adresa secretariat@taygan-metal-press.com

sau la nr.de fax 0361.882.580.

AJPIS –Ilfov cu sediul în Bucure[ti, Str. Ion

Câmpineanu nr.3A, Sector 1, tel./fax

021.256.97.83, 021.256.97.84, organizeaz` con-

curs în perioada 28- 30.05.2014 scris [i inter-

viu, ora 9.30 pentru 1 post temporar vacant

pe perioad` determinat` de Referent supe-

rior- studii medii cu diplom` de bacalaureat,

vechime în specialitatea studiilor min. 9 ani.

Depunere dosar de înscriere pân` la data

23.05.2014 la sediul institu]iei.

Prim`ria Comunei P`cure]i, jude]ul Prahova

organizeaz` concurs de recrutare pentru ocu-

parea unor func]ii publice de execu]ie va-

cante de consilier, clasa I, gradul profesional

debutant, în cadrul Compartimentului Buget-

finan]e, taxe [i impozite locale-1 post, con-

silier, clasa I, gradul profesional debutant, în

cadrul Compartimentului Stare civil`, asis-

ten]` social` [i autoritate tutelar̀ -1 post [i ref-

erent, clasa III, gradul profesional debutant,

în cadrul Compartimentului Buget-finan]e,

taxe [i impozite locale-1 post. Concursul se va

desf`[ura la sediul Prim`riei Comunei

P`cure]i, Sat P`cure]i, nr.1. Data organiz`rii

probei scrise: 16 iunie 2014, ora 10.00. Data

organiz`rii interviului: 18 iunie 2014, ora

10.00. Condi]iile de participare, bibliografia [i

con]inutul dosarului de înscriere la concurs

se afi[eaz` la sediul institu]iei. Dosarele de

înscriere la concurs se  depun la sediul

Prim`riei Comunei P`cure]i, în perioada 16

mai -05 iunie. Rela]ii suplimentare se pot

ob]ine la telefonul: 0244/219.099. 

Direc]ia General` de Asisten]` Social` [i Pro-

tec]ia Copilului Vaslui organizeaz` concurs de

recrutare pentru ocuparea urm`toarelor

func]ii publice de execu]ie vacante: Consilier,

clasa I, gradul principal  la Biroul de Control,

Consiliere [i Comunicare; Consilier, clasa I,

gradul principal  la Compartimentul pentru

Prevenirea Violen]ei în Familie; Consilier, clasa

I, gradul asistent la Serviciul de Monitorizare

[i Management de Caz pentru Copii în Asis-

ten]` Maternal` [i Asisten]i Maternali Profe-

sioni[ti. Concursul se organizeaz` la sediul

Direc]iei Generale de Asisten]` Social` [i Pro-

tec]ia Copilului Vaslui, în data de 16 iunie

2014, ora.10.00 - proba scris`. Dosarele de în-

scriere la concurs se pot depune în termen de

20 zile de la data public`rii în Monitorul Ofi-

cial, partea a III-a, la sediul  Direc]iei Generale

de Asisten]` Social` [i Protec]ia Copilului

Vaslui. Dosarul de înscriere trebuie s` con]in`

în mod obligatoriu documentele prev`zute

la art.49 din H.G.nr.611/2008. Condi]iile de

participare la concurs [i bibliografia se

afi[eaz` la sediul Direc]iei Generale de Asis-

ten]` Social` [i Protec]ia Copilului Vaslui [i pe

site-ul www.office@dgaspc-vs.ro.Rela]ii supli-

mentare se pot ob]ine la sediul Direc]iei Gen-

erale de Asisten]` Social` [i Protec]ia

Copilului Vaslui [i la nr.de telefon:

0235/315138.

