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OFERTE SERVICIU
SC Allimep Est SRL, cu sediul în Bucure[ti, Bdul Basarabiei, nr.
256, sector 3, angajeaz` l`c`tu[i mecanici [i sudori special-
iza]i în sudur` de tip Mig-Mag [i TIG. Cerin]a prioritar`:
cuno[tin]e foarte bune de desen tehnic [i experien]` în
montajul structurilor metalice. Rela]ii la telefon:
0771.774.080.

Academia Român` – Filiala Ia[i, Institutul de Arheologie, or-
ganizeaz`, în ziua de 22 iulie 2014, ora 13.00, concurs pentru
ocuparea postului de cercet`tor [tiin]ific gradul III, în dome-
niul Arheologie greco-roman`, specializarea Numismatic`
antic` [i medieval` în spa]iul carpato-dun`rean. Concursul
se va desf`[ura conform Legii 319/2003 privind Statutul per-
sonalului de cercetare-dezvoltare. Dosarul de concurs se
depune în termen de 30 de zile de la data public`rii
anun]ului, la sediul Institutului. Informa]ii suplimentare se
pot ob]ine de la secretariatul institutului [i/sau de la Biroul
Resurse Umane, Salarizare, telefon : 0332 106173/ 0332 101115.

Academia Român` – Filiala Ia[i, Institutul de Arheologie or-
ganizeaz`, în ziua de 22 iulie 2014, ora 10.00, concurs pentru
ocuparea postului de cercet`tor [tiin]ific, în domeniul arhe-
ologie preistoric`, specialitatea Tehnologia [i traseologia uti-
lajului litic. Concursul se va desf`[ura conform Legii
319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dez-
voltare. Dosarul de concurs se depune în termen de 30 de
zile de la data public`rii anun]ului, la sediul Institutului. In-
forma]ii suplimentare se pot ob]ine de la secretariatul insti-
tutului [i/sau de la Biroul Resurse Umane, Salarizare,
telefon: 0332106173/0332101115.

Academia Român` – Filiala Ia[i, Institutul de Arheologie, or-
ganizeaz` în ziua de 22 iulie 2014, ora 8.00, concurs pentru
ocuparea postului de cercet`tor [tiin]ific gradul I, în dome-
niul Arheolingvistica Epocii Migra]iilor, specializarea Studii
indo-europene [i germanice. Concursul se va desf`[ura con-
form Legii 319/2003 privind Statutul personalului de cerc-
etare-dezvoltare. Dosarul de concurs se depune în termen
de 30 de zile de la data public`rii anun]ului, la sediul Institu-
tului. Informa]ii suplimentare se pot ob]ine de la secre-
tariatul institutului [i/sau de la Biroul Resurse Umane,
Salarizare, telefon : 0332/106173 / 0332/101115. 

Agen]ia Jude]ean` pentru Ocuparea For]ei de Munc` Con-
stan]a cu sediul în Constan]a, Str. Lacului, nr. 14, scoate la
concurs, în zilele de 21.07.2014 (proba scris`) [i 23.07.2014 (in-
terviul), la sediul agen]iei urm`torul post vacant: Inspector
clasa I, grad profesional debutant – Compartimentul Înreg-
istrare [i Stabilire Drepturi. Condi]iile specifice pentru ocu-
parea func]iei publice de execu]ie men]ionat` sunt:
Preg`tire de specialitate – studii universitare de licen]` ab-
solvite cu diplom`, respectiv studii superioare de lung`
durat` absolvite cu diplom` de licen]` sau echivalent`;
Cuno[tin]e de operare PC: Word, Excel, Internet – nivel
mediu; Ini]iativ` [i creativitate, capacitate de adaptare la
munc` în echip`, efort intelectual, seriozitate. Programul
concursului: 21.07.2014 – orele 09:00 - proba scris`;
23.07.2014 – orele 12:00 – interviul. Înscrierile la concurs se
fac, în termen de maximum 20 zile de la publicarea
anun]ului \n Monitorul Oficial.

