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OFERTE SERVICIU

Agen]ia de Credite [i Burse de Studii
anun]` scoaterea la concurs a
urm`toarelor func]ii publice de
execu]ie, vacante, de: 1.Consilier clasa
I, grad superior, Direc]ia Credite [i
Burse, ID 360935. 2.Consilier clasa I,
grad superior, Direc]ia Financiar-Con-
tabilitate [i Resurse Umane, ID
360938. Concursul va avea loc la sediul
Agen]iei de Credite [i Burse de Studii
din Str.Caransebe[, nr.1, Sector 1, Bu-
cure[ti, în data de 20.10.2014, ora 10.00.
Documentele necesare înscrierii la con-
curs, condi]iile generale, condi]iile
specifice [i bibliografia sunt afi[ate la
sediul institu]iei. Dosarele pot fi de-
puse în termen de 20 de zile de la pub-
lic`rii anun]ului în Monitorul Oficial al
României, Partea a III-a, la Direc]ia Fi-
nanciar-Contabilitate [i Resurse
Umane. Informa]ii suplimentare se
pot ob]ine la tel.021.310.19.05.

Direc]ia Regional` de Statistic`  a Mu-
nicipiului Bucure[ti organizeaz` con-
curs pentru ocuparea urm`toarelor
func]ii publice de execu]ie vacante: -2
posturi de expert debutant; -1 post de
inspector debutant; -1 post de referent
de specialitate superior; -2 posturi de
consilier superior; -3 posturi de refer-
ent superior; -1 post de inspector asis-
tent. Desf`[urarea concursului va avea
loc la sediul Direc]iei Regionale de Sta-
tistic` a Municipiului Bucure[ti, în data
de 20.10.2014 orele 9,00, proba scris`.
Dosarele de înscriere se vor depune în
termen de 20 zile de la data public`rii
în Monitorul Oficial, la sediul Direc]iei
Regionale de Statistic` a Municipiului
Bucure[ti. Dosarul de înscriere la exa-
men trebuie s` con]in` în mod obliga-
toriu documentele prev`zute în H.G.
NR.611/2008. Condi]iile de participare
la concurs [i bibliografia se afi[eaz` la
sediul [i pe site-ul D.R.S.M.B. www.bu-
curesti.insse.ro. Rela]ii suplimentare se
pot ob]ine la sediul Direc]iei Regionale
de Statistic` a Municipiului Bucure[ti
[i la num`rul de telefon 0213.13.20.81.

VÅNZåRI DIVERSE

Carpet` aniversar` Carol I, 1866-1906,
187/126 cm, în ram` cu geam de sticl`.
0740.33.83.59.

CITA}II

Averi]ei Ilie chem în judecat` pentru
termenul din 13.10.2014, reclamat în
Dosar nr. 2742/ 193/ 2012, partaj judi-
ciar, pe Lupu Mihaela în calitate de
pârât`, dosar înregistrat pe rolul
Judec`toriei Boto[ani.

Zaharia Oktavian, cu ultimul domiciliu
cunoscut \n Ia[i, str. Albinet, nr. 36, jud.
Ia[i, este chemat \n judecat` de E.ON
Energie Romania SA, \n calitate de
reclamant, la Judec`toria Ia[i, Sec]ia
Civil` cu sediul \n Ia[i, Str Anastasie
Panu, nr. 25, jud Ia[i, complet C 23 F, \n
data de 06.10.2014, ora 8:30 a.m., \n
dosarul nr. 22893/245/2014, av~nd ca
obiect cerere de valoare redus`, \n cal-
itate de p~r~t.

Olaru Dumitru cu ultimul domiciliu
cunoscut \n Pucioasa, str. Fantanilor,
bloc Sarmis 2, ap. 7, jud. D~mbovi]a [i
\n Pucioasa, Str. Morilor nr. 30, jude]ul
D~mbovi]a, \n calitate de p~r~t este
chemat la instan]` Judec`toria Pu-
cioasa \n dosarul nr. 2397/283/2012 la
data de 07.10.2014, ora 09:00, sala 2, C
4 civil, \n process cu CNCF CFR SA-
SCREIR (fosta Regional` CF Bucure[ti)
cu sediul \n Bucure[ti, Pia]a G`rii de
Nord nr. 1, Sector 1, \n calitate de recla-
mant`, pentru preten]ii.