Prim`ria municipiului R~mnicu S`rat orga-

nizeaz` concurs pentru ocuparea

urm`toarelor func]ii publice de execu]ie va-

cante din cadrul aparatului de specialitate al

primarului municipiului R~mnicu S`rat: - con-

silier, clasa I, grad profesional asistent \n

cadrul Compartimentului  Indrumarea [i Spri-

jinirea Unit`]ilor de Inv`]`m~nt [i S`n`tate. -

consilier, clasa I, grad profesional superior \n

cadrul Compartimentului Programe cu

Finan]are Extern`. - consilier, clasa I, grad pro-

fesional superior \n cadrul Biroului Impozite [i

Taxe Persoane Juridice [i Execut`ri Silite.- con-

silier juridic, clasa I, grad profesional asistent

\n cadrul Compartimentului Juridic. Concur-

sul va avea loc la sediul Prim`riei municipiu-

lui R~mnicu S`rat \n data de 17.06.2014, ora

10,00 – proba scris`. Condi]iile de participare,

la concursul men]ionat mai sus, sunt cele

prev`zute \n art.54 si 57 alin.(1),(2),(3),(4),(5)

lit.a) si c) din Legea nr.188/1999, privind Statu-

tul func]ionarilor publici republicat`, actual-

izat`. Aceste condi]ii de participare la concurs

se vor afi[a la sediul Prim`riei municipiului

R~mnicu S`rat, precum [i pe site-ul Prim`riei

municipiului R~mnicu S`rat www.primari-

ermsarat.ro. Dosarele de \nscriere la concurs

se pot depune \n termen de 20 de zile de la

data public`rii anun]ului, la sediul Prim`riei

municipiului R~mnicu S`rat. Dosarele de

\nscriere trebuie s` con]in` \n mod obligato-

riu documentele prev`zute \n art. 49 din H.G.

nr.611/2008, actualizat`. Rela]ii suplimentare

se pot ob]ine la sediul Prim`riei municipiului

R~mnicu Sarat [i la num`rul de telefon

0238561946.

CITA}II

Pârâul Ungureanu Ion este citat la

Judec`toria Dorohoi la data de 18.06.2014 în

proces de divor].

Mihai Ionel, domiciliat \n V`lenii de Munte,

Str. Gardului nr. 157, jud. Prahova, este chemat

la Judec`toria Ploie[ti \n calitate de p~r~t \n

dosarul nr. 2167/281/2013 \n termenul din

03.06.2014 \n contradictoriu cu SC Alinz }iriac

Asigur`ri SA.

Se citeaz` R`ducanu Violeta, pârât în dosarul

nr. 3250/222/2013 pentru data de 18.06.2014

la Judec`toria Dorohoi ora 8.30 pentru litigiu

reprezentând ie[ire din indiviziune.

Brîndu[an Oni]a, Costina Vana, Brîndu[an

Nita, Brîndu[an Floare, Brîndu[an Ioan,

Brîndu[an Maria, Brîndu[an Cr`ciun,

Brîndu[an Agafia, Brîndu[an Florian,

Brîndu[an Petru, Brîndu[an Mihai, Brîndu[an

Flori]a, Brîndu[an Cr`ciun, Brîndu[an Maria,

Brîndu[an Gafia, Brîndu[an Petru, Brîndu[an

Ioan, Brîndu[an Florian, Brîndu[an Mihai,

Brîndu[an Florian sunt cita]i la Judec`toria

{imleu Silvaniei pe data de 06.05.2014 în cal-

itate de pârâ]i în dosarul 1589/309/2013,

obiect – uzucapiune. 

Se citeaz` Racsak Andreiu la data de

19.06.2014 la Judec`toria ?imleu Silvaniei în

dosar nr. 630/309/2013 în calitate de pârât.

Este citat pârâtul Catargiu Dumitru în dosarul

nr. 15981/193/ 2013 al Judec`toriei Boto[ani

având ca obiect divor], în contradictoriu cu

reclamanta Catargiu Irina- Ioana, pentru ziua

de 04 iunie 2014, ora 8.30.