Inspectoratul de Stat în Construc]ii –I.S.C. anun]`: Inspec-
toratul de Stat în Construc]ii -I.S.C. scoate la concurs
urm`toarele posturi vacante: -Inspector în construc]ii, grad
profesional superior -1 post -Compartimentul Avizare Lucr̀ ri
Publice [i Emitere Acorduri, I.R.C. Nord-Vest; -Consilier juridic,
grad profesional principal- 1 post -Serviciul Legisla]ie [i Con-
tencios, Direc]ia Juridic` [i Resurse Umane, I.S.C. -aparatul
central; -Consilier juridic, grad profesional asistent- 1 post -
Oficiul Juridic, I.R.C. Bucure[ti -Ilfov; -Consilier, grad profe-
sional asistent -1 post -Compartimentul Buget, Direc]ia
Economic` [i Administrativ, I.S.C. -aparatul central; -Consilier,
grad profesional debutant- 1 post - Compartimentul Finan-
ciar, Direc]ia Economic` [i Administrativ, I.S.C. -aparatul cen-
tral. Proba scris` a concursului se va desf`[ura în data de
22.07.2014 la sediul Inspectoratului de Stat în Construc]ii -
I.S.C., între orele 09.00-11.00. Interviul va avea loc în data de
24.07.2014, în intervalul orar 10.00-12.00. Dosarele de în-
scriere la concurs se pot depune în termen de 20 zile de la
data public`rii prezentului anun] în Monitorul Oficial al
României, Partea a III-a, la sediul Inspectoratului de Stat în
Construc]ii -I.S.C., etajul 5, camera 3. Cerin]ele specifice
privind ocuparea posturilor se vor afi[a la sediul Inspectorat-
ului de Stat în Construc]ii -I.S.C. [i pe site-ul I.S.C. (www.isc-
web.ro). Informa]ii suplimentare se pot ob]ine la num`rul
de telefon 021.318.17.00 interior 110.

|NCHIRIERI OFERTE
Garsonier` confort – Vatra Luminoas` 200E. 021-230.86.77;
0720.629.953.

VÂNZåRI IMOBILE
Vând conac boieresc (fosta CAP), com. Ulmeni, Teleorman.
Telefon 0762.649.270

CITA}II
Pârâtul Ungureanu Ion este citat la Judec`toria Dorohoi în
data de 09.07.2014 pentru “divor]”, dosar 842/222/2014.

Se citeaz` p~r~tul Sreenauth Mohammad Fadil la
Judec`toria N`s`ud \n dosar nr. 1041/265/2013 pentru ter-
menul din 03.07.2014, av~nd ca obiect divor]. Reclamanta
Sreenauth Oriana.

Citez pe pârâtul Marinescu Ovidiu Ioan, în dosar nr.
5057/337/2013, pentru data de 11.09.2014.

Direc]ia General` de Asisten]` Social` [i Protec]ia Copilului
Vâlcea [i Funda]ia Inim` pentru Inim` cheam` în judecat`
pe numita Otac Raluca Nicoleta (fost` Roibu), domiciliat` în
comuna Vulture[ti, str. Prim`verii,  nr. 4, sat Vl`ng`re[ti,
jude]ul Olt, în calitate de intimat în dosarul civil nr.
1506/90/2014, cu termen de judecat`, în data de 27.06.2014,
având obiect plansament, aflat pe rol la Tribunalul Vâlcea. 