La data de 3.09.2014 s-a emis soma]ie
în dosarul civil nr. 1218/251/2014 al
Judec`toriei Ludu[, jude]ul Mure[ prin
care to]i cei interesa]i sunt invita]i s`
fac` opozi]ie la solicitarea reclamantu-
lui Ilea Grui]` Stelian de a se constata
dobândirea dreptului de proprietate
prin uzucapiune asupra imobilului în
suprafa]` de 6.058,15mp, reprezentând
cota de 19/20 p`r]i din terenul înscris
în Cartea Funciar` nr. 50555 a localit`]ii
Che]ani cu nr. top 42,43,44,46 [i 47.

SC SGUP SRL Ploie[ti, cu sediul \n str.
V`leni nr. 32, convoac` concesion`rii
sau mo[tenitorii legali ai acestora pen-
tru l`murirea situa]iei juridice a
locurilor men]ionate din: cimitirul
Bolovani: - Roman Vasile- decedat;
Roman Voicu- decedat la 27.09.1989 –
Ploie[ti, Str. Eroilor nr. 36; Roman
{tefan – decedat 1999 – Ploie[ti, Str.
Rudului nr. 228 – loc 8, rand 14, cls I
dreapt`. |n cazul neprezent`rii p~n` la
data de 13.10.2014 pentru clarificarea
situa]iei juridice asupra locurilor de
\nhumare mai sus Men]ionate, dreptul
de concesiune \nceteaz` de drept.

Olteanu Marin este chemat în judecat`
în calitate de pârât în dosarul nr.
1769/2922014, în data de 23.09.2014,
pentru încredin]are minori, la
Judec`toria Ro[iorii de Vede.

Popu[oi Vasile cu domiciliul în com.
Brosc`u]i, jud. Boto[ani, în calitate de
reclamant în dosar 3460/222/2012,
citeaz` la Judec`toria Dorohoi în data
de 8 octombrie 2014 pe Dasc`lu
Costache, Hri[canu Viorica, Hri[canu
Sofica, Hri[canu Octavia, Buc`taru
Maria, Andronic Mihai, Andronic Ghe-
orghe, Acasandrei Elena în calitate de
pârâ]i.

DIVERSE

Câ[tig`toarea tombolei C&A Customer
Experience în urma extragerii din luna
august 2014, premiu ce const` într-un
voucher în valoare de 2.000RON este
dna Alina-Alexandra Iancu.

Judec`toria Ia[i, Sec]ia civil`, dosar nr.

7262/245/2013, Sentin]a civil` nr.
8451/13.06.2014, Av~nd urm`torul
dipozitiv:

Admite \n parte cererea formulat` de
reclamanta Costea Gabriela, CNP
2791117221218, domiciliat` \n com. Let-
cani, sat Letcani, Jud. Ia[i, cu domiciliul
ales \n Ia[i, str. Splai Bahlui nr. 24, bl. C1,
sc D, parter (la cabinet avocat Ursu
Cristina), \n contradictoriu cu p~r~tul
Costea Nelu Neculai, CNP
1780713224491, domiciliat \n sat Motca,
com. Motca, Jud. Ia[i, citat [i prin pub-
licitate. Declar` desf`cut`, din culpa
exclusiv` a p~r~tului, c`s`toria
\ncheiat` \ntre p`r]i la data de
26.02.2000 [i \nregistrat` \n registrul
de stare civil` al Prim`riei com. Motca,
jud. Ia[i sub nr. 4/2000. Dispune
revenirea reclamantei la numele avut
anterior c`s`toriei, acela de Pichiu. Dis-
pune ca autoritatea p`rinteasc` \n
legatur` cu minora Costea Leona
Maria, n`scut` la data de 15.01.2002, s`
fie exercitat` de reclamanta. Stabile[te
locuin]a minorei, la domiciliul recla-
mantei. Oblig` p~r~tul s` pl`teasc`
reclamantei [i \n beneficiul minorei,
suma de 212 lei lunar, cu titlu de pen-
sie de \ntre]inere, \ncep~nd cu data for-
mul`rii cererii – 28.02.2013 [i p~n` la
majoratul copilului. Oblig` p~r~tul s`
pl`teasc` reclamantei suma de 240 lei
cu titlu de cheltuieli de judecat`. Cu
drept de apel \n termen de 30 de zile
de la comunicare. Apelul se depune la
Judec`toria Ia[i. Pronun]at` \n [edin]a
public`, azi 13.06.2014.

LICITA}II

Subscrisa SC }es`toriile Reunite SA, cu
sediul în Bucure[ti, Str. Sp`taru Preda
nr.5, Sector 5, înmatriculat` la Registrul
Comer]ului Bucure[ti sub nr.
J40/352/1991, având C.U.I. 425818 [i
contul nr.
RO68RNCB0076029410790001, de-
schis la BCR Sucursala Izvor, reprezen-
tat` prin d-l Miron Daniel Florian
–Director general-, anun]` vânzarea
prin licita]ie public` cu strigare a
urm`toarelor mijloace fixe: ma[ini de
]esut plusuri [i stofe de mobil`, ma[ini
de finisat, ma[ini de bobinat, ma[ini
de cusut, ma[ini de urzit, ma[ini de tri-
cotat plu[uri, ma[ini de t`iat [i tuns,
precum [i a unor cantit`]i de fire de
bumbac, bumbac cu polyester, pna,
lân` [i vâscoz`. Licita]iile se orga-
nizeaz` la sediul societ`]ii din
Bucure[ti, str. Sp`taru Preda nr.5, sec-
tor 5, în fiecare miercuri, la orele 13:30,
începând cu data de 10 septembrie
2014. Detalii pe site-ul societ`]ii
www.tesatoriilereunite.ro [i la telefon
021-3246060.

Prim`ria Comunei Stremt cu sediul \n
localitatea Stremt, comuna Stremt,
jude]ul Alba nr. 99, tel. 0258.848.101,
fax 0258.848.302 organizeaz` licita]ie
public` deschis` cu strigare pentru
v~nzare mas` lemnoas` \n rampa – 715
mc (produse accidentale) din
produc]ia 2014. Data limit` de
depunere a dosarelor de prezentare
este 01.10.2014 ora 10:00. Licita]ia se va
desf`[ura la data de 01.10.2014
\ncep~nd cu ora 11:00. Informa]ii
privind ob]inerea documentelor de
participare, a cheltuielilor suportate de
c`tre ofertan]ii insteresa]i precum [i
alte informa]ii se pot ob]ine de la
sediul Autorit`]ii Contractante. 

Prim`ria comunei Victoria, jude]ul Ia[i,
organizeaz` în data de 10.10.2014, orele
10,00, la sediul din satul Victoria, co-
muna Victoria, jude]ul Ia[i, licita]ie
public` deschis` cu strigare, pentru
vânzarea urm`toarelorbunuri imobile
– terenuri [i constuc]ii situate în intrav-
ilanul satului Victoria, Icu[eni [i {en-
dreni, comuna Victoria, jude]ul Ia[i,
identificate în CF 62569/2012 UAT Vic-
toria, în suprafa]a de 1636 mp [i con-
struc]ie în suprafa]` de 146 mp
edificat` în anul 1965 - 39781 lei; CF
62337/2011 UAT Victoria, în suprafata de
791 mp - 13,40 lei/mp;CF 62802/2014
UAT Victoria, în suprafata de 2350 mp-
22144 lei. Ofertele trebuie depuse pân`
cel târziu la 09.10.2014, orele 14:00 la
sediul Prim`riei comunei Victoria –
Compartimentul Juridic, Contencios,
Achizi]ii, iar data limit` pentru solic-
itarea clarific`rilor este 08.10.2014,
orele 16:00. Informa]ii suplimentare se
ob]in de la secretarul comunei la
num`rul de telefon 0232-295.120.

Subscrisa Evrika Insolvency IPURL,
reprezentat` prin asociat coordonator
av. Liscan Aurel, \n calitate de lichida-
tor judiciar al SC Eurodo Maxim SRL de-
semnat prin Sentin]a Civil` nr. 1594 din
data de 12.02.2014, pronun]at` \n
Dosar nr. 20704/3/2013 aflat pe rolul
Tribunalului Bucure[ti, Sec]ia a VII a
Civil`, anun]` scoaterea la v~nzare a
bunului imobil aflat \n proprietatea SC
Eurodo Maxim SRL const~nd \n teren
intravilan av~nd suprafa]a de 600mp,
situat \n loc. Eforie Sud, str. Tranilvaniei,
jud. Constan]a, \n valoare total` de
48.015 euro, identificat [i inventariat
conform raportului de evaluare apro-
bat \n prezenta cauz` [i a publica]iei de
v~nzare \ntocmit` cu aceast` ocazie.
V~nzare a bunului imobil apar]in~nd
societ`]ii falite se va organiza \n data
de 24.09.2014 ora 15,00 prin licita]ie
public` cu strigare. |n cazul \n care
bunul nu se va vinde la primul termen
de licita]ie, se vor organiza \nc` 2
(dou`) licita]ii s`pt`m~nale, \n data de
01.10.2014 [i \n data de 08.10.2014 la
aceea[i or` [i \n acelea[i condi]ii. Locul
de desf`[urare a licita]iilor va fi stabilit
la sediul lichidatorului judiciar din Bu-
cure[ti, Bd.Unirii nr.78, bl.J2, sc.2, et.3,
ap.39, sector 3, unde se vor depune
documentele de \nscriere la licita]ie
men]ionate \n caietul de sarcini, cel
t~rziu p~n` \n preziua licita]iei, ora
12.00. Date despre starea bunurilor,
pre]ul acestora, condi]iile de \nscriere
la licita]ie precum [i modul de organi-
zare a acestora se pot ob]ine din cai-
etul de sarcini \ntocmit de lichidatorul
judiciar. Caietele de sarcini se pot
achizi]iona de la sediul lichidatorului
judiciar din Bucure[ti, Bd.Unirii nr.78,
bl.J2, sc.2, et.3, ap.39, sector 3. Costul
unui caiet de sarcini este de 300 lei
pentru fiecare bun imobil.
Achizi]ionarea caietului de sarcini este
obligatorie pentru to]i participan]ii la
licita]ie. Rela]ii suplimentare se pot
ob]ine la tel. 021.227.28.81

UAT Comuna Ciulnita, jude]ul Ialomi]a
concesioneaz` prin licita]ie public` de-
schis` un num`r de 76 de loturi desti-
nate construirii de locuin]e, cu
suprafe]e cuprinse între 500 mp [i
1009 mp, situate în Ansamblu Rezi-
den]ial Ciulni]a (sat Ciulni]a, intrarea
dinspre Slobozia, zona de Nord). Docu-
menta]ia de atribuire se poate procura
de la Prim`ria comunei Ciulni]a, sat
Ciulnita, str.Matei Basarab, nr.68,
com.Ciulnita, jud.Ialomita. Data [i locul
la care se va desf`[ura [edin]a public`
de deschidere a ofertelor: 10 oc-
tombrie 1014, ora 9.30 la Sediul admin-
istrativ al UAT Comuna Ciulni]a,
respectiv sat Ciulnita, str.Matei Basarab,
nr.68, com.Ciulnita, jud.Ialomita. Data
limit` de depunere a ofertelor: 9 oc-
tombrie 2014, ora 15.00. În cazul în care
nu se adjudec` toate loturile, [edin]ele
de licita]ie se vor repeta în ziua de
vineri, ora 9.30, din prima [i a treia
s`pt`mân` a fiec`rei luni calendaris-
tice, data limit` pentru depunerea ofer-
telor fiind în acest caz ziua de joi, ora
15.00. Informa]ii suplimentare: tel
0243218082, interior 16.

1.Denumirea, adresa, num`rul de fax,
adresa de e-mail ale autorit`]ii contrac-
tante [i ale biroului de la care se pot
ob]ine, dup` caz, informa]ii supli-
mentare: Comuna C`rbune[ti, Princi-
pal`, nr. 170, C`rbune[ti, jude]ul
Prahova, tel /fax. 0244.299.119, email:
primariacarbunesti@yahoo.com.
2.Hot`rârea privind stabilirea
modalit`]ii de gestiune: Hot`rârea
Consiliului Local nr. 16/30.05.2014.
3.Aria teritorial` unde urmeaz` a se
presta/furniza serviciul/activitatea: Co-
muna C`rbune[ti [i Satul Gogeasca. 4.
Serviciul /activitatea care urmeaz` s`
fie prestat/prestat`/ furnizat
/furnizat` /detaliat/detaliat` pe ac-
tivit`]i: delegarea gestiunii serviciului
de alimentare cu ap`. 5.Durata contrac-
tului de delegare a gestiunii: 8 ani cu
posibilitatea prelungirii conform leg-
isla]iei în vigoare. 6.Denumirea,
adresa, num`rul de telefon [i de fax [i
adresa de e-mail ale biroului/per-
soanei de la care se poate solicita doc-
umenta]ia de delegare, precum [i
modalit`]ile de ob]inere a docu-
menta]iei: Prim`ria Comunei
C`rbune[ti, strada Principal`, nr. 170,
tel./fax: 0244.299.119, e-mail: primari-
acarbunesti@yahoo.com, contra-cost,
persoan` de contact: Oprea Nicolae.
7.Dac` este cazul, costul [i condi]iile de

plat` în vederea ob]inerii
documenta]iei de delegare: cost
ob]inere documenta]ie 200 lei, pl`ti]i
la casieria institu]iei. 8.Termenul limit`
de depunere a ofertelor, data [i ora,
adresa la care se depun/transmit ofer-
tele: 24 octombrie 2014, ora 12.00. la
sediul prim`riei: strada Principal`,
nr.170, Comuna C`rbune[ti, jude]ul Pra-
hova. 9. Data, ora [i locul deschiderii
ofertelor: 27 octombrie 2014, ora 12.00,
la sediul prim`riei. 10.Dac` este cazul,
garan]iile solicitate: se solicit` garan]ie
de participare de 1.000 lei. 11. Durata
de valabilitate a ofertei: 12 luni de la
data depunerii. 12. Pagina web pe care
este disponibilã documenta]ia:- 

PIERDERI

Pierdut chitan]ier de la societatea
Astra Asigur`ri Agen]ia Dr`g`[ani cu
nr. 8139976-8140000. Se declar` nul.

Pierdut adeverin]` achitare locuin]`,
Tudor Emil, Tudor S`ndica. Declar nul`. 

Pierdut act proprietate, pe numele
Paralescu Gra]iela. Îl declar nul.

Pierdut atestat preg`tire profesional
de marf` pe numele Simegari Dorin
Octavian. |l declar nul.

SC Intergroup Com Serv S.R.L. cu
J40/7561/1996 [i C.U.I. 8780530, {os.
Pantelimon nr.2, Sector 2, declar` pier-
dut Registrul unic de control de la
sediul mai sus men]ionat.

Deaconu Oana Andreea P.F.A. cu sediul
profesional în Constan]a, Str. Brizei nr.18,
bl. FD7, sc. D, et.6, ap.94, jude] Constan]a,
C.U.I. 31114692, Registrul Comer]ului
F13/68/2013, anun]` pierderea Certificat-
ului constatator emis pentru activit`]i
desf`[urate la beneficiari nr.
4948/19.01.2013. Îl declar nul.

SC 2NA Farm SRL, C.U.I. RO7041415 de-
clar pierdut` Autoriza]ia de distribu]ie
angro nr. 268 [i a anexelor 1.1 [i 2.1
emis` de Ministerul S`n`t`]ii- Agen]ia
Na]ional` a Medicamentului [i Dispoz-
itivelor Medicale.

Firma System Design & Integration SRL
Bucure[ti, sediul Bucure[ti, str. Bode[ti
nr.1, bl. K6, sc. A, et.5, apt. 22, Sector 2,
C.U.I. RO 15444176, J40/6666/2003,
pierdut certificat de înregistrare seria
B, nr. 0206321 eliberat la data de
14.07.2003 de Oficiul Registrului
Comer]ului de pe lâng` Tribunalul Bu-
cure[ti, îl declar nul.

Declar pierdut [i nul pa[aport sirian pe
numele de Taha Mohamad Nabi emis
de Mambej- Dept cu seria
N.006258662 la data de 26.06.2011.

COMEMORåRI

Cu durere în suflet, comemor`m 40 zile
de la plecarea dintre noi a celui care a
fost IOAN OROS-ceferist, so], tat`, bunic
[i socru. Slujba de pomenire va avea loc
sâmb`t` 20 septembrie 2014, ora 10:30
la biserica Giule[ti S`rindari. Te vom iubi
mereu. So]ia, nepotul [i nora.

Se \mplinesc doi
ani de c\nd s-a

stins so]ul meu,
ROMULUS
VULPESCU. 

Dumnezeu s`-l
odihneasc`!

CPIS – Preg`tire intensiv` \n ved-
erea sus]inerii cu success a exam-
enelor de evaluare na]ionala [i
bacalaureat. Profesori de top, pro-
gram personalizat, \nscrierile se
fac \n limita locurilor disponibile.
Detalii pe www.cpis.ro sau la tel.
0737.479.199. 

Publicitate