Ghinea Florea din Tulcea, str. C. Br`tescu,

reclamant în dosarul nr. 4516/327/2013 al

Judec`toriei Tulcea citeaz` pentru termenul

de judecat` din 29.05.2014, ora 10.00, în cali-

tate de pârât, pe Bogacev Nicolae cu ultimul

domiciliu cunoscut în Tulcea, str. Timi[oarei

nr.4.

Se citeaz` numita Manaila Nina pentru data

de 11.06.2014 la Tribunalul Vaslui, ora 9.00, in

calitate de intimata, in proces cu SC Micro-

pronic SRL Rosiesti, in dosarul civil cu nr.

4902/189/2012, recurs actiune posesorie.

Se citeaz` Roman Elena, domiciliat` \n

Ploie[ti, Str. P`cure]i nr. 20, p~r~t` \n dosarul

3988/281/2013 al Judec`toriei Ploie[ti, av~nd

ca obiect divor] pentru termenul \n 2.06.2014,

sala 2, \n contradictoriu cu reclamantul

Roman Mihai.

Se citeaz` SC Toto Partner SRL cu nr. de \nma-

triculare la Registrul Comer]ului

J40/1559/2013, pentru data de 04 iunie 2014,

ora 13:30, la Judec`toria Sectorului 3,

Bucure[ti, strada Ilfov, nr. 6, Sector 5,

Bucure[ti, \n calitate de p~r~t, \n proces cu

Spitalul de Boli Psihice Cronice Bor[a, \n cali-

tate de reclamant, \n dosarul nr.

43443/301/2013, av~nd ca obiect cererea de

valoare redus`.

Numi]ii: Dumitru Marius Aurelian, cu ultimul

domiciliu în Pite[ti, jud. Arge[, str. Exerci]iu nr.

83, bloc P8, sc. A, ap. 14, posesor CI seria AS nr.

467532, CNP 1711003035013; Dumitru Ionu]

Eusebiu, cu ultimul domiciliu cunoscut în co-

muna Bradu, sat Bradu, str. Principal` nr. 285,

jud. Arge[; Dumitru Gelu, cu ultimul domi-

ciliu cunoscut în comuna Cocu, sat

F`c`le]e[ti, nr. 109, sau Calea Bascovului nr.

33, Pite[ti jud. Arge[ [i Dumitru Gherghina, cu

ultimul domiciliu cunoscut în com. Bradu, sat

Bradu nr. 542, jud. Arge[, sau Calea Bascovu-

lui nr. 33, Pite[ti, sunt cita]i la instan]a

Judec`toriei Sibiu, Complet C9, în data de

21.05.2014, ora 9,00, în Dosarele

11356/306/2009* [i 4685/280/2010*, în pro-

ces cu G`lbenu[` Vasile Gabriel, G`lbenu[`

Constantin Adrian, G`lbenu[` Daniela-Vio-

leta, Constantin Ileana [i Pahon]u Lizica.

Rom~nia. Judec~toria Sectorului 1. Bucure[ti.

Str. Danielopol nr. 2-4, Sector 4. Bucure[ti. Des-

tinatar: SC IMKER & SCHREINER SRL, Com.

Mogosoaia, Mogosoaia, Str. Alunului nr. 20,

Jud. Ilfov. Dosarul nr. 2585/299/2014. Materia

Civil. Stadiul procesual al dosarului: Fond.

Obiectul dosarului cerere de valoare total`

redus`. Complet C2- Civil. Comunicare adres`

emis` la 29 aprilie 2014. Stimat` doamn`/Sti-

mate domn. |n legatur` cu dosarul av~nd

datele de identificare de mai sus, \n calitate

de parat, va comunicam ca in termenul de 25

zile de la primirea comunicarii sub sanc-

tiunea decaderii din dreptul de a mai depune

probe si de invoca exceptii, aveti obligatia de

a depune intampinarea. Depuneti docu-

mentele solicitate si inscrisurile doveditoare

intr-un exemplar pentru instanta si cate un

exemplar pentru fiecare parte cf. art 150

NCPC. Conform art. 205 alin (2) din Legea

134/2010 privind Codul de procedura civila,

intampinarea trebuie sa cuprinda: a) numele

si prenumele, codul numeric personal, domi-

ciliul sau resedinta paratului ori, pentru per-

soanele juridice, denumirea si sediul, precum

si dupa caz codul unic de inregistrare sau

codul de identificare fiscala, nr. de inmatricu-

lare \n registrul comer]ului ori de \nscriere \n

registrul persoanelor juridice [i contul bancar,

dac` reclamantul nu le-a men]ionat \n cer-

erea de chemare \n judecat`. Dispozi]iile ar.

