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OFERTE SERVICIU
Trenkwalder angajeaz` pentru depozit
stivuitoristi, pikeri, manipulan]i marf`, avantaj
ISCIR. Rela]ii la 0752.127.384 sau Str.Bucur, nr.2,
sector 4, zona Unirea/Budapesta.

Prim`ria comunei Mo[teni organizeaz` concurs
de recrutare  pentru ocuparea func]iei publice
de execu]ie vacante de Consilier, clasa I, grad pro-
fesional debutant, compartimentul Buget
finan]e, contabilitate, taxe [i impozite, Achizi]ii
publice, Resurse umane. Probele stabilite pen-
tru concurs: proba scris` [i interviu. Condi]iile
de desf`[urare a concursului: termenul de
depunere al dosarelor, în termen de 20 zile de la
data public`rii anun]ului, la sediul Prim`riei,
Birou Secretar; data [i ora concurs: 23 iunie 2014,
ora 11.00 proba scris` [i ora 14.00 interviul; locul
organiz`rii probei scrise: sediu Prim`ria
Mo[teni. Condi]iile generale de participare la
concurs, condi]iile specifice prev`zute în fi[a
postului, bibliografia [i tematica pentru concurs
se afi[eaz` la sediul Prim`riei Mo[teni, precum
[i pe site-ul institu]iei. Actele solicitate
candida]ilor pentru dosarul de înscriere la con-
curs: -copia actului de identitate; -formularul de
înscriere, conform anexei nr.3 la H.G. nr.
611/2008, r(1), cu modific`rile [i complet`rile ul-
terioare; -copiile diplomelor de studii; -cazierul
judiciar (acesta poate fi înlocuit cu o declara]ie
pe proprie r`spundere, cu obliga]ia de a com-
pleta dosarul de concurs cu originalul documen-
tului pe tot parcursul desf`[ur`rii concursului,
dar nu mai târziu de 5 zile lucr`toare de la data
la care a fost declarat admis în urma selec]iei
dosarelor, sub sanc]iunea neemiterii actului ad-
ministrativ de numire); -adeverin]` care s` at-
este starea de s`n`tate corespunz`toare;
-declara]ie pe propria r̀ spundere sau adeverin]a
care s` ateste c` nu a desf`[urat activit`]i de
poli]ie politic`. Copiile actelor de mai sus se vor
prezenta înso]ite de documentele originale,
pentru a fi certificate pentru conformitate cu
originalul de c`tre secretariatul comisiei de con-
curs, sau în copii legalizate. Rela]ii suplimentare
la Secretarul comunei Mo[teni, tel. 0247.356.012.

CITA}II
Marinescu Lauren]iu Liviu, domiciliat \n Com.
Giurgita, sat Giurgita, Str. Mihai Eminescu nr. 10,
jud. Dolj este chemat la Judec`toria Ploie[ti \n
calitate de p~r~t \n dosarul nr. 7728/281/2012 la
termenul din 04.06.2014 \n contradictoriu cu SC
Allianz }iriac Asigur`ri SA.

Se citeaz` la Judec`toria Petro[ani  pentru data
de 04.06.2014, ora 8:30, în dosarul
nr.9905/278/2012 numitele Wagner Maria -
c`s`torit` Peifer Lois [i Wagner Carolina.

Se citeaz` la Judec`toria Ha]eg pentru data de
11.06.2014, ora 8:30, în dosarul nr.1286/240/2012
numi]ii Vladislav Maria, B`ltean Eva, B`ltean

Ieremia, Ceu]` Mihai Iepure, Popa Mari[ca, Popa
Treja, Ceu]` Iancu.

Se citeaz` Idu Daniel, cu domiciliul în localitatea
Bude[ti, jude]ul Vâlcea, la judec`toria Rm. Vâl-
cea, în data de 24.06.2014, în dosar nr.
12073/288/2013 având ca obiect divor] cu Idu
Maria.

Predu]oiu Angela, George, Valeria sunt cita]i în
dosarul nr.5304./299/2007* la Tribunalul Bu-
cure[ti, sec]ia a-III-a civil`, în data 16.06.2014,
camera 201, apel 12, ora-08.30 în proces cu
Nav`rgeac Floarea. 

Ni]u Cristina, cu ultim domiciliu în Merei,
jud.Buz`u, este citat` pentru termenul din
17.06.2014, în dosar nr. 8755/200/2013 al
Judec`toriei Buz`u, Cc11, ora 9.00, având ca
obiect divor], în contradictor cu Ni]u {tefan.

