
Anun]uri
12 JURNALUL NA}IONAL Luni, 7 iulie 2014

OFERTE SERVICIU

Institutul Na]ional de Cercetare- Dezvoltare
pentru Optoelectronic` INOE 2000 cu sediul în
Str. Atomi[tilor nr.409, Ora[ M`gurele, Jud. Ilfov
scoate la concurs: -1 post de asistent cercetare
[tiin]ific` cu contract individual de munc` pe
durat` determinat` cu urm`toarele cerin]e: ab-
solvent studii superioare [i masterat, cu spe-
cializare Inginer electronist- instrumenta]ie [i
sisteme avansate de m`surare, cu vârsta de
maxim 30 ani; cunoa[terea limbii engleze este
obligatorie, iar cunoa[terea unei limbi str`ine
este un avantaj; este obligatorie operarea PC,
cuno[tin]e de utilizare Microsoft Office, Auto-
Cad, Comsol, Multiphysics, RadExploree, Lab-
view. Locul desf`[ur`rii concursului: la sediul
INOE 2000 din str. Atomi[tilor nr.409, Ora[ul
M`gurele, Jud. Ilfov. Data depunerii dosarului
de concurs: 04.08.2014- 05.08.2014. Dosarul de
concurs se depune la Secretariatul INOE 2000
din str. Atomi[tilor nr.409, Ora[ul M`gurele, Jud.
Ilfov. Rela]ii la telefon: 021.457.45.22.

VÂNZåRI DIVERSE

Vând cort nun]i, 161 mp, 9.000 RON, Tel.
0763.370.856.

CITA}II

Herram Form Corp, cu re[edin]a în Republica
Panama, Argentina Tower, City of Panama, este
chemat în fa]a Curtii de Apel Bucuresti, Sec]ia a-
VI-a Civil`, Splaiul Independen]ei nr.5, sector 4,
Bucure[ti, C13R, camera E77–I.N. Fintescu, în
ziua de 11 septembrie 2014, orele 09:00, în cal-
itate de intimat, în proces cu SC Strategic Invest
Properties SRL, reprezentat` de lichidator judi-
ciar Dinu, Urse [i Asocia]ii SPRL cu sediul ales
pentru comunicarea coresponden]ei în Bu-
cure[ti, Str. Buze[ti nr.71, etaj 2, cam. 203, sector
1, în calitate de recurent, pentru Recurs -ac]iune
în anulare contr. v/c, Dosar nr. 61978/3/2011.

Mo[tenitorii defunctei Ianculescu Simona, CNP
2460302290907, decedat` la data de
20.08.2013, cu ultimul domiciliu \n C~mpina, Str.
Simion Barnu]iu nr. 3, jud. Prahova, sunt ruga]i
s` se prezinte la data de 25.08.2014 la ora 10:00
la sediul Biroului Notarial Savulescu Vasile –
Ivan Mihaela cu sediul \n Municipiul C~mpina,
Bd-ul Carol I, bl. R55, parter, jud. Prahova, pen-
tru dezbaterea succesiunii defunctei.

NOTIFICåRI

Expert Am SPRL notific` deschiderea procedurii
generale a insolven]ei împotriva debitoarei Eu-
rostockhouse SRL, C.U.I. 25026529, dosar
578/121/2014, Tribunalul Gala]i – Sec]ia aIIa
Civil`.

Expert Am SPRL notific` deschiderea procedurii
simplificate a falimentului împotriva debitoarei
SC Povmar Construct SRL, C.U.I. 11891864, dosar
3293/121/2014, Tribunalul Gala]i – Sec]ia aIIa
Civil`.

DIVERSE

În seara zilei de 23.05.2009, respectiv
24.05.2009, SC Com Cant 91 SRL Club Krypton,
din localitatea Craiova, a îngr`dit accesul unui
num`r de 6 tineri de etnie rom` în localul de-
schis publicului larg, fapt ce a reprezentat o ex-
cludere pe baz` de etnie. Faptul reprezint` un
act de discriminare, iar SC Com Cant 91 SRL î[i
cere scuze pentru nepl`cuta situa]ie în care au
fost puse persoanele de etnie rom`.