148 alin (1) teza a II-a sunt aplicabile \n mod

corespunz`tor. Dac` p~r~tul locuieste in

strainatate, va arata si domiciliul ales in Ro-

mania, unde urmeaza sa I se faca toate comu-

nicarile prind procesul . b) exceptiile

procesuale pe care paratul le invoca fata de

cererea reclamantului. C) raspunsul la toate

pretentiile si motivele de fapt si de drept ale

cererii. D) dovezile cu care se apara impotriva

fiecarui capat din cerere, dispozitiile art. 194

lit. e fiind aplicabile in mod corespunzator;

e)semnatura. Nota: Cu formular de cerere,

acte formular de raspuns cu mentiunea de a

completa formularul de raspuns si de a-l in-

ainta la dosar in 2 exemplare, impreuna cu

toate actele pe care isi intemeiaza apararea,

in 2 exemplare certificate pentru conformi-

tate cu originalul, in termen de 30 de zile de

la primirea comunicarii. (1) in afara celor de

ordine publica, daca legea nu prevede altfel.

Parafa sefului instantei (stampila). Sem-

natura grefierului.

DIVERSE

Judec`toria Brezoi, dosar 1666/198/2013,

reclaman]i R`dulescu Ion [i Elisaveta, din co-

muna Malaia, sat Ciunget, jude]ul Vâlcea –

obiect constatare drept proprietate prin uzu-

capiune asupra terenului „fâne]e”în

suprafa]` de 13968 mp, situat în comuna

Malaia, sat Ciunget, Pct. „Poieni]a Repedea”

jude] Vâlcea, având vecini: N – Borboan`

Mihai, S – Vangu Floarea, E – pârâul Repedea,

V – Opri]a Gheorghe [i p`dure, se public`

prezenta soma]ie,  to]i cei interesa]i fiind

soma]i s` formuleze opozi]ie în dosarul de

mai sus, în termen de [ase luni de la emiterea

prezentei  publica]ii, în caz contrar se va trece

la judecarea cererii.  

|n Dosarul nr. 7886/245/2012 al Judecatoriei

Iasi, instanta a dispus: Admite excep]ia lipsei

calit`]ii procesual pasive a pârâ]ilor

Hatinoglu Yavuz si Hatinoglu Fahire în raport

de cap`tul de cerere privind constatarea

nulit`]ii absolute par]iale a contractului de

credit 82/5.02.2003.  Respinge cap`tul de

cerere referitor la constatarea nulit`]ii ab-

solute a contractului de credit nr. 82/2003, în

contradictoriu cu ace[ti pârâ]i, ca fiind formu-

lat` împotriva unor persoane fara calitate

procesual pasiv`. Admite în parte cap`tul de

cerere referitor la constatarea nulit`]ii ab-

solute par]iale a contractului de credit

82/2003 in privinta obligatiei de garantie pre-

cizat de reclamantul Leonte Vasile in contra-

dictoriu du SC Nextebank SA. Anuleaza

contractul de credit 82/2003 în privin]a recla-

mantului, ce figureaz` în calitate de garant în

cadrul acestui contract.  Admite în parte cer-

erea de acordare a cheltuielilor de judecat` si

obliga parata SC Nextebank SA la plata sumei

de 2487,91 lei cheltuieli de judecata

LICITA}II

SC COM JUST  SRL, prin lichidator judiciar C.I.I.