Fusa Dan Liviu este chemat la Judec`toria Doro-
hoi în calitate de pârât în dosar 2209/222/2010
având ca obiect “vânzare cump`rare” la ter-
menul din data de 28 mai 2014, în proces cu
Roman Maricel.

Numitul Horumb` Andrei este citat în data de
27.06.2014, la Judec`toria Rm Vâlcea, în dosar nr
1593/288/2014, în conflict familial cu Gheorlan
Cristina, având ca obiect stabilirea domiciliului
minorei [i exercitare autoritate p`rinteasc` [i
pensie alimentar`.

Societatea comercial` Advertising Promedia
Cool SRL, având J29/1889/2008 [i ultim sediu
social înregistrat în jude]ul Prahova, municipiul
Ploie[ti, str. 1 Mai nr.6, în dizolvare judiciar` con-
form art.237 din L.31/1990, este chemat` în jude-
cat` în calitate de pârât` de c`tre reclamantul
Sova Dan Coman, cu domiciliul ales pentru co-
municarea tuturor actelor de procedur` la SCPA
“Savescu, Voinescu [i Asocia]ii” din Bucure[ti,
str. Intrarea Catedrei nr.2, Sector 1, în dosarul nr.
73293/3/2011, pe rolul Tribunalului Bucure[ti,
sec]ia a IV-a civil`, pentru termenul din
17.06.2014, orele 8.30, complet F 7, sala 252, Fond,
la sediul instan]ei din Bucure[ti, Bd. Unirii nr.37,
Sector 3. Dosarul are ca obiect ac]iune în raspun-
dere civil` delictual`, cu men]iunea c` soci-
etatea pârât` are obliga]ia de a depune
Întâmpinare, cel mai târziu cu 5 zile înainte de
termenul stabilit pentru judecat`. În caz de
neprezentare a p`r]ilor, judecata se va face în
lips`, dac` se solicit` în scris acest lucru de c`tre
una din p`r]i.

Direc]ia General` de Asisten]` Social` [i
Protec]ia Copilului Vîlcea cheam` în judecat` pe
numita Avram Maria cu re[edin]a în comuna
Vl`de[ti, sat Plea[a, jud. Vâlcea în calitate de in-
timat` în dosarele civile nr.1040 [i 1041/90/2014,
cu termen de judecat` la data de 23.05.2014,
aflat pe rol la Tribunalul Vâlcea. 2. Direc]ia Gen-
eral` de Asisten]` Social` [i Protec]ia Copilului
Vîlcea cheam` în judecat` pe numita Gunici
Aida domiciliat` în comuna Vl`de[ti, sat

Vl`de[ti, jud. Vâlcea în calitate de intimat` în
dosarul civil nr.1102/90/2014, cu termen de jude-
cat` la data de 23.05.2014, aflat pe rol la Tri-
bunalul Vâlcea. 3. Direc]ia General` de Asisten]`
Social` [i Protec]ia Copilului Vîlcea cheam` în
judecat` pe numita Costescu Paula domiciliat`
în comuna P`u[e[ti, sat Cernelele, jud. Vâlcea în
calitate de intimat` în dosarul civil
nr.829/90/2014, cu termen de judecat` la data
de 23.05.2014, aflat pe rol la Tribunalul Vâlcea.

Rom~nia. Judec`toria V`lenii de Munte. Jude]ul
Prahova. Dosar nr. 492/331/2014. Data
05.05.2014. OP 5041. Fa]` de dispozi]iile
\ncheierii de sedin]` din 29.04.2014 din dosarul
nr. 492/331/2014, prin care se invoc` de c`tre
reclamantul G~ndea Constantin, domiciliat \n
comuna V`rbil`u, sat Varbilau, nr. 64, jud. Pra-
hova, dob~ndirea dreptului de proprietate ca ur-
mare a efectului prescript]iei achizitive de lung`
durat` pentru imobilul teren \n suprafa]` de 304
mp, situat \n com. V`rbil`u, sat V`rbil`u, T38 Cc
2101, jud. Prahova, intravilan, se emite SOMA}IE
prin care to]i cei interesa]i pot face opozi]ie \n
termen de 6 luni de la emiterea celei din urm`
publica]ii, \n lipsa opozi]iei formulate \n termen
procedural, se va trece la judecarea cererii.
Men]ion`m ca imobilul este de]inut de c`tre
reclamantul G~ndea Constantin, domiciliul \n
comuna V`rbil`u, sat V`rbilau nr. 64, jud; Pra-
hova.