În conformitate cu OUG 195/2005 privind pro-
tec]ia mediului, aprobat` prin Legea 265/2006
cu modific`rile [i complet`rile ulterioare [i Ord.
1798/2007, SC Sten Impex SRL, anun]` în-
ceperea demersurilor în vederea ob]inerii au-
toriza]iei de mediu pentru obiectivul exploatare
forestier`, pe raza jude]elor Cluj, S`laj, Bihor,
Alba. Eventualele sugestii [i reclama]ii se vor
depune la sediul APM Cluj, Calea Doroban]ilor,
nr. 99, în zilele de luni între orele 9.00-16.30,
mar]i-vineri între orele 9.00-14.00.

SC ITC SRL Bucure[ti invit` proprietarii de teren
ce de]in titluri de proprietate sau Procese-Ver-
bale de punere \n posesie, pe raza localit`]ii
Popesti Leordeni, \n tarlalale: 25, 25, 32, 34, 36,
37, 38, 39. 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 49, pentru a
\ncheia contracte de arend`. V` rug`m s` ne
contacta]i la: Tel:021.467.15.24; 0372.711.730; e-
mail: popesti@itcseeds.ro

Rostami Saeid (beneficiar) proprietar al terenu-
lui situat în comuna Clinceni, Tarla 10, Parcela
43, nr. cadastral 693, în suprafa]` de 5.000mp,
anun]` publicul interesat asupra depunerii so-
licit`rii de ob]inere a Avizului (de Oportunitate/
Tehnic Consultativ/ Favorabil) pentru docu-
menta]ia PUD –func]iunea. Documenta]ia a
fost depus` pentru consultare la Consiliul
Jude]ean Ilfov la data 03.07.2014. Observa]ii/ co-
mentarii se primesc în scris la Direc]ia de Ur-
banism din cadrul Consiliului Jude]ean Ilfov,
strada Ghe. Manu nr.18, sector 1 (tel.
021.212.56.93),  în termen de 15 zile de la publi-
carea prezentului anun].

Subscrisa Evrika Insolvency IPURL reprezentata
prin asociat coordonator Liscan Aurel, \n calitate
de lichidator judiciar al SC Conmet Impex SRL
desemnat prin Sentin]a civil` din data de
27.06.2014, pronun]at` de Tribunalul Bucure[ti,
Sec]ia a VII-a Civil`  \n Dosar nr. 20052/3/2014,
notific` deschiderea falimentului prin proce-
dura simplificat` prev`zut` de Legea
nr.85/2006 împotriva SC Conmet Impex SRL, cu
sediul \n Bucure[ti Sectorul 5, Str. Iacob Andrei,
Nr. 13, Bloc Z 5, Scara 3, Etaj 2, Ap. 50 Contacte,
CUI 16128678, nr. de ordine \n registrul
comer]ului J40/1819/2004.  Persoanele fizice [i
juridice care \nregistreaz` un drept de crean]`
\mpotriva SC Conmet Impex SRL vor formula de-
clara]ie de crean]` care va fi \nregistrat` la grefa
Tribunalului Bucure[ti - sec]ia a VII-a civil`, cu
referire la dosarul nr. 20052/3/2014, \n
urm`toarele condi]ii: a) termenul limit` pentru
\nregistrarea cererii de admitere a crean]elor \n
tabelul creantelor 11.08.2014; b) termenul limita
pentru verificarea creantelor, intocmirea, afis-
area si comunicarea tabelului preliminar al cre-
antelor 21.08.2014; c) termenul limita pentru
definitivarea tabelului creantelor la 05.09.2014;
d) data primei sedinte a adunarii generale a
creditorilor 26.08.2014, ora 14.00; e) adunarea
generala a asociatilor SC Conmet Impex SRL la
data de 16.07.2014, ora 14.00 la sediul lichida-
torului judiciar.