Pohrib Ionela, anun]` scoaterea la vânzare, a

activelor societ`]ii debitoare, dup` cum

urmeaz`: activul nr.1: Spa]iu comercial la

parter de bloc P+4E (magazin alimentar).

Adresa: Boto[ani, str. T. Vladimirescu nr. 1,

parter, Jude]ul Boto[ani cu num`r cadastral

1255/0;3/2. Suprafa]` construit`: 53,42mp

vânzarea se va face prin licitatie publica cu

strigare, cu pre]ul de pornire redus la 80%,

de  31.200 euro ( fara TVA) respectiv

143.822,64lei ( fara TVA). activul nr.2. Spa]iu

comercial la parter de bloc P+4E (magazin

COLOR). Adresa: Boto[ani, str. T. Vladimirescu

nr. 1, parter, Jude]ul Boto[ani cu num`r cadas-

tral 1255/0;3/1. Suprafa]` construit`:

95,00mp vânzarea se va face prin licitatie

publica cu strigare, cu pre]ul de pornire redus

la 80%, de  47.600 euro ( fara TVA) respectiv

219.421,72ei ( fara TVA). Persoanele care

pretind vreun drept asupra bunurilor ce

urmeaz` a fi scoase la vânzare au obliga]ia,

sub sanc]iunea dec`derii, s` anun]e lichida-

torul judiciar înainte cu minim 5(cinci) zile ra-

portat la data stabilit` pentru vânzare, la

sediul lichidatorului judiciar din Ia[i, str. Vasile

Lupu nr. 43, jud. Ia[i. Licita]ia va avea loc in

Boto[ani, str. Victoriei nr.1 (fost 9), Incinta

Modarom, sc. Atcom (KODAK), et. 2, incinta

ATCOM, jud. Botosani, ÎN data de 22.05.2014

ora 12:00, [i se va desf`[ura în conformitate

cu prevederile Legii nr. 85/2006 privind proce-

dura insolven]ei [i ale regulamentului de vân-

zare aprobat de adunarea creditorilor din

data de 05.09.2013. Adjudecarea se va face în

conformitate cu prevederile Regulamentului

de organizare [i desf`[urare a licita]iei., Reg-

ulament ce poate fi consultat atat la dosarul

cauzei cat si la sediul lichidatorului.Adjude-

catarul va fi ]inut la plata pre]ului de adjude-

care in termenul stabilit prin Regulamentul

de organizare [i desf`surare a licita]iei. Ofer-

tantii sunt obligati sa depuna, pana la ter-

menul de vanzare, o garantie de participare la

licitatie in procent de 10% din pretul de in-

cepere a licitatiei. Garantia se va depune in

numerar, prin  plata in contul indicat de

lichidator. Pentru participarea la licita]ie,

poten]ialii cump`r`tori trebuie s` se înscrie

la sediul lichidatorului judiciar din mun. Ia[i,

Str.  Vasile Lupu Nr. 43,  jud. Ia[i, pân` la data

de 21.05.2014 ora 14:00. Rela]ii suplimentare

se pot ob]ine: C.I.I. Pohrib Ionela  la tele-

foanele: 0232/240.890; 0742/109890, Fax

0232/240890

Subscrisa, SC Inteligis SRL Rm. Valcea – in re-

organizare, prin SP Evilex IPURL, reprezentata

prin ec. Mihail Barbu, numit lichidator judi-

ciar in dosarul nr. 3926/90/2013, organizeaza

licitatie publica cu strigare pentru vinzarea

urmatoarelor bunuri: „Teren ultracentral, sit-

uat in intravilanul mun. Rm. Valcea, str. G-ral

Praporgescu, nr. 42, judetul Valcea compus

din : Lot 1 – teren liber de categorie curti-con-

structii in suprafata de 460,91 mp si teren in

cota parte indiviza in suprafata de 39,10 mp

reprezentand 1/6 parti din drumul comun cu

o suprafata totala de 234,60 mp cu nr. cadas-

tral 4022/1 inscris in Cartea Funciara nr. 36929

a localitatii Rm. Valcea si  Lot 2 – teren liber

de categorie curti-constructii in suprafata de

316,04 mp si teren in cota parte indiviza in

suprafata de 39,10 mp reprezentand 1/6 parti

din drumul comun cu o suprafata totala de

234,60 mp cu nr. cadastral 4022/3, inscris in

Cartea Funciara nr. 36930 a localitatii Rm. Val-

cea” avind pretul de pornire de 1.427.900 lei.