Judec`toria Bra[ov, sec]ia civil` a emis prezenta soma]ie în
dosarul nr. 33353/197/2011. Se aduce la cuno[tin]a celor in-
teresa]i c` Morar {tefan [i Morar Eugenia peten]i în dosarul
33353/197/2011, cu termen de judecat` la data de 09.09.2014
sala J1 ora 09.00, C1, au solicitat instan]ei s` constate c` a
dobândit prin uzucapiune dreptul de proprietate asupra imo-
bilului teren în suprafa]` de 2427 mp, situat în Comuna Pre-
jmer, sat Lunca Câlnicului, str. Morii nr. 302A, jude]ul Bra[ov
înscris în CF nr. 102680 a Comunei Prejmer (provenit  ̀din con-
versia pe hârtie a CF nr. 7890A+9 Prejmer) sub nr. top
2066/3/2/1. Persoanele interesate pot s` fac` opozi]ie la
Judec`toria Bra[ov în termen de 30 de zile de la data afi[`rii
[i public`rii prezentei soma]ii. Prezenta se comunic` spre
afi[are la Prim`ria Prejmer -jude]ul Bra[ov, la Oficiul de Cadas-
tru [i Publicitate Imobiliar̀  Bra[ov [i la Judec`toria Bra[ov.

Soma]ie. Judec`toria Lipova, în baza încheierii din data de
2.iunie.2014 someaz  ̀orice persoan  ̀interesat  ̀s  ̀formuleze
în termen de 6 luni de la prezenta comunicare, opozi]ie în
dosar nr.422/250/2014 privind pe reclamanta Marchi[
Doini]a în contradictoriu cu pârâ]ii Blidar Vaszile [i
Avrameszku (ns.Veszalon) Iuliana având ca obiect dobândi-
rea propriet`]ii prin uzucapiune asupra imobilului înscris în
CF nr.302503 Usus`u (nr.CF vechi 725 Usus`u), sub
nr.topografic 104-105.

|n baza încheierii din data de 10.06.2014, în temeiul art.1051
C.pr.civ. Judec`toria Bârlad a dispus emiterea prezentei so-
ma]ii prin care se aduce la cuno[tin]a persoanelor interesate
c` prin cererea înregistrat` la Judec`toria Bârlad, la data de
15.05.2014, sub nun`r de dosar 1988/189/2014, reclaman]ii
Bîclea Ion [i Bîclea Constan]a, domicilia]i în Bârlad, Str. Octa-
vian Goga, nr.22, Jud.Vaslui au solicitat în contradictoriu cu
Unitatea Administrativ Teritorial` a Mun.Bârlad, cu sediul în
Bârlad, Str. 1 Decembrie, nr. 21, Jud. Vaslui, ca prin hot`rârea ce
se va pronun]a instan]a s` constate: c` au dobandit prin
uzucapiunea de 30 ani dreptul de proprietate asupra imo-
bilului teren cu suprafa]a de teren de 506mp, situat  ̀în Mun.
Bârlad, Str. Gheorghe Emandi, nr.3, Jud.Vaslui, cu vecin`t`]ile:
N-Bîclea Ion, E-Dorneanu Dorica, S- NC71552, V-Pârâul Valea
Seac`. În temeiul art.1051, al.2, pct.e, Cod proc. civ., som`m
prin prezenta pe to]i cei interesa]i s` fac` opozi]ie la cererea
de uzucapiune formulat` de reclaman]ii Bîclea Ion [i Bîclea
Constan]a, în caz contrar, în termen de 6 luni de la emiterea
celei de pe urm` publica]ii a prezentei soma]ii, se va trece la
judecarea cererii.     

DIVERSE
Expert Am SPRL notific` deschiderea procedurii falimentu-
lui împotriva debitoarei SC Utcon Proiect SRL, C.U.I.
23907298, dosar 3243/121/2014, Tribunalul Gala]i – Sec]ia
aIIa Civil`.