DIVERSE
Soma]ie emis` în temeiul Încheierii din
25.04.2014, pronun]at` în Dosar nr.
2285/202/2014 de c`tre Judec`toria C`l`ra[i:
Prin prezenta v` inform`m c` reclaman]ii Costea
Dumitra, domiciliat` în C`l`ra[i, str. Dropia nr.
64, jud. C`l`ra[i, Costea [tefan, domiciliat în
C`l`ra[i, str. Dropia nr. 64, jud. C`l`ra[i, [i Fran-
gulea Marioara, domiciliat` în Pite[ti, str. G-ral
Eremia Grigorescu nr. 12, jud. Arge[, solicit` în
dosarul nr. 2285/202/2014 al Judec`toriei
C`l`ra[i ca instan]a s` constate c` ace[tia au
dobândit prin uzucapiune dreptul de propri-
etate asupra terenului în suprafa]` de 131 mp,
situat în mun. C`l`ra[i, str. Dropiei nr. 64, jud.
C`l`ra[i, cu urm`toarele vecin`t`]i: N – Popa Oc-
tavia [i Ilie Dumitru, V – Beja Dumitru, S – str.
Dropiei [i la E – Herghelegiu Aurica [i Laz`r Ionel.
Orice persoan` interesat` este somat` ca în ter-
men de 6 luni de la afi[area prezentei soma]ii
s` formuleze opozi]ie. În caz contrar, se va pro-
ceda la judecarea cererii. 

LICITA}II
SC Interna]ional Transport SA Pite[ti - în reorga-
nizare judiciar̀  vinde prin licita]ie public` cu stri-
gare urm`toarele bunuri mobile: una central`
termic`, 800 lei; un motostivuitor, 5200 lei; 2
buc rezervoare combustibil 27 tone, 4000 lei.

Pre]urile nu con]in TVA. Licita]ia are loc pe data
de 26 mai 2014, ora 12,00, la sediul societ`]ii din
Pite[ti, str. Dârzul nr. 4B. Rela]ii suplimentare la
tel. 0248254257.

Subscrisa Via Insolv SPRL scoate la vânzare prin
licita]ie public` \n data de 26.05.2014 ora 10.00,
bunurile mobile (conform referat 2/21.12.2013
aprobat prin p.v. Inventariere anexa 8)
apar]inând debitoarei SC Foraj Bucuresti SA
punct de lucru Scaieni. Persoanele interesate vor
cump`ra caietul de prezentare de 3.000 lei de
la administratorul judiciar [i vor depune docu-
mentele de participare la licita]ie cu o zi înainte
de data licita]iei. Licita]ia va avea loc la sediul
lichidatorului din Ploie[ti, str. Banatului, nr.1, bl.
37B, sc. B, ap. 3, tel/fax 0244 519800.

Fusa Dan Liviu este chemat la Judec`toria Doro-
hoi în calitate de pârât în dosar 2209/222/2010
având ca obiect “vânzare cump`rare” la ter-
menul din data de 28 mai 2014, în proces cu
Roman Maricel.

Inspectoratul de Jandarmi Jude]ean Boto[ani or-
ganizeaz` licita]ie public` cu strigare pentru
atribuirea contractului de închiriere a unei
suprafe]e de 0,5 mp situat` la parterul imobilu-
lui din str. I.C. Br̀ tianu nr. 110, mun. Boto[ani, jud.
Boto[ani, pentru amplasarea unui automat pen-
tru b`uturi calde (cafea, cappucino, ciocolat`
cald`, etc). Persoanele interesate pot solicita în
scris fi[a de date a achizi]iei în perioada
21.05.2014- 28.05.2014, orele 9-16 de la sediul
unit`]ii. Informa]ii suplimentare se pot ob]ine
la sediul unit`]ii, la telefon 0231.511533, int. 24521,
fax 0231.516170 sau email achizitii@jandarmeri-
abotosani.ro.

Subscrisa Via Insolv SPRL scoate la vânzare prin
licita]ie public` magazin (spa]iu comercial) sit-
uat \n comunca Soimari, jud. Prahova la pre]ul
de evaluare recomandat, respectiv 15.495,00 lei
f`r` TVA [i bunuri mobile (bijuterii fantezie,
curele, genti inlocuitor, bentite material textil,
articole par, diademe plastic, mese, clestisoare,
cercei) la pre]ul de inventar redus cu 50% [i cu
un discount pentru vanzarea fortata de 20%
(89.108,40 lei) apartinând SC Staliola Serv SRL.
Licita]ia va avea loc în data de 26.05.2014, ora
12/00, respectiv 28.05.2014 si 30.05.2014 la
sediul lichidatorului din Ploiesti, str. Banatului,
nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, jud. Prahova, tel/fax 0244
519800.

Subscrisa Via Insolv SPRL scoate la vânzare prin
licita]ie public`, în fiecare zi de miercuri
\ncep~nd cu data de 28.05.2014, bunurile apart-
inând urm`torilor debitori: Demeter Construct
SRL-bun imobil compus din teren intravilan de
5.022 mp, C1-magazie, C2-magazie, C3-atelier
reparatii si C4-WC, situat în Urlati, str. Orzoaia de
Jos, nr. 45, jud. Prahova la pretul de evaluare
redus cu 50% (94.760,00 lei fara TVA echivalen-
tul a 21.290 euro fara TVA), ora 12/30; Apollo-Ela
SRL (proprietate imobiliar` situat` în Câmpina,
str. I.H. R`dulescu, nr. 39, jude] Prahova
(Sp+P+E+M) + teren intravilan in suprafata de
773 mp la pre]ul de evaluare redus cu 70%, re-
spectiv 462.820,20 lei f`r` TVA, ora 12.00); Calco
Prod SRL (proprietate imobiliar` situat` \n
Ploie[ti, str. Carpenului, nr. 11, jud. Prahova (teren
cu suprafa]a de 949 mp, moara, spa]iu depoz-
itare, anexa, cabina poarta) la pre]ul de evalu-
are redus cu 50%, respectiv 334.198,50 lei f`r`
TVA; bunuri mobile (cuptor de brut`rie, cuptor
de patiserie, ma[in` de feliat, agregat de umid-
itate, divizor aluat, ma[in` conica modelare,
dospitor intermediar, modelator lung, tunel con-
gelare prin reciclarea apei, malaxor spirala) la
pre]ul de evaluare redus cu 40%, respectiv
133.990,00 lei fara TVA, ora 10.00). Persoanele
interesate vor cump`ra caietul de prezentare de
la lichidator [i vor depune documentele de par-
ticipare la licita]ie cu o zi înainte de data licita]iei,
înso]ite de taxa de garan]ie de 10%. Licitatiile
vor avea loc la sediul lichidatorului Ploie[ti, str.
Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, tel/fax 0244
519800.”

Ministerul Justi]iei, cu sediul în Bucure[ti,
str.Apolodor nr.17, sector 5, adres` internet
http://www.just.ro/ ofer` spre închiriere prin
licita]ie public` o suprafa]` de 75,50mp din inc-
inta sediului ministerului, pentru “activit`]i de
alimenta]ie public` [i/sau servicii de preparare
[i servire a mesei pentru salaria]i”. Persoanele
interesate pot ob]ine gratuit Documenta]ia de
atribuire accesând adresa www.just.ro
Sec]iunea Achizi]ii publice sau de la sediul Min-
isterului Justi]iei. Data limit` pentru depunerea
ofertei la Registratura General` a Ministerului
Justi]iei: 12.06.2014 ora 11.00. Data deschiderii
ofertelor: 12.06.2014 ora 11.30, la sediul Minis-
terului Justi]iei. Informa]ii suplimentare se pot
ob]ine la sediul institu]iei, Serviciul Achizi]ii Pub-
lice, telefon/fax 0372041115/1114, email: achiziti-
ipublice@just.ro.

Cabinet Individual de Insolven]` Dasc`l C`t`lin
Andrei desemnat lichidator judiciar pentru S.C.
Byblos Construct SRL., “in faliment, in bank-
ruptcy, in faillite” prin Sentin]a Civil`
nr.5524/06.06.2013 pronun]at` de Tribunalul Bu-
cure[ti Sec]ia a-VII-a Civil`, în cadrul dosarului
nr.1015/3/2012 face public urm`torul anun] -
referitor pas de supraofertare vânzare negociere
direct`, prev. de art.118 alin 4 din Legea 85/2006-
privind procedura insolven]ei: În cadrul Adun`rii
Creditorilor din data de 19.09.2013, a fost apro-
bat` vânzarea prin negociere direct` a propri-
etatii imobiliare compus` din teren în suprafa]`
de 180mp [i construc]iile edificate pe acesta, re-
spectiv C1 –cu o suprafa]` construit` la sol de
60mp, C2 cu o suprafa]` construita la sol de
8mp, C3 -magazie (4,10), construc]ii cu o
suprafa]` total` de 60,81mp, situate în
Bucure[ti, Intrerea T`ciunelui nr.11, sector 2, în-
scris în Cartea Funciar` nr.78825 localit`]ii Bu-
cure[ti, sector 2. În urma desf`[ur`rii [edin]ei de
negociere din data de 14.05.2014, oferta cea mai
bun` a fost de 61.000 Euro. Pasul de
supraofertare stabilit prin Caietul de Sarcini [i
Regulament este de 10% din pre]ul cel mai mare
oferit de poten]ialii cump`ratori. Cei interesati
vor depune la sediul lichidatorului judiciar din

Bucure[ti, Bd. Lucian Blaga nr.4, et.8, sector 3,
ofertele de supraofertare  în conformitate cu
prevederile art.118 alin.4 din Legea 85/2006 [i
cu respectarea celorlalte condi]ii prev`zute în
caietul de sarcini [i în regulamentul de ne-
gociere în termen de 30 de zile de la data pub-
lic`rii prezentului anun]. [edin]a de licita]ie
pentru situa]ia în care, în termenul de 30 de zile
se vor înregistra oferte, va avea loc în data de
25.06.2014 ora 12.00 la sediul lichidatorului judi-
ciar din Bucure[ti, Bd. Lucian Blaga nr.4, et.8, sec-
tor 3. Informa]ii suplimentare se pot ob]ine la
telefonul 031.405.64.93 sau 0728.903.583.

S.C. Ap`-Canal 2000 SA, cu sediul social în Mu-
nicipiul Pite[ti, b-dul I.C. Br̀ tianu, nr. 24A, Jude]ul
Arge[, înmatriculat` la Oficiul Registrului
Comer]ului Arge[ sub nr.J03/185/2000, CUI
13009001, având ca obiect principal de activi-
tate „Captarea, tratarea [i distribu]ia apei - COD
CAEN 3600”, capital social subscris [i integral
v`rsat este în valoare de 10.139.510 lei, num`r
total de ac]iuni 1.013.951, cu valoarea nominal`
de 10 (zece) lei/ac]iune,  având ca ac]ionari
unit`]ile administrativ teritoriale: municipiul
Pite[ti (89,8895%), ora[ul Coste[ti (0,1830%),
ora[ul {tef`ne[ti (4,8500%), ora[ul Topoloveni
(0,1940%), jude]ul Arge[ (0,1247%), comuna Alb-
ota (0,7704%), comuna Bascov (0,2232), comuna
Bârla (0,0394%), comuna Bradu (1,5008%),  co-
muna Buzoe[ti (0,0807%), comuna C`teasca
(0,0009%), comuna M`r`cineni (0,8203%), co-
muna Meri[ani (0,0355%), comuna Mo[oaia
(1,0571), comuna Ruc`r (0,0915%), comuna
}i]e[ti (0,0425%), comuna Stolnici (0,0965%), or-
ganizeaz` în data de 11.06.2014, ora 12:00, la
sediul s`u din Municipiul Pite[ti, Calea Craiovei,
nr. 38, Jude]ul Arge[ (in cl`direa OTP Bank),
licita]ia public` deschis`, cu strigare, pentru vân-
zarea bunului „spa]iu comercial compus din
teren în suprafa]` de 153 mp [i o construc]ie sit-
uat` pe acesta tip S+P+1E+2E par]ial, în
suprafa]` construit` la sol de 81 mp [i o
suprafa]` util` totala de 326,05 mp”. Bunul este
situat în municipiul Pite[ti, Calea Bascov, nr.43,
jude]ul Arge[ [i apar]ine domeniului privat la
SC Ap`-Canal 2000 SA Pite[ti.  Licita]ia deschis`
cu strigare se va face dup` regula licita]iei com-
petitive sau olandeze, respectiv la un pre] în ur-
care sau în sc`dere, în func]ie de raportul dintre
cerere [i ofert`. Licita]ia se va organiza în data
de 11.06.2014, începând cu ora 12:00, numai cu
participan]ii declara]i accepta]i. Pre]ul de
pornire al licita]iei: 536.971 lei, f`r` TVA. Vân-
zarea poate fi efectuat` [i în condi]iile art.141
alin.2 lit.f din Codul fiscal (cu scutire de TVA).
Pasul de licita]ie: 5% din pre]ul de pornire, re-
spectiv 26.849 lei, f`r` TVA. Condi]iile pe care
trebuie s` le îndeplineasc` poten]ialii achizitori,
pentru a fi admi[i la licita]ie, sunt prev`zute în
„Caietul de sarcini”. „Caietul de sarcini” al
licita]iei poate fi ridicat, de la sediul SC Ap`-
Canal 2000 SA din Municipiul Pite[ti, b-dul I.C.
Br`tianu nr.24A, Jude]ul Arge[ - Serviciul Rela]ii
Publice, în zilele lucr`toare, începând cu data de
26.05.2014, între orele 08:00-16:30, pân` cel
târziu la data de 29.05.2014, ora 16:30; Taxa de
participare la licita]ie  este de 1000 lei f`r` TVA
[i se poate achita la casieria SC Ap`-Canal 2000
SA din Municipiul Pite[ti, b-dul I.C. Br`tianu nr.
24A, Jude]ul Arge[ sau prin ordin de plat` în con-
tul RO93BRDE030SV05734580300 deschis la
BRD - Sucursala Pite[ti. Pentru participarea la
licita]ie este obligatorie achitarea taxei de par-
ticipare la licita]ie care include [i achizi]ionarea
„Caietului de sarcini”. Taxa de participare la
licita]ie  nu se restituie ofertan]ilor. Docu-
mentele pe baza c`rora se va elibera Caietul de
sarcini sunt: - dovada achit`rii taxei de partici-
pare la licita]ie; - împuternicire scris` din partea
ofertantului persoan` juridic` acordata per-
soanei care reprezint` ofertantul [i copia c`r]ii
de identitate a persoanei împuternicite; - copia
c`r]ii de identitate a ofertantului persoana
fizic`. Garan]ia de participare: 20%  din pre]ul
de pornire al licita]iei, respectiv 107.394 lei f`r`
TVA. Garan]ia de participare se achit` prin trans-
fer bancar în contul SC Ap`-Canal 2000 SA
RO93BRDE030SV05734580300 deschis la BRD -
Sucursala Pite[ti. Dovada achit`rii se face cu or-
dinul de plata confirmat de banca emitenta.
Pentru participarea la licita]ie, ofertan]ii vor
depune la sediul SC Ap`-Canal 2000 SA Pite[ti
din Municipiul Pite[ti, b-dul. I.C. Br`tianu, nr. 24
A, Jude]ul Arge[, documentele de participare
prev`zute de „Caietul de sarcini”, pân` la data
de: 03.06.2014, ora 16:30. Deschiderea plicurilor
cu documentele de participare la licita]ie se va
face în prezen]a tuturor ofertan]ilor, la sediul SC
Ap`-Canal 2000 SA din Municipiul Pite[ti, Calea
Craiovei, nr. 38, Jude]ul Arge[ (în cl`direa OTP
Bank), la data de 05.06.2014, ora 12:00. Verifi-
carea [i analizarea documentelor de participare
la licita]ie se va face de c`tre comisia de licita]ie
în maxim 3 zile lucr`toare de la data [edin]ei de
deschidere. Lista cuprinzând ofertan]ii accepta]i,
care au depus documenta]ia completa de par-
ticipare la licita]ie se va afi[a la sediul SC Ap`-
Canal 2000 SA din Municipiul Pite[ti, b-dul. I.C.
Br`tianu, nr. 24 A, Jude]ul Arge[,  la data de
09.06.2014, ora 16:30; Licita]ia cu strigare se va
desf`[ura în data de 11.06.2014, ora 12:00, numai
cu participan]ii declara]i accepta]i. Persoane de
contact pentru rela]ii referitoare la licita]ie: dl.
Marinescu Mihail (tel. 0743100234, fax
0248210146).

SC Ap`-Canal 2000 SA, cu sediul social în Mu-
nicipiul Pite[ti, b-dul I.C. Br`tianu, nr. 24 A,
Jude]ul Arge[, înmatriculat` la Oficiul Registru-
lui Comer]ului Arge[ sub nr.J03/185/2000, CUI
13009001, având ca obiect principal de activi-
tate „Captarea, tratarea [i distribu]ia apei - COD
CAEN 3600”,  capital social subscris [i integral
v`rsat este în valoare de 10.139.510 lei, num`r
total de ac]iuni 1.013.951, cu valoarea nominal`
de 10 (zece) lei/ac]iune, având ca ac]ionari
unit`]ile administrativ teritoriale: municipiul
Pite[ti (90,4726%), ora[ul Coste[ti (0,2068%),
ora[ul {tef`ne[ti (4,2665%), ora[ul Topoloveni
(0,2191%), jude]ul Arge[ (0,1408%), comuna Alb-
ota (0,8703%), comuna Bascov (0,1713%), co-

muna Bârla (0,0446%), comuna Bradu
(1,4988%),  comuna Buzoe[ti (0,0912%), comuna
C`teasca (0,0010%), comuna M`r`cineni
(0,9266%), comuna Meri[ani (0,0401%), co-
muna Mo[oaia (0,7900%), comuna Ruc`r
(0,1033%), comuna ]i]e[ti (0,0480%), comuna
Stolnici (0,1090%), organizeaz` în data de
11.06.2014, ora 10:00, la sediul s`u din Municip-
iul Pite[ti, Calea Craiovei, nr. 38, Jude]ul Arge[ (în
cl`direa OTP Bank), licita]ia public` deschis`, cu
strigare, pentru vânzarea urm`toarelor terenuri:
a) teren arabil în suprafa]` de 2.452 m.p. situat în
intravilanul comunei Stolnici, sat Vl`[cu]a, iden-
tificat cadastral cu nr. 80370 si înscris în Cartea
Funciar` nr.80370 a comunei Stolnici; b) teren
arabil în suprafa]` de 2.215 m.p. situat în intrav-
ilanul comunei Stolnici, sat Vl`[cu]a, identificat
cadastral cu nr.80390 [i înscris în Cartea Fun-
ciar` nr.80390 a comunei Stolnici. Terenurile
apar]in domeniului privat al  SC Ap`-Canal 2000
SA Pite[ti. Licita]ia deschis` cu strigare se va face
dup` regula licita]iei competitive sau olandeze,
respectiv la un pre] în urcare sau în sc`dere, în
func]ie de raportul dintre cerere [i oferta.
Licita]ia se va organiza în data de 11.06.2014, în-
cepând cu ora 10:00, numai cu participan]ii de-
clara]i accepta]i. Pre]ul de pornire al licita]iei:
-16.574 lei (f`r` TVA) pentru terenul arabil în
suprafa]` de 2.452 m.p.; -14.973 lei (f`r̀  TVA) pen-
tru terenul arabil în suprafa]` de 2.215 m.p.. Pasul
de licita]ie: 5% din pre]ul de pornire, la care se
adaug` TVA, respectiv: -829 lei, f`r` TVA pentru
terenul arabil în suprafa]` de 2.452 m.p.; -749 lei,
f`r` TVA pentru terenul arabil în suprafa]` de
2.215 m.p.. Condi]iile pe care trebuie s` le în-
deplineasc` poten]ialii achizitori, pentru a fi
admi[i la licita]ie, sunt prev`zute în „Caietul de
sarcini”. „Caietul de sarcini” al licita]iei poate fi
ridicat, de la sediul SC Ap`-Canal 2000 SA din
Municipiul Pite[ti, b-dul I.C. Br`tianu nr.24A,
Jude]ul Arge[ - Serviciul Rela]ii Publice, în zilele
lucr`toare, începând cu data de 26.05.2014, între
orele 08:00-16:30, pân` cel târziu la data de
29.05.2014, ora 16:30; Taxa de participare la
licita]ie  este de 1000 lei f`r` TVA  [i se poate
achita la casieria SC Ap`-Canal 2000 SA din Mu-
nicipiul Pite[ti, b-dul I.C. Br̀ tianu nr. 24A,  Jude]ul
Arge[ sau prin ordin de plata în contul SC Ap`-
Canal 2000 SA RO93BRDE030SV05734580300
deschis la BRD - Sucursala Pite[ti. Pentru partic-
iparea la licita]ie este obligatorie achitarea taxei
de participare la licita]ie care include [i
achizi]ionarea „Caietului de sarcini”. Taxa de par-
ticipare la licita]ie  nu se restituie ofertan]ilor.
Documentele pe baza c`rora se va elibera Cai-
etul de sarcini sunt: - dovada achit`rii taxei de
participare la licita]ie; - împuternicire scris` din
partea ofertantului persoan` juridic` acordat`
persoanei care reprezint` ofertantul [i copia
c`r]ii de identitate a persoanei împuternicite. -
copia c`r]ii de identitate a ofertantului persoan`
fizic`. Garan]ia de participare este de 20%  din
pre]ul de pornire al licita]iei, respectiv: -3.315 lei,
f`r` TVA pentru terenul arabil în suprafa]` de
2.452 m.p.; -2.995 lei, f`r` TVA pentru terenul ara-
bil în suprafa]` de 2.215 m.p.. Garan]ia de partic-
ipare se achit` prin transfer bancar în contul SC
Ap`-Canal 2000 SA
RO93BRDE030SV05734580300 deschis la BRD -
Sucursala Pite[ti. Dovada achit`rii se face cu or-
dinul de plat` confirmat de banca emitent`.
Pentru participarea la licita]ie, ofertan]ii vor
depune la sediul SC AP`-CANAL 2000 SA Pite[ti
din Municipiul Pite[ti, b-dul. I.C. Br`tianu, nr. 24
A, Jude]ul Arge[, documentele de participare
prev`zute de „Caietul de sarcini”, pân` la data
de: 03.06.2014, ora 16:30. Deschiderea plicurilor
cu documentele de participare la licita]ie se va
face în prezen]a tuturor ofertan]ilor, la sediul SC
Ap`-Canal 2000 SA din Municipiul Pite[ti, Calea
Craiovei, nr. 38, Jude]ul Arge[ (în cl`direa OTP
Bank), la data de 05.06.2014, ora 10:00. Verifi-
carea [i analizarea documentelor de participare
la licita]ie se va face de c`tre comisia de licita]ie
în maxim 3 zile lucr`toare de la data [edin]ei de
deschidere. Lista cuprinzând ofertan]ii accepta]i,
care au depus documenta]ia complet` de par-
ticipare la licita]ie se va afi[a la sediul SC Ap`-
Canal 2000 SA din Municipiul Pite[ti, b-dul. I.C.
Br`tianu, nr. 24A, Jude]ul Arge[, la data de
09.06.2014, ora 16:30; Licita]ia cu strigare se va
desf`[ura în data de 11.06.2014, ora 10:00,
numai cu participan]ii declara]i accepta]i. Per-
soane de contact pentru rela]ii referitoare la
licita]ie: dl. Marinescu Mihail (tel. 0723238406,
fax 0248210146).

PIERDERI
Pierdut proces verbal eliberat 30.06.1971, pe nu-
mele Popa Ioan [i Vi[a. Îl declar nul. 

Pierdut contract vânzare-cump`rare nr.211/1875,
pe numele Alexandru Nicolae, Alexandru Olga.
Îl declar nul. 

Pierdut proces verbal eliberat în 16.07.1970, pe
numele Cristescu Arghir [i Elena. Îl declar nul.

Pierdut document de control pentru transportul
rutier de persoane, prin servicii ocazionale, seria
18777. Îl declar nul.

Declar anularea pierderii ALP-ului cu seria B nr.
18754, pe numele Ilie Cristina.

Pierdut bilet la ordin, seria PIRB3AG 0090664,
data emiterii: 05.12.2013, în suma de 6.052,69 lei,
emitentul Mikada Foods SRL, având cod emi-
tent: 17560258, IBAN emitent:
RO45PIRB4260758508002000. Biletul la ordin a
fost emis pentru SC Plastix Process SRL, soci-
etatea a girat biletul c`tre Paccor Unical Româ-
nia SRL (ulterior firma [i-a schimbat numele pe
data de 07.02.2014 în Coveris Rigid România SRL
, CUI: RO9670187). Îl declar nul.

Anun] pierderea contract de vânzare- cump`rare
nr. 1264 din 06.05.2004, fi[a corpului de propri-
etate nr. 12762, titlul de proprietate aferent
terenului Str. Zorelelor nr.55 din Constan]a, dosar
cadastral nr. 12762 Oficiul Jude]ean de Cadastru
Geodezie Constan]a, toate actele în original pe
numele Liliane Bilal, le declar nule începând cu
data din luna August 2013.

Publicitate