Licitatiile se vor organiza, la data de

12.06.2014, 19.06.2014, 26.06.2014,03.07.2014,

ora 14,30, la sediul lichidatorului din Rm.Val-

cea, str G-ral Magheru, nr 14, Bl S 3, sc G, ap 2,

jud. Valcea. Participantii la licitatie vor  achita,

o taxa de participare in suma de 200 lei si o

garantie de participare de 10% din valoarea

de licitatie, in contul IBAN nr. RO11 BRMA

0999 1000 6436 3958, deschis la Banca Ro-

maneasca Suc. Valcea, beneficiar SC Inteligis

SRL, cu o zi bancara mai devreme de data lic-

itatiei. Relatii la telefon 0723248531 si e-mail:

office@evilex.ro.

Anun]ul privind vânzarea pentru bunuri imo-

bile. În temeiul art.162 alin.(2) din Ordonan]a

Guvernului nr.92/2003 privind Codul de pro-

cedur` fiscal`, republicat` în 2007, cu

modific`rile [i complet`rile ulterioare, se face

cunoscut c` în ziua de: 30 luna MAI anul 2014,

ora 10, în jude]ul Hunedoara codul po[tal

335800, ora[ul Petrila, str. Minei, bl.33 et.

parter se vor vinde prin1) vânzare direct`

urm`toarele bunuri imobile, proprietatea

debitorului2) Ro[ca Marcel Cornel cu domicil-

iul fiscal /sediul în România, jude]ul Dolj, co-

muna Ple[oi, satul Ple[oi, nr. 81, a) cl`dire

garsonier` în suprafa]` de 28,38 mp util`

compus` din una camer`, bucat`rie, baie,

balcon, hol [i construit` din bca cu cadre de

peton armat situat` în localitatea Petrila, str.

8 martie, bl.26, sc.1, et.4, ap.56 de]inut` în

baza act de vânzare cump`rare, înscris` în CF

nr. 60188 Petrila nr. top 7316/25/I/IV/56, pre]

de evaluare 4.465 lei; Bunurile imobile mai

sus men]ionate sunt grevate de

urm`toarele5): -Garan]ie real` imobiliar` în

favoarea Ora[ului Petrila. 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 vân-

zare. 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 precedent` termenului de vân-

zare urm`toarele: - oferta de cump`rare, -

carte de identitate sau copie certificat reg-

istrul comer]ului, - certificat fiscal de la

prim`ria de domiciliu/sediu care atest` c` nu

sunt datorii la bugetul local, - certificat fiscal

de la administra]ia financiar` competent`

care atest` c` nu sunt datorii la bugetul de

stat, urmând s` se prezinte la data stabilit`

pentru vânzare la locul fixat în acest scop. Îm-

potriva prezentului înscris, cel interesat poate

introduce contesta]ie la instan]a judec`tore-

asc` competent`, în termen de 15 zile de la

comunicare sau luare la cuno[tin]`, în confor-

mitate cu prevederile art.172-173 din Ordo-

nan]a Guvernului nr.92/2003, republicat` în

2007, cu modific`rile [i complet`rile ulte-

rioare. Potrivit dispozi]iilor art.9 alin.(2) lit.d)

din Ordonan]a Guvernului nr.92/2003, repub-

licat` în 2007, cu modific`rile [i complet`rile

ulterioare, când urmeaz` s` se ia m`suri de

executare silit`, nu este obligatorie audierea

contribuabilului. Pentru informa]ii supli-

mentare, v` pute]i adresa la sediul nostru sau

la telefon num`rul 0254.550611. Data afi[`rii:

14.05.2014. Conduc`torul organului fiscal

local, Primar Ilie P`ducel

Anun] de licita]ie. 1. Informa]ii generale

privind concedentul: Municipiul Satu Mare,

cu sediul \n Satu Mare, P-ta 25 Octombrie nr.