Subscrisa Evrika Insolvency IPURL reprezentata prin asociat
coordonator Liscan Aurel, \n calitate de lichidator judiciar al SC
Novoterra Services SRL desemnat prin sentin]a civil  ̀din data
de 16.06.2014, pronun]at` de Tribunalul Bucure[ti, Sec]ia a
VII-a Civil` \n Dosar nr. 20131/3/2013, notific` deschiderea fal-
imentului prin procedura general` prev`zut` de Legea nr.
85/2006 împotriva SC Novoterra Services SRL, cu sediul \n
Bucure[ti Sectorul 1, B-dul Bucurestii Noi, Nr. 191, CUI
17030855, num`r de ordine \n registrul comer]ului
J40/20582/2004. Persoanele fizice [i juridice care \nreg-
istreaz` un drept de crean]` n`scut dup` data deschiderii
procedurii insolven]ei \mpotriva SC Novoterra Services SRL
vor formula declara]ie de crean]` care va fi \nregistrat` la
grefa Tribunalului Bucure[ti - sec]ia a VII-a civila, cu referire la
dosarul nr. 20131/3/2013, \in urm`toarele condi]ii: a) termenul
limit  ̀pentru \nregistrarea cererii de admitere a crean]elor \n
tabelul suplimentar al crean]elor 01.08.2014; b) termenul
limit  ̀pentru verificarea crean]elor, \ntocmirea, afi[area [i co-
municarea tabelului suplimentar al crean]elor 27.08.2014; c)
termenul pentru depunerea contesta]iilor la tabelul supli-
mentar 04.09.2014; d) termen pentru \ntocmirea [i afi[area
tabelului definitiv consolidat 27.09.2014.

Activ Insolv SPRL Rm. Valcea, str. Ferdinand nr. 34, adminis-
trator judiciar, notific` deschiderea procedurii insolven]ei
împotriva debitoarei SC Materna SRL, CIF 12271100, num`r
ORC J38/302/1999 cu sediul Rm Valcea, str. Nicolae Ian-
covescu, nr. 8 Bis, jud. Vâlcea, prin sentin]a 3362/16.06.2014
pronun]at` in dosarul nr. 2300/90/2014 de Tribunalul Vâl-
cea. Termene: 04.08.2014 termenul pentru înregistrarea
crean]elor; 18.08.2014 termenul de intocmire, afisare si co-
municare a tabelului preliminar de crean]e; 01.09.2014 ter-
menul pentru  afisarea tabelului definitiv de crean]e. Prima
adunare a creditorilor va avea loc in data de 25.08.2014 ora
14,00 la sediul lichidatorului judiciar si convoac  ̀creditorii. In-
formatii suplimentare la tel. 0350414880, 0727653523,
0744835386.

În temeiul art. 61 alin. (1) din Legea 85/2006 comunic`m de-
schiderea procedurii generale de insolven]` a debitorului SC
Recisev Plast SRL, CIF:28399034, J25/169/2011, dosar nr.
3395/101/2014-Tribunalul Mehedin]i. Termen pentru
depunerea cererilor de crean]  ̀la 13.08.2014; Termenul limit`
pentru verificarea crean]elor, întocmirea,  afi[area [i comu-
nicarea tabelului preliminar al crean]elor la 03.09.2014; Ter-
men pentru depunerea eventualelor contesta]ii este de 5
zile de la publicarea în Buletinul Procedurilor de Insolven]`
a tabelului preliminar [i pentru afi[area tabelului definitiv al
crean]elor la 17.09.2014. Administrator judiciar, Consultant
Insolven]` SPRL

PIERDERI
Subsemnatul Georgescu Simion posesor al CI XH nr. 434785,
declar c` am pierdut Certificat ADR cu nr. 0051767. Îl declar
nul.

În data de 18.06.2014 s-a pierdut chitan]ierul cu seria de la
4301451 pân  ̀la 4301500 apar]inând SC Cargus Interna]ional
SA. Le declar`m nule.

Declar pierdut contract de vânzare- cump`rare pe numele
Iamandi Ion [i Iamandi Maria autentificat cu nr. 1776 în
15.07.1998 la B.N.P. Sârbu Floarea.

SC Irem Servicii SRL, J40/11965/2006, C.U.I. 18876802, pier-
dut Certificat constatator pentru sediul secundar din Bu-
cure[ti, Sector 3, Bd. Basarabia nr.256, plan general nr. 373b
[i declara]ie model 3 nr. 861544 din 19.11.2012. Le declar nule.

SC Madcom Dls Impex SRL, C.U.I. 9578386, declar` pierderea
registru unic de control numerele 1726557, 1726558, 1726559,
le declar nule.