LICITA}II

Prim`ria Municipiului Alexandria, cu sediul în
str. Dun`rii nr.139, cod fiscal 4652660, orga-
nizeaz` licita]ie public` direct` în scopul conce-
sion`rii unui teren în suprafa]` de 300,00 mp,
apar]inând domeniului privat de interes local
al municipiului Alexandria, situat  în strada
Fabricii, nr.2A în CV101. Perioada de concesion-
are este de 25 ani. Licita]ia va avea loc la data
de 29.07.2014, orele 11:00, la sediul Prim`riei
Municipiului Alexandria, iar ofertele se primesc
la registratura Prim`riei Municipiului Alexan-
dria, pân` în preziua datei de licita]ie, orele
16:00, într-un singur exemplar în limba român`.
Documenta]ia de atribuire poate fi studiat` [i
achizi]ionat`, contra cost, la sediul Prim`riei
Municipiului Alexandria, Serviciul Valorificare
Patrimoniu, tel. 0247317732, int.132, fax.
0247317728. Împotriva licita]iei, pân` la momen-
tul adjudec`rii, se va putea face contesta]ie la
Judec`toria Alexandria (strada Independen]ei,
nr.22, Alexandria). Solu]ionarea litigiilor se real-
izeaz` la Tribunalul Teleorman-Sec]ia Con-
tencios Administrativ (strada Ion Creang`, nr.53,
Alexandria). Clarific`rile privind licita]ia se pot
ob]ine maxim pân` la data de 22.07.2014.

Ministerul Finan]elor Publice. Agen]ia
Na]ional` de Administrare Fiscal`. Direc]ia Gen-
eral` Regional` a Finan]elor Publice – Ia[i. Ad-
ministra]ia Jude]ean` a Finan]elor Publice
Bac`u. Serviciul Fiscal Municipal One[ti. Dosar
de executare nr. 4456833/2013. Nr. 105645 / 27
iunie 2014. Anun]ul privind vânzarea pentru
bunuri mobile/ imobile. Anul 2014 luna iunie
ziua 27. Serviciul Fiscal Municipal One[ti \n
temeiul art. 162 din Ordonan]a Guvernului nr.
92/2003 privind Codul de Procedur` Fiscal`, re-
publicat`, cu modific`rile [i complet`rile ulte-
rioare, face cunoscut c` în ziua de 25 iulie 2014,
ora 10,00 \n localitatea One[ti, str. Po[tei nr. 5,
vinde prin licita]ie public` (al doilea termen)
bunurile mobile/ imobile proprietate a deb-
itorului SC Cimist Trans SRL, cu sediul în locali-
tatea Pârg`re[ti, cod de identificare fiscal`
4456833: - cl`dire spa]iu comercial \n suprafa]`
de 66 mp., situat` \n loc. Pârg`re[ti sat. Satu-
Nou, pre]ul de pornire al licita]iei este de 20878
lei (exclusiv TVA). - autoutilitar` Mercedes Vito
108 CDI Furgon , serie motor 20176447, pre]ul
de pornire al licita]iei este de 27410 lei (exclusiv
TVA). Vânzarea va avea loc \n data de 25 iulie
2014, ora 10.00 la sediul Serviciului Fiscal Mu-
nicipal One[ti, str. Po[tei nr. 5. Ofertan]ii sunt
obliga]i s` depun` pân` la data de 24 iulie 2014,
taxa de participare reprezentând 10% din pre]ul
de pornire al licita]iei, oferta de cump`rare
scris`, precum [i celelalte acte prev`zute de art.
162 alin. 7 din OG nr. 92/2003 privind Codul de
Procedur` Fiscal` republicat` cu modific`rile [i
complet`rile ulterioare. Raportele de evaluare
se afl` la sediul vânzatorului. Informa]ii supli-
mentare pute]i ob]ine la sediul Serviciului Fiscal
Municipal One[ti, telefon 0234/ 320671, interior
209.