1, Instarea M, reprezentant prin primar, Dr.

Coica Costel Dorel, cod fiscal 403886, tel. 0261-

807.500, fax 0261-710.760. Persoana de con-

tract: Ro[ca Radu – viceprimar, adresa e-mail:

roca.radu@gmail.com, tel 0261-807.504. 2. In-

forma]ii generale privind obiectul concesiu-

nii: Obiectul contractului de concesiune \l

constituie concesionarea terenului intravilan

amplasat \n zona Industrial` Sud Satu Mare,

av~nd urm`toarele caracteristici: - Suprafa]a

terenului: 24.700mp. Vecin`t`]i [i \ntinderi:

la Nord – strada, la Est- parcela nr. cad. 1295. –

la Sud – canal Homorod. – la vest – parcele

nr. cad 166255. CF nr. 166256 in suprafata de

24.700 mp. 3. Informa]ii privind

documenta]ia de atribuire: 3.1. Modalitatea

sau modalit`]ile prin care persoanele intere-

sate pot intra \n posesia unui exemplar al doc-

umenta]iei de atribuire: orice persoan`

interesat` are dreptul de a solicita [i de a

ob]ine documenta]ia de atribuire. Calitatea

de concesionar o poate avea orice persoan`

juridic` rom~n` sau str`ina. Concedentul va

asigura ob]inerea documen]iei de atribuire

de c`tre orice persoan` interesat` care \nain-

teaz` o solicitare \n acest sens, iar punerea la

dispozi]ie a unul exemplar din aceasta docu-

menta]ie se va face pe suport electronic \ntr-

un termen carer sa nu dep`[easc` 4 zile

lucr`toare de la \nregistrarea cererii. 3.2. Den-

umirea [i adresa serviciului/ compartimen-

tului din cadrul concedentului, de la care se

poate ob]ine un exemplar din

docuementa]ia de atribuire: biroul Evidenta

Patrimoniu – persoan` de contact: Faur Mi-

haela, tel 0261-807.521, adresa e-mail:

imiha74@yahoo.com. 3.3. Costul [i condi]iile

de plata pentru ob]inerea acestui exemplar,

unde este cazul, potrivit prevederilor OUG nr.

54/2006. Garan]ia de participare la licita]ie

este de 2.500 lei si poate fi achitat` \n nu-

merar la casieria Prim`riei municipiului Satu

Mare sau prin ordin de plat` la Trezoreria

Satu Mare, cont

RO46TREZ5465006XX000201. 3.4. Data

limita pentru solicitarea clarificarilor:

30.05.2014. 4. Informatii privind ofertele: 4.1.

Data limita de depunere a ofertelor:

11.06.2014, ora 10:00. 4.2 Adresa la care tre-

buie depuse ofertele: Ofertele se depun la

sediul Municipiului Satu Mare, P-ta 25 Oc-

tombrie nr. 1, Intrarea M, camera 11, parter. 4.3

Num`rul de exemplare \n care trebuie

depus` fiecare ofert`: Ofertan]ii transmit

ofertele \n dou` plicuri sigilate, unul exterior

[i unul interior care se \nregisreaz`, \n ordinea

primirii lor, \n registrul “Ofertele”, precizandu-

se [i ora. Oferta propriu-zis` va fi \ntocmit`

\ntr-un exemplar, \n original, se va introduce

\n plicul interior pe care se va men]iona

“OFERTA”. 5. Data [i locul la care se va

desf`[ura [edin]a public` de deschidere a

ofertelor: Data: 11.06.2014, ora 12:00 la sediul

Municipiului Satu Mare, P-]a 25 Octombrie nr.

1, Intrarea M, sala de consiliu. 6. Denumirea,

adresa, num`rul de telefon [i /sau adres de

e-mail a instan]ei competente \n solu]ionarea

litigiilor ap`rute [i termenele pentru se-

sizarea instan]ei: Tribunalul Satu Mare, str.

Mihai Viteazu nr. 8, tel. 0261-716.375, fax 0261-

711.527, conform art. 66 a OUG nr. 54/2006. 7.

Data transmiterii anun]ului de licita]ie c`tre

Monitorul Oficial, presa central` scris` [i

presa local` scris`, \n vederea public`rii:

16.05.2014. 

NOTIFICåRI

Expert AM SPRL notific` deschiderea proce-

durii generale a insolven]ei împotriva deb-

itorului PFA Diaconu G. Alexandru, C.U.I.

27317761, dosar 7915/121/2013, Tribunalul

Gala]i – Sec]ia aIIa Civil`.

PIERDERI

Pierdut atestat Card transport marf` [i per-

soane pe numele Bakai Istvan. Îl decelar nul.

Pierdut Atestat transport marf` general`, pe

numele Sibiceanu Liviu Marian, din Pite[ti,

eliberat ARR Arge[. Se declar` nul.

Pierdut certificat de pregatire profesional` a

conduc`torului auto, eliberat pe numele

Cristea Ciprian. Îl declar` nul.

Pierdut livret militar seria CZT

nr.52169/17.10.1975 emis de Centrul Militar al

sectorului 3 LS, pe numele Gavala Giuseppi

Dan. Îl declar nul. 

Pierdut proces verbal eliberat în 01.06.1973 pe

numele Vlad Alexandrina. Îl declar nul. 

Pierdut proces verbal recep]ie, pe numele

Badea Ion. Îl declar nul. 

Pierdut proces verbal nr.2084/6/1991 eliberat

în 18.03.1991, pe numele R`dulescu Gheorghe

[i R`dulescu Iuliana. Îl declar nul.

B&B Italian Fashion, C.U.I. 4714444, pierdut

acte casa de marcat marca A800 seria EU

104342: declaratie instalare; D.G.P.F.; carte de

interven]ie; registru special.

Pierdut licen]a de între]inere aeronave PART-

66 nr. RO 660240 emis` A.A.C.R. pe numele

Voinea Cristian.

SC Smart Holidays Travel SRL cu sediul social

în Bucure[ti, str. Sabinelor nr.106, bl.115, cu

punctul de lucru în Calea Rahovei 147-153

spa]iul SAD2 declar` pierdut certificat con-

statator punct de lucru având cod unic înreg-

istrare RO 30372901 [i J40/7494/2012.

Pierdut act concesiune nr. 275 din 15/12/2004

pe numele Mircica N. Maria –eliberat de Paro-

hia “Sf. Gheorghe” Grivi]a Bucure[ti. Îl declar

nul.

Declar pierdut [i nul Certificat de membru al

Colegiului Farmaci[tilor din România cu seria

B nr. 18754 eliberat la data de 22.10.2013 pe nu-

mele Ilie Maria- Cristina.

DECESE

COMEMORåRI

S-a stins din via]` Theodor 
Enachescu, doctor în antropologie,

membru corespondent al 
Academiei Române, frate, unchi,

OM. L-am c`l`uzit pe ultimul
drum, dar blânda sa erudi]ie,

umorul [i t`ria lui de caracter ne
vor c`l`uzi pa[ii toat` via]a nou`,

cei care îl plângem. 
Dumnezeu s`-l odihneasc`.

Se \mpline[te un an de c~nd s-a
stins scumpa, bl~nda [i draga
noastr` Georgeta Enachescu.
Ilustr` cercet`toare [tiin]ific` 

în biologie, dar [i sor`, m`tu[`, 
prieten` pentru noi, familia 

[i apropia]ii, care ne-o amintim 
în fiecare zi. 

Dumnezeu s` o odihneasc`.