COMEMORåRI
Comemor`m la data de 21.06.2014 pe scumpa noastr`,
iubit`, onest` [i onorat` so]ie, mam`, soacr`, bunic` [i
str`bunic`,Giurc` Fevronia (Vene) în momentul împlinirii a
85 de ani de la na[tere; 9 ani, 5 luni [i 12 zile de la deces. So]ul,
copiii, nurorile, nepo]ii, str`nepo]ii, rudele [i toate
cuno[tin]ele o men]in în permanen]` în via]a [i sufletul lor
[i nu o vor uita niciodat`.

SOMA}II
Soma]ie - emis  ̀în temeiul dispozi]iilor încheierii 06.06.2014,
pronun]ate în dosarul nr. 747/740/2014. Prin prezenta se
aduce la cuno[tin]a celor interesa]i c` în baza dispozi]iilor
art. 1050 - 1051 Noul Cod de procedur` civil`, reclamanta
Zoril` Paraschiva, cu domiciliul în Alexandria, str. Viilor, nr.
10, jude]ul Teleorman a formulat ac]iune care face obiectul
dosarului nr. 747/740/2014 prin care a solicitat ca instan]a s`
constate c` a dobândit prin uzucapiune dreptul de propri-
etate asupra imobilului-locuin]` din p`mânt b`tutu [i
c`r`mid`, acoperit` cu tabl`, cu anexe gospod`re[ti [i
terenul aferent acestora, intravilan în suprafa]  ̀total  ̀de 768
mp, având vecin`t`]ile: la Nord - FGrâncu Maria, la Est - nr.
cod 3305, la Sud - Ciorobescu Gheorghe [i respectiv la Vest -
str. Viitorului. Orice persoan` interesat` este somat` ca în
termen de 6 luni de la afi[area [i publicarea prezentei
soma]ii, s` formuleze opozi]ie la cererea de uzucapiune a
reclamantei Zoril` Paraschiva, la Judec`toria Alexandria. În
caz contrar, se va proceda la judecarea cererii. Soma]ia face
parte integrant` din încheierea pronun]at` de Judec`toria
Alexandria la data de 06.06.2014. Pre[edinte V.B. Grefier L.R. 

ADUNåRI GENERALE
Administratorul Unic al SC Pifati SA convoac  ̀A.G.O.A. în data
de 21.07.2014 ora 11.00 la sediul social al societ`]ii; în caz de
neîntrunire a condi]iilor se reprogrameaz` pentru data de
22.07.2014, ora 11.00 în acela[i loc. Ordinea de zi: I) –Revo-
carea dlui Vlad Vasile din func]ia de administrator unic al so-
ciet`]ii [i desc`rcarea acestuia pentru activitatea
desf`[urat` în aceast` calitate; II) –Desemnarea dlui Dia-
conescu Viorel în calitate de administrator unic al societ`]ii
pentru un mandat de 4 ani, cu începere de la data de
21.07.2014, care va depune o garan]ie conform legii; III) –Re-
vocarea dlui Chirita Dan Silviu din func]ia de Director general
al societ`]ii [i desc`rcarea acestuia pentru activitatea
desf`[urat` în aceast` calitate; IV) –Aprobarea exercit`rii
func]iei de director general de c`tre administratorul unic al
societ`]ii în perioada exercit`rii mandatului s`u; V) –Modi-
ficarea art.17 alin.2 din actul constitutiv al societ`]ii în sensul
urm`tor: „În perioada 21.07.2014- 20.07.2018 societatea este
administrat` de un Administrator unic în persoana domnu-
lui Diaconescu Viorel”; VI) –Eliminarea art.17 alin.5 din actul
constitutiv al societ`]ii; VII) –Modificarea art.19 alin.2 din
actul constitutiv al societ`]ii în sensul urm`tor: „În perioada
21.07.2014- 20.07.2018 Administratorul unic îndepline[te [i
func]ia de director general”; VIII) –Eliminarea art.19 alin.4
din actul constitutiv al societ`]ii.