Ministerul Finan]elor Publice. Agen]ia
Na]ional` de Administrare Fiscal`. DGRFP Ia[i
/ AJFP Bac`u. Str. Dumbrava Ro[ie nr. 1-3, local-
itatea Bac`u. Nr. 303.977 din 30.06.2014.
Anun]ul privind vânzarea pentru bunuri imo-
bile / mobile. Administra]ia Jude]ean` a
Finan]elor Publice Bac`u \n temeiul art. 159
alin. (1) din Ordonan]a Guvernului nr. 92/2003
privind Codul de Procedur` Fiscal`, republi-
cat`, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare,
face cunoscut c` în ziua de 23 iulie 2014, ora
13.00, în localitatea Bac`u, str. Dumbrava Ro[ie
nr.1-3, vinde prin licita]ie public` urm`toarele
bunuri: apartament 2 camere decomandate,
suprafa]a util` 43,48 mp / construit` 52,88
mp, strada Prieteniei, nr. 3, scara D, et. 4, ap. 19,
municipiul Bac`u – pre] 60.250 lei, proprietate
a debitorului SC Elex SRL, cu sediul \n municip-

iul One[ti, jude]ul Bac`u, strada Victor Babe[
nr. 3, cod de identificare fiscal` 957106 - ter-
menul 3; autoutilitar` Mitsubishi L200, euro
4, an fabrica]ie 2008, caroserie BA suprastruc-
tur` deschis`, culoare gri metal – pre] 24.324
lei [i autoutilitar` Renault Trafic, euro 3, an fab-
rica]ie 2006, caroserie AF cu utlizare multipl`,
culoare alb – pre] 12.500 lei, proprietate a deb-
itorului SC FFB Grup SRL Bac`u, cu sediul so-
cial \n Bac`u, strada Bicaz nr. 152/A/8, cod de
identificare fiscal` 18257741 - termenul 3; bul-
doexcavator Komatsu WB 93 R5 – BC 624, an
fabrica]ie 2006, culoare galben – pre] 62.475
lei [i buldoexcavator Komatsu WB 93 R5 – BC
625, an fabrica]ie 2006, culoare galben – pre]
57.300 lei, proprietate a debitorului SC Moldin-
stal SRL Bac`u, cu sediul social \n Bac`u, strada
Miori]ei nr. 25/B/3, cod de identificare
12797009 - termenul 2; autoturism Toyota
Land Cruiser 3.0D-4D Executive, an fabrica]ie
2007, culoare gri, trac]iune integral`, motorin`
– pre] 68.775 lei [i stoc de curele transmisie
auto - pre] 806.400 lei, proprietate a SC Mediu
Research SRL Bac`u, cu sediul social \n Bac`u,
strada Alexei Tolstoi nr. 12, cod de identificare
25975493 – termenul 1. Rapoartele de evalu-
are pot fi consultate la sediul Administra]iei
Jude]ene a Finan]elor Publice Bac`u, precum
[i ale societ`]ilor debitoare. Not`: Pre]urile de
evaluare nu con]in TVA. To]i cei care pretind
vreun drept asupra bunurilor, sunt invita]i s`
în[tiin]eze despre aceasta organul de exe-
cutare, înainte de data stabilit` pentru vân-
zare. Cei interesa]i în cump`rarea bunului sunt
invita]i s` prezinte, pân` \n ziua precedent`
termenului de vânzare, respectiv 22 iulie 2014,
ora 16.30: oferte de cump`rare; dovada pl`]ii
taxei de participare reprezentând 10% din
pre]ul de pornire a licita]iei; \mputernicirea
persoanei care \l reprezint` pe ofertant; pen-
tru persoanele juridice de na]ionalitate
român`, copie dup` certificatul unic de \nreg-
istrare eliberat de Oficiul Registrului
Comer]ului; pentru persoanele juridice
str`ine, actul de \nmatriculare tradus \n limba
român`; pentru persoanele fizice române,
copie de pe actul de identitate; dovada emis`
de creditorii fiscali c` nu au obliga]ii fiscale
restante, urmând s` se prezinte la data sta-
bilit` pentru vânzare la locul fixat \n acest
scop. Pentru informa]ii suplimentare, v`
puteti adresa la sediul nostru sau la telefon nr.
0234/ 510015, interior 255/ 257.

Ministerul Finan]elor Publice. Agen]ia
Na]ional` de Administrare Fiscal`. Direc]ia
General` Regional` a Finan]elor Publice Ia[i.
Administra]ia Jude]ean` a Finan]elor Publice
Ia[i. Nr. înreg. 35373/ 03.07.2014. Anun]ul
privind vânzarea pentru bunuri mobile. În
temeiul art. 162 alin. (1) din O.G. 92/ 2003
privind Codul de Procedur` Fiscal`, republi-
cat`, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare,
se face cunoscut c` în ziua de 17 luna iulie anul
2014, ora 10,00 în localitatea Ia[i, str. A. Panu
nr. 26 se vor vinde prin licita]ie public`,
urm`toarele bunuri mobile, proprietate a deb-
itorului: 1. SC “Mobile Telecom Consulting” SRL
cu domiciliul fiscal în Ia[i, {os. Nicolina nr. 30;
bl. 961; sc. B; ap. 22, cod identificare fiscal`
28912376. Denumirea bunului mobil, descriere
sumar`:, Pre]ul pornire a licita]iei (f`r` TVA),
Cota TVA *: Autoturism marca Renault Clio; an
fabrica]ie 2005; motorin`; cilindree 1461 cmc;
culoare alb; nr. înmatriculare IS-03-VDF; Grad
de uzur` 75%; 6.600 lei; 24%. Copiator Mi-
nolta; mobilier birou; xerox Phaser; Laptop HP
Pro Book 4330; telefoane Apple Iphone; tele-
foane BlackBerry; videoproiector, etc. Raport
evaluare nr. 33916/ 25.06.2014; 14.470 lei; 24%.
Dosar executare nr. 4068. Pentru informa]ii
suplimentare v` pute]i adresa la sediul Ad-
ministra]iei Jude]ene a Finan]elor Publice Ia[i,
mezanin, camera 107, sau la telefon
0232.213332, int. 2110 – cons. Banarescu G.
*)Cota de tax` pe valoarea ad`ugat` pentru
vânzarea bunurilor mobile/ imobile  este de
24% în conformitate cu prevederile  art. 140
din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal
cu modific`rile [i complet`rile ulterioare. Cei
interesa]i în cump`rarea bunurilor sunt in-
vita]i s` prezinte, pân` la termenul de vân-
zare sau, în cazul vânz`rii prin licita]ie, pân`
în ziua precedent` termenului de vânzare:
oferte de cump`rare; în cazul vânz`rii la
licita]ie, dovada pl`]ii taxei de participare,
reprezentând 10% din pre]ul de pornire a
licita]iei (în contul
RO54TREZ4065067XXX019752, deschis la Tre-
zoreria Municipiului Ia[i, beneficiar D.G.R.F.P.
Ia[i - A.J.F.P. Ia[i, cod fiscal 4540909); împut-
ernicirea persoanei care îl reprezint` pe ofer-
tant; pentru persoanele juridice de
na]ionalitate român`, copie de pe certificatul
unic de înregistrare eliberat de Oficiul Reg-
istrului Comer]ului; pentru persoanele ju-
ridice str`ine, actul de înmatriculare tradus
în limba român`; pentru persoanele fizice
române, copie de pe actul de identitate;
dovada emis` de creditorii fiscali c` nu au
obliga]ii fiscale restante; declara]ie pe pro-
prie r`spundere autentificat` prin notariat,
din care s` rezulte c` au fost respectate
prevederile art. 157, pct. 3 din H.G. nr.
1050/2004, pentru aprobarea normelor
metodologice a O.G. Nr. 92/2003 privind

Codul de procedur` fiscal`, republicat` în
sensul c` “debitorul nu va licita nici personal,
nici prin persoan` interpus`” urmând s` se
prezinte la data stabilit` pentru vânzare [i la
locul fixat în acest scop. Împotriva prezentu-
lui înscris, cel interesat poate introduce con-
testa]ie la instan]a judec`toreasc`
competent`, în termen de 15 zile de la comu-
nicare sau luare la cuno[tin]`, în conformi-
tate cu prevederile art. 172 - 174 din
Ordonan]a Guvernului nr. 92/2003, republi-
cat`, cu modific`rile [i complet`rile ulte-
rioare. Potrivit dispozi]iilor art. 9 alin. (2), lit.
d) din Ordonan]a Guvernului nr. 92/2003, re-
publicat`, cu modific`rile [i complet`rile ul-
terioare, când urmeaz` s` se ia m`suri de
executare silit`, nu este obligatorie audierea
contribuabilului. Data afi[`rii: 04.07.2014.

Anun] de participare la licita]ie public` privind
vanzare imobil: 1. Informa]ii generale privind
concedentul: Consiliul Local Babadag, cod fiscal
4508533; Adresa: Jude]ul Tulcea, Ora[ul
Babadag, Str. Republicii nr. 89, nr. tel. 0240-
561.012, fax 0240-562.939; email:
urbanism@primaria-babadag.ro. 2. Informa]ii
generale privind obiectul concesiunii: teren \n
suprafa]a de 169 mp, situat \n intravilanul
ora[ului Babadag, Str. Republicii nr. 13A. 3. In-
forma]ii privind documenta]ia de atribuire: 3.1.
orice persoan` interesat` are dreptul de a so-
licita [i de a ob]ine documenta]ia de atribuire,
punerea la dispozi]ia oric`rei persoane intere-
sate care a \naintat o solicitare \n acest sens, a
unui exemplar din documenta]ia de atribuire
se realizeaz` \n mod direct, nerestric]ionat [i
deplin, prin mijloace electronice sau pe suport
de h~rtie. 3.2. Compartimentul responsabil din
cadrul concedentului: Biroul Urbanism din
cadrul Prim`riei orasului Babadag, Str. Cabanei
nr. 5. 3.3. Documenta]ia de atribuire se pune la
dispozi]ia solicitan]ilor \n mod gratuit. 3.4. Data
limit` pentru solicitarea clarific`rilor 15.07.2014.
4. Informa]ii privind ofertele: 4.1. data limit` de
depunere a ofertelor: 29.07.2014, ora 10:00 la
secretariatul Prim`riei ora[ului Babadag, str. Re-
publicii nr. 89, Babadag, jud. Tulcea, \n 1 exem-
plar. 5. {edin]a de licitatie va avea loc la data de
30.07.2014, ora 10:00 la sediul Prim`riei ora[ului
Babadag, Str. Republicii nr. 89. 6. Informa]ii
privind instan]a competent` \n solu]ionarea
litigiilor ap`rute: contesta]ii se depun \n termen
de 5 zile de la comunicarea rezulatatului proce-
durii la sediul UAT Babadag, men]ionat la punc-
tul 1, iar ac]iunea \n justi]ie se introduce la sec]ia

de contencios administrativ a Tribunalului Tul-
cea \n termen de 30 zile. 7. Data transmiterii
anun]ului de atribuire c`tre institu]iile abilitate
\n vederea public`rii: 04.07.2014.

SC Hidroconstruc]ia SA Bucuresti prin sucursala
„Muntenia” Rm. Valcea, Strada Decebal nr. 9,
judetul Valcea \n vederea innoirii parcului cu
echipamente tehnice, scoate la licitatie, in data
de 15.07.2014, ora 11, la sediul mai sus men-
tionat, urmatoarele mijloace fixe: 1. Autoutili-
tara Dacia 1307, AG 20 ACH, Numar inventar:
4022300, Pret minim de vanzare Lei (fara
TVA):1.000 lei, Locatie: Santier Arges-Pitesti, 2.
Autoutilitara Dacia 1307, AG 19 ACH, 4020955,
1.000 lei, Santier Arges-Pitesti, 3. Autoutilitara
Dacia 1307, AG 04 WGV, 4020318, 1.000 lei,
Santier Arges-Pitesti, 4. Autoutilitara Dacia 1304,
AG 05 ROK, 4020320, 1.000 lei, Santier Arges-
Pitesti, 5. Autoturism Dacia 1310, AG 02 ACH,
4022374, 1.000 lei, Santier Arges-Pitesti. Excava-
tor cu cupa pe senile E 2503, 2000007, 105.000
lei, Santier Arges-Pitesti. Conditii de participare
la licitatie: Se prezinta cerere de cumparare, cer-
tificat inregistrare si imputernicire din partea
firmei (in cazul in care solicitantul este persoana
juridica), se achita la caseria sucursalei taxa de
inscriere la licitatie in valoare de 200 lei pentru
fiecare mijloc fix licitat (taxa de inscriere nu se
va mai restitui celor inscrisi la licitatie), plus
garantia de participare in valoare de 10% din
pretul de incepere  a licitatiei pentru mijlocul
fix solicitat (garantia se restituie celor ce nu au
castigat  licitatia). Dupa adjudecarea licitatiei,
castigatorul va achita valoarea integrala a obiec-
tului licitat in maxim 15 zile lucratoare de la cas-
tigarea licitatiei, in caz contrar nu i se va mai
restitui garantia de 10%. Pentru desfasurarea
licitatiei trebuie sa fie inscrisi si prezenti cel
putin trei participanti pentru fiecare mijloc fix
solicitat, departajarea acestora facandu-se prin
cresteri succesive de pret in cuantum de 5% din
pret pana la stabilirea castigatorului. Termenul
de depunere a cererilor de cumparare, a taxei
de inscriere plus garantia de participare este:
14.07.2014. Informatii suplimentare se pot ob-
tine la urmatoarele numere de telefon:
0250.74.71.80 – int. 106, 164 (pt. informatii gen-
erale), iar pt. detalii referitoare la mijloacele de
transport la: 0745.660.578 - Baciu Paul - Santier
Arges-Pitesti.

Anun] pentru contract de delegare a serviciu-
lui public de Alimentare cu Ap` Comuna
Cara[ova, Localit`]ile Cara[ova [i Iabalcea.

Delegatar: Comuna Cara[ova, Loc. Cara[ova,
nr. 274, CIF: 322766; Tel/fax: 0255.232.000
/0255.232.406, Jud. Cara[-Severin. Persoane  de
contact: Radan Mihai -Primar, sau Birta Zorita
-responsabil de contract. Hot`rârea privind
stabilirea modalit`]ii de gestiune:
nr.19/27.03.2013. Serviciul care urmeaz` s` fie
prestat: Serviciului public de Alimentare cu
Ap` a Comunei Cara[ova; Cod CPV: 3600-
captare, tratare [i distributia apei. Durata con-
tractului de delegare a gestiunii; 5 ani, cu posi-
bilitatea de prelungire 2 ani. Documenta]ia de
delegare, se poate procura, contra cost (100
lei), de la sediul Prim`riei Cara[ova, nr.274, pe
suport de hârtie sau electronic, în urma unei
solicit`ri scrise, în cel mult dou` zile de la în-
registrarea acestei solicit`ri [i plat`  sumei so-
licitate, care se achit` direct la casieria
Prim`riei Cara[ova. Termenul-limit` de de-
punere a ofertelor, 11.08.2014, ora 10.00 la
sediul Prim`riei Cara[ova, nr.274. Deschiderea
ofertelor: 12.08.2014, ora 11.00. la sediul
Prim`riei Cara[ova, nr.274. Garan]ia solicitat`
de participare este de 4.000 lei [i se va
depune sub form` de scrisoare de garan]ie
emis` de o banc` sau OP, cu viza b`ncii.  Du-
rata de valabilitate a ofertei [i garantiei de par-
ticipare este de 90 zile. Delegarea gestiunii
serviciilor de alimentare cu ap` numai c`tre
operatorii licen]ia]i de autoritatea de regle-
mentare competent`, în condi]iile legii, care
îndeplinesc condi]iile de clasificare impuse
prin documenta]ia de atribuire. 

PIERDERI

Negoi]` Marius Alexandru, declar pierdut`
(nul`) cartea tahograf (cartela conduc`tor auto)
cu seria G00093215R, emis de A.R.R..

Pierdut chitan]a loc de veci din Parohia Sfântul
Nicolae din C`]elu, Com. Glina, Ilfov -Cimitirul 2,
parcela D, rând 5, Figura 3 pe numele Truscoaica
Vasile.

Lupu Andrei, pierdut certificat profesional con-
duc`tor auto marf` nr. 0066925000, eliberat
la data de 9.04.2011. Îl declar nul.

Autozon SRL, CUI: RO23966022, declar` pierdut
[i nul Certificatul Constatator nr.
48640/21.09.2010.

Adeverin]` achitare rate apartament, pe nu-
mele Deftu Auric`. O declar nul`.

Publicitate


