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OFERTE SERVICIU
CLUB Vila Bran (Bran, Bra[ov) angajeaz` cu experien]`:
animator (fire sociabil` [i sportiv`). 0722.268.866.

Curtea de Apel Bucure[ti organizeaz` concurs, în
condi]iile legii, în zilele de 27 [i 29 mai 2014, la sediul din
Splaiul Independen]ei nr. 5, sector 4, pentru ocuparea
urm`toarelor posturi vacante de grefier: Pe durat` nede-
terminat`: -Tribunalul Bucure[ti  -4 posturi de grefier cu
studii superioare; -1 post de grefier cu studii medii; -
Judec`toria Sectorului 1 Bucure[ti- 1 post grefier cu studii
superioare; -Judec`toria Sectorului 2 Bucure[ti- 1 post gre-
fier cu studii superioare; -Judec`toria Sectorului 3 Bu-
cure[ti- 1 post grefier cu studii medii; -Judec`toria Cornetu-
1 post grefier cu studii medii; -Judec`toria Giurgiu- 2 pos-
turi de grefier cu studii superioare; Condi]iile de partici-
pare, tematica, bibliografia [i actele necesare înscrierii la
concurs vor fi afi[ate la sediul Cur]ii de Apel Bucure[ti [i
pe pagina de Internet la adresa:  HYPERLINK
"http://www.cab1864.eu" http://www.cab1864.eu, la
rubrica Personal– Concursuri/ Examene. Cuantumul taxei
de concurs, stabilit prin Hot`rârea Consiliului Superior al
Magistraturii nr. 204/2014, este de 150 lei [i se achit` la
casieria Cur]ii de Apel Bucure[ti. Cererile de înscriere [i
dosarele cu documentele necesare vor fi depuse la sediul
Cur]ii de Apel Bucure[ti– Splaiul Independen]ei nr. 5, sec-
tor 4, mezanin, cam. M01, pân` la data de 6 mai 2014 (in-
clusiv), în zilele lucr`toare, astfel: între orele 9,00– 16,00
în zilele de luni, mar]i, joi [i vineri [i între orele 9,00– 18,00
în ziua de miercuri.

Prim`ria comunei Cic\rl`u anun]` desf`[urarea concur-
sului de Recrutare pentru ocuparea func]iei publice va-
cante de: - consilier, clasa I, grad profesional asistent din
cadrul Compartimentului urbanism [i amenajarea terito-
riului. Concursul se va organiza la sediu Prim`riei com-
munei Cic\rl`u la data de 12.05.2014, \ncep~nd cu ora 10
proba scrisa [i la data de 14.05.2014, \ncep~nd cu ora 12
interviul Dosarele de \nscriere la concurs se vor depune
p~n` la data de 2 mai 2014 la sediul institu]iei din locali-
tatea Cic\rl`u nr. 389, jude]ul Maramure[, tel.
0262/481.002. Informa]ii privind condi]iile de participare
la concurs, bibliografia, actele necesare \ncscrierii se
afi[eaz` la sediul institu]iei [i pe site-ul  HYPERLINK
" h t t p : // w w w . c o m u n a c i c a r l a u . r o "
www.comunacicarlau.ro. Informa]ii suplimentare se pot
ob]ine la tel. 0262-481.002.

PRESTåRI SERVICII
Repara]ii televizoare, monitoare, laptop. Tel. 0723.699.838,
HYPERLINK "http://www.servicetelevizoare.ro" www.ser-
vicetelevizoare.ro.

VÂNZåRI AUTO
V~nd Dacia Sandero – 2009. 1.6- 20.400km. Pre] 5.200E.
Tel. 0764.133.713.

CITA}II
Dumitrache Mariana este citat` la Judec`toria Buz`u, în
dosarul nr. 880/200/2013, cu termen în data de
29.04.2014, pentru divor].

Se citeaz` Ab`ghioaei– Istrate Petru, domiciliat în co-
muna Borle[ti, satul Ruseni, jude]ul Neam], la Tribunalul
Neam], în data de 23.04.2014, complet civil C2, ora 8.30
în Dosar nr. 5050/279/2013, având ca obiect declararea
judec`toreasc` a mor]ii.

Numi]ii Cojocaru Gheorghe, Cojocaru Vasile Gabriel, Ciu-
tacu Nicolae sunt cita]i s` se prezinte la Judec`toria
V`lenii de Munte \n data de 14.04.2014 \n dosar nr.
3825/331/2011 \n contradictoriu cu Bana Georgeta.

Pârâtul Luca Petru]`, cu ultimul domiciliu în sat Ciclova
Român`, comuna Ciclova Român`, nr.265, jude]ul Cara[
Severin, este citat în calitate de pârât pentru 25 aprilie
2014, ora 9 la Tribunalul Ia[i, completul civil F1, în dosarul
11226/99/2013 având ca obiect “încetare m`sur` plasa-
ment - reintegrare minori” în proces cu Bou Florentina -
reclamant.

Se citeaz` p~r~]ii Muresianu Teodora, Muresianu Maria,
Muresianu Ilie, Muresianu Ioan, cu domiciliul necunos-
cut, pentru data de 19.05.2014, la Judec`toria Bistri]a, sala
2, \n proces cu Sut Vasile [i Sut Ileana, av~nd ca obiect uzu-
capiune \n dosar nr. 1708/190/2013.

Mo[tenitorii defunctei Ianculescu Simona, CNP:
2460302290907, decedat` la data de 20.august.2013, cu
ultimul domiciliu în municipiul Câmpina, Str. Simion
B`rnu]iu, nr.3, jude]ul Prahova, sunt ruga]i s` se prezinte
la data de 27.iunie.2014, ora 10.00, la Biroul Notarial
S`vulescu Vasile -Ivan Mihaela cu sediul în municipiul
Câmpina, Bdul Carol I, bl.R55, parter, jude]ul Prahova, pen-
tru dezbaterea succesiunii defunctei.

Se citeaz` Onofrei Teofana cu domiciliul în Iasi, Str.Ciric,
nr.50B, bl.L4, sc.A, et.4, ap.3, jude] Iasi, pentru a se
prezenta la Tribunalul Ia[i, Str.Anastasie Panu, nr.25, Sec]ia
II Civil`-Contencios Administrativ [i Fiscal, Sala 5, Complet
A3COM, în data de 07 mai 2014, ora 09.00 în calitate de in-
timat în dosarul  nr.13605/245/2013, având ca obiect pre-
ten]ii, formulate de SC Cet Iasi SA.

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 calitate de pârâ]i în
dosarul 1589/309/2013, obiect – uzucapiune. 

Subsemnatul Rus Ionel în calitate de reclamant chem în
judecat` pe pârâta Rus Silvia, cu domiciliul necunoscut, în
proces de divor], pe data de 15 mai, ora 08.30 la
Judec`toria Petro[ani, în dosar nr. 92/278/2014.

Amironesei Alin Eduard, cu ultimul domiciliu cunoscut
în mun. Boto[ani, str. Ion Pillat, nr. 6, Sc. C, Ap. 2, jud.
Boto[ani este citat la Curtea de Apel Suceava, în ziua de
14 mai 2014, ora 8.30, în dosarul nr. 5309/40/2009*, în cal-
itate de recurent intervenient.

În conformitate cu dispozi]iile art. 1051 Cod procedur`
civil`, se aduce la cuno[tin]` celor interesa]i c` reclaman-
tul Boriceanu Alexandru Liviu, cu domiciliul ales la Cabine-
tul de avocat Rodica Blidea din Rupea, jud. Bra[ov, a
solicitat Judec`toriei Rupea s` se constate c` a dobândit
prin uzucapiune extratabular`, dreptul de proprietate
asupra imobilului situat în localitatea Rupea, identic cu
cel înscris în cartea funciar` nr. 100323 Rupea, nr. top
6858/4144/2, compus din arabil, în suprafa]` total` de 156
mp având ca proprietari tabulari pe Chitia Silvia minor` [i
Chitia Maria minor`. Persoanele interesate pot face
opozi]ie la Judec`toria Rupea, în caz contrar, în termen de
[ase luni de la data afi[`rii [i public`rii prezentei soma]ii,
se va trece la judecarea cererii. Prezenta soma]ie se co-
munic` la Consiliul Local Rupea pentru a fi afi[at`, ur-
mând s` se comunice procesul verbal privind afi[area
soma]iei, se afi[eaz` aceasta la sediul Judec`toriei Rupea
[i la biroul teritorial de cadastru [i publicitate imobiliar`.

Se citeaz` la Judec`toria Petro[ani în dosar nr.
240/278/2008**, având obiect partaj judiciar, pentru data
de 08.05.2014, ora 10.30 numi]ii Fle]an Lucre]ia, fost`
N`tâng`, B`r`iac Ioan [i N`tâng` Gheorghe, în calitate
de pârâ]i, reclamant fiind Danciu Maria Daniela.

Se citeaz` Stan Sardari, cu ultimul domiciliu cunoscut în
com. Cilibia, sat Gara Cilibia, jud. Buz`u, în calitate de
pârât în dosarul nr. 1977/282/2013 al Judec`toriei
Pogoanele, cu termen de judecat` în data de 02.06.2014,
ora 8.30.

Lavric Gabriela Iuliana, cu domiciliul în mun. Dorohoi, jud.
Boto[ani, în calitate de reclamant în dosar nr.
1013/222/2014 având ca obiect “ordin de protec]ie”
citeaz` la Judec`toria Dorohoi în data de 9.05.2014 pe
Luchian R`zvan Andrei în calitate de pârât.

Direc]ia General` de Asisten]` Social` [i Protec]ia Copilu-
lui Vâlcea cheam` în judecat` pe numita Croitoru Ni-
culina, domiciliat` în comuna Scundu, sat Avr`me[ti, jud.
Vâlcea, în calitate de intimat` in dosarul civil nr.
561/90/2014, cu termen de judecat` la data de 11.04.2014,
aflat pe rol la Tribunalul Vâlcea.

Ecopoint Consulting Limited cu sediul social \n Given Vic-
toria Republica Seychelles \nmatriculat` \n baza Interna-
tional Business Companies Act. 1994 nr. 075283 din data
de 11 mai 2010 este chemat` \n judecat`, \n calitate de
p~r~t`, la data de 29.05.2014, la Tribunalul Cara[-Severin
\n dosarul nr. 2589/115/2011/a2, de c`tre SC C`rbune Banat
SRL O]elu Ro[u, cu sediul \n O]elu Ro[u, Str. Ion Creang`
nr. 6B, Jud. Cara[-Severin, \n calitate de recalamant`. 

DIVERSE
În temeiul art. 61 alin.(1) din Legea 85/2006 comunic`m
deschiderea procedurii de faliment a debitorului SC Com
Teh Rom SRL, CIF: 10294620, J25/86/1998, dosar nr.
1750/101/2014-Tribunalul Mehedinti. Termen limit` pen-
tru depunerea crean]elor la 30.04.2014; Termenul limit`
pentru verificarea crean]elor, întocmirea, afi[area [i co-
municarea tabelului preliminar al crean]elor la 14.05.2014;
Termenul pentru depunerea eventualelor contesta]ii este
de 5 zile de la publicarea în Buletinul Procedurilor de Insol-
ven]` a tabelului preliminar; Termenul pentru afi[area
tabelului definitiv consolidat al crean]elor la 28.05.2014.
Lichidator judiciar, Consultant Insolven]` SPRL

În temeiul art. 61 alin.(1) din Legea 85/2006 comunic`m
deschiderea procedurii de faliment a debitorului SC Part-
ners Project SRL, CIF: 15141563, J25/5/2003, dosar nr.
1639/101/2014-Tribunalul Mehedin]i. Termen limit` pen-
tru depunerea crean]elor la 30.04.2014; Termenul limit`
pentru verificarea crean]elor, întocmirea, afi[area [i co-
municarea tabelului preliminar al crean]elor la 14.05.2014;
Termenul pentru depunerea eventualelor contesta]ii este
de 5 zile de la publicarea în Buletinul Procedurilor de Insol-
ven]` a tabelului preliminar; Termenul pentru afi[area
tabelului definitiv consolidat al crean]elor la 28.05.2014.
Lichidator judiciar, Consultant Insolven]` SPRL

În temeiul art. 61 alin.(1) din Legea 85/2006 comunic`m
deschiderea procedurii de faliment a debitorului SC Angel
Lux SRL, CIF:2450648, J25/1314/1992, dosar nr.
1641/101/2014-Tribunalul Mehedinti. Termen limit` pen-
tru depunerea crean]elor la 12.05.2014; Termenul limit`
pentru verificarea crean]elor, întocmirea, afi[area [i co-
municarea tabelului preliminar al crean]elor la
26.05.2014; Termenul pentru depunerea eventualelor con-
testa]ii este de 5 zile de la publicarea în Buletinul Proce-
durilor de Insolven]` a tabelului preliminar; Termenul
pentru afi[area tabelului definitiv consolidat al crean]elor
la 16.06.2014. Lichidator judiciar, Consultant Insolven]`
SPRL

În temeiul art. 61 alin.(1) din Legea 85/2006 comunic`m
deschiderea procedurii de faliment a debitorului SC Anasa
Dragut & Co SNC, CIF: 1616441, J25/641/1991, dosar nr.
1638/101/2014-Tribunalul Mehedinti. Termen limit` pen-
tru depunerea crean]elor la 30.04.2014; Termenul limit`
pentru verificarea crean]elor, întocmirea, afi[area [i co-
municarea tabelului preliminar al crean]elor la 14.05.2014;
Termenul pentru depunerea eventualelor contesta]ii este
de 5 zile de la publicarea în Buletinul Procedurilor de Insol-
ven]` a tabelului preliminar; Termenul pentru afi[area
tabelului definitiv consolidat al crean]elor la 28.05.2014.
Lichidator judiciar, Consultant Insolven]` SPRL

ADUNåRI GENERALE
Administratorul unic al SC Trapid SA cu sediul în Str. Pene[
Curcanul nr. 17, sect. 3, Bucure[ti, C.I.F./C.U.I. RO5173290
tel./ fax 0213235883, în conformitate cu articolul 117 din L.
31/1991 anun]` convocarea Adun`rii General` Ordinar` a
Asocia]ilor la data de 15.05.2014 , orele 10 la sediul so-
ciet`]ii, având urm`toarea ordine de zi: 1. aprobarea
stua]iilor financiare pe anul 2013; 2. Diverse. Reprezentant
legal, Ambroze Corneliu- Administrator unic.

Administratorul Unic al SC Icpet Eco SA Bucure[ti –cu
sediul social în Bucure[ti, Sector 4, {os. Berceni nr.104,
C.U.I. RO16951894, nr. Ord. Reg. Com. J40/18841/2004-
convoac` Adunarea General` Ordinar` a Ac]ionarilor din
SC Icpet Eco SA Bucure[ti în data de 15 Mai 2014, ora 12.00,
la sediul social din Bucure[ti, Sector 4, {os. Berceni nr.104.
În cazul neîntrunirii cvorumului, Adunarea General` Ordi-
nar` a Ac]ionarilor din SC Icpet Eco SA, în a doua convo-
care, va avea loc în data de 16 Mai 2014 –ora 12.00- în
acela[i loc. Ordinea de zi pentru Adunarea General` Ordi-
nar` a Ac]ionarilor din SC Icpet Eco SA Bucure[ti este
urm`toarea: 1. Prezentarea [i aprobarea Raportului Ad-
ministratorului Unic pentru activitatea desf`[urat` în
anul 2013; 2. Prezentarea [i aprobarea Raportului Comisiei
de Cenzori privind gestiunea societ`]ii pe anul 2013; 3.
Prezentarea [i aprobarea situa]iilor financiare anuale pen-
tru anul 2013; 4. Prezentarea [i aprobarea Proiectului
Bugetului de Venituri [i Cheltuieli pentru anul 2014; 5.
Prezentarea [i aprobarea Programului de Investi]ii [i Surse
de Finan]are pentru anul 2014; 6. Desc`rcarea de gestiune
a Administratorului Unic pentru activitatea pe anul 2013;
7. Diverse. 

Convocare: Directoratul SC Schenker Romtrans SA, soci-
etate organizat` [i func]ionând în conformitate cu legile
din România, administrat` în sistem dualist, cu sediul în
Bucure[ti, Calea Rahovei nr. 196 C, sector 5, Bucure[ti,
România, înregistrat` la Registrul Comer]ului Bucure[ti
cu nr. J40/9578/1994, C.U.I. 5905159, convoac` Adunarea
General` Ordinar` a Ac]ionarilor la data de 15.05.2014,
orele 10,00 [i Adunarea General` Extraordinar` a
Ac]ionarilor la aceea[i dat`, orele 11,00. Cele dou` adun`ri
vor avea loc la sediul Schenker Romtrans SA din Bucure[ti,
Calea Rahovei nr. 196, sector 5, sala de [edin]e 1, pentru
to]i ac]ionarii înregistra]i în Registrul Ac]ionarilor la data
de 05.05.2014. Dac` la prima convocare a Adun`rii Gen-
erale Ordinare [i Extraordinare a Ac]ionarilor nu se va în-
truni cvorumul necesar, o a doua Adunare General`
Ordinar` [i Extraordinar` a Ac]ionarilor se va desf`[ura
în acela[i loc, cu aceea[i ordine de zi, la data de 16.05.2014,
orele 10:00 pentru to]i ac]ionarii Societ`]ii înregistra]i în
Registrul Ac]ionarilor pân` la sfâr[itul Datei de Referin]`.
I. Ordinea de zi  pentru Adunarea General` Ordinar` a
Ac]ionarilor este urm`toarea: 1. Prezentarea dezbaterea [i
aprobarea Rapoartelor anuale întocmite de Directorat [i
Consiliul de Supraveghere asupra situa]iilor financiare
încheiate pentru anul 2013 ale SC Schenker Romtrans SA.
2. Desc`rcarea de gestiune a membrilor Directoratului SC
Schenker Romtrans SA, pentru exerci]iul financiar 2013. 3.
Prezentarea raportului auditorului independent firma
Pricewaterhouse Cooper SRL cu privire la Situa]iile finan-
ciare individuale încheiate la 31.12.2013 ale SC Schenker
Romtrans SA. 4. Prezentarea, aprobarea sau modificarea
Situa]iilor financiare încheiate la 31.12.2013 (Bilan]ul con-
tabil, Contul de profit [i pierdere, Situa]ia fluxurilor de nu-
merar [i Situa]ia modific`rilor capitalului propriu, alocare
profit [i stabilirea dividendului) ale SC Schenker Romtrans
SA. 5. Prezentarea, dezbaterea [i aprobarea proiectului
Bugetului de venituri [i cheltuieli pentru anul 2014. 6. Nu-
mirea auditorului financiar [i stabilirea sau prelungirea
duratei contractului acestuia. 7. Împuternicirea Pre[edin-
telui Directoratului SC Schenker Romtrans SA -domnul
Budinsky Albin, pentru îndeplinirea tuturor ac]iunilor [i
formalit`]ilor necesare pentru înregistrarea [i/sau publi-
carea acestor hot`râri [i/sau oric`ror documente potrivit
reglement`rilor legale în vigoare sau depunerea acestora
la autorit`]ile competente. II. Ordinea de zi pentru
Adunarea General` Extraordinar` a Ac]ionarilor este
urm`toarea: 1. Modificarea art. 17 din actul constitutiv al
societ`]ii, noua formulare urmând a cuprinde denumirea
auditorului financiar al societ`]ii [i durata contractului
încheiat cu acesta, în func]ie de dezbaterile [i hot`rârea
A.G.A. 2. Împuternicirea Pre[edintelui Directoratului SC
Schenker Romtrans SA dl. Budinsky Albin pentru
semnarea actului constitutiv în forma actualizat` con-
form deciziilor prezentei Adun`ri, precum [i îndeplinirea
tuturor ac]iunilor [i formalit`]ilor necesare pentru înre-
gistrarea [i/sau publicarea acestor hot`râri [i/sau oric`ror
documente potrivit reglement`rilor legale în vigoare.
Reprezentarea ac]ionarilor la lucr`rile adun`rii generale
se va putea face [i prin alte persoane decât ac]ionarii, pe
baz` de procur` special`. Membrii consiliului de
supraveghere [i membrii Directoratului, directorii, ori
func]ionarii societ`]ii nu îi pot reprezenta pe ac]ionari,

sub sanc]iunea nulit`]ii hot`rârii, dac`, f`r` votul aces-
tora, nu s-ar fi ob]inut majoritatea cerut` conform dis-
pozi]iilor art. 125 alin. 5 din Legea nr. 31/1990 republicat`
[i modificat`. Formularele de procur` special` pot fi
ob]inute de la sediul societ`]ii sau de la sediile sucur-
salelor Schenker Romtrans din teritoriu [i vor fi depuse în
original la sediul societ`]ii sau la sediile Sucursalelor
Schenker Romtrans din teritoriu cu cel pu]in 48 de ore
înainte de data ]inerii adun`rii generale la prima convo-
care, sub sanc]iunea pierderii dreptului de vot în cadrul
adun`rii generale, conform dispozi]iilor art. 125 alin (3)
din Legea nr. 31/1990, republicat`, cu modific`rile ulte-
rioare. Materialele aferente problemelor înscrise pe or-
dinea de zi a Adun`rii Generale a Ac]ionarilor se pot
consulta la sediul societ`]ii începând cu data de
14.04.2014. Rela]ii suplimentare se pot ob]ine de la sediul
societ`]ii sau la telefon 021/234.00.80.

LICITA}II
Prim`ria Comunei Dîngeni organizeaz` în data de 12 mai
2014, ora 10.00, proba scris` [i în data de 14 mai 2014, ora
10.00, interviul, concurs pentru ocuparea func]ei publice
de conducere vacante de [ef birou în Biroul Agricol din
aparatul de specialitate al primarului comunei Dîngeni,
jude]ul Boto[ani. Condi]iile de participare la concurs [i
bibliografia se afi[eaza la sediul Primariei Comunei Dîn-
geni, jude]ul Boto[ani [i pe site-ul Prim`riei Comunei Dîn-
geni www.primariadingeni.ro. Concursul va avea loc la
sediul Prim`riei Comunei Dîngeni, jude]ul Boto[ani.
Rela]ii suplimentare se pot ob]ine la sediul Prim`riei Co-
munei Dîngeni, nr. de telefon 0231571104. Primar, Rotundu
C`t`lin Gheorghe. 

Prim`ria Comunei