Administratorul Unic al SC Pifati SA convoac  ̀A.G.E.A. în data
de 21.07.2014 ora 13.00 la sediul social al societ`]ii; în caz de
neîntrunire a condi]iilor se reprogrameaz` pentru data de
22.07.2014, ora 13.00 în acela[i loc. Ordinea de zi: I) –Modifi-
carea art.7 din actul constitutiv al societ`]ii în sensul
urm`tor: „Capitalul social ini]ial este fixat la suma de
2.000.000 RON integral v`rsat împ`r]it în 4.000.000

ac]iuni nominative în valoare nominal` de 0,5 RON fiecare,
ac]ionarii de]in`tori fiind înregistra]i în Registrul Ac]ionar-
ilor societ`]ii”; II) Aprobarea transfer`rii pachetului de
100.000 ac]iuni emise de SC Romfluid SA (C.U.I. 7767125)
reprezentând 50% din capitalul social al societ`]ii emitente,
de]inut de societate, c`tre domnul Vlad Vasile, prin dare în
plat  ̀pentru a se stinge par]ial astfel crean]a acestuia asupra
societ`]ii în cuantum de 1.000.000 lei.

LICITA}II
Private Liquidation Group IPURL numit lichidator în dosarul
nr. 7819/111/2009  aflat pe rolul Tribunalului Bihor, privind pe
debitoarea SC Andrex SRL, J05/2106/1993, CUI: RO4453985
scoate la vânzare prin licitatie public  ̀urm t̀oarele bunuri imo-
bile: teren intravilan format din cinci parcele situat în Sântan-
drei FN, jude]ul Bihor - pre] de pornire 42.350 de EURO; teren
cu cas  ̀unifamilial̀  situat  ̀în municipiul Oradea str. Ciheiului
nr. 138B jude]ul Bihor - pre] de pornire 63.250 de EURO. Licita]ia
va avea loc în data de 26.06.2014, care se va relua în cazul
nevalorific`rii bunurilor în data de 03.07.2014, ora 10:00 la
sediul lichidatorului din Oradea str. Avram Iancu nr.2 ap.11. Par-
ticipan]ii vor depune 10% garan]ie din valoarea bunurilor lici-
tate. Caietul de sarcini (cost 500 RON) precum [i informa]ii
suplimentare se pot ob]ine la: Tel:0359/463661
Fax:0359/463662. 

Prim`ria municipiului Caracal, cu sediul în Pia]a Victoriei nr.10,
organizeaz` în data de 03.07.2014, 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
Agroalimentar̀ , Calea Bucure[ti nr.45A [i str. Mihai Eminescu
nr 20A, dup` cum urmeaz`:- 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.10, subsol, corp B, în
suprafa]` de 12,07 mp. Pre] de pornire – 30,77 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.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.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.2, etaj,
corp D, în suprafa]` de 11,60 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.4, în suprafa]`
de 18,00 mp ce apar]in domeniului public al municipiului
Caracal, situat în Calea Bucure[ti nr.45A. Pre] de pornire – 40
lei/mp/lun`. 3.Închirierea spa]iului comercial nr.7, în
suprafa]` de 23,00 mp ce apar]in domeniului public al mu-
nicipiului Caracal, situat în Calea Bucure[ti nr.45A. Pre] de
pornire – 40 lei/mp/lun`. 4.Închirierea 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`. Pre]urile de pornire nu in-
clud TVA. Documenta]ia [i instruc]iunile privind organizarea
licita]iei se pot ob]ine de la Compartimentul Concesiuni, Con-
tracte, Acorduri, din strada Pia]a Victoriei nr. 8 sau la telefon
0249/511384, interior 131. Ofertele se depun pân` pe data de
02.07.2014, ora 16.30, la Ghi[eul Unic din cadrul Prim`riei mu-
nicipiului Caracal. Ofertele se deschid în data de 03.07.2014,
orele 12.00, în prezen]a ofertan]ilor, la sediul Prim`riei mu-
nicipiului Caracal.
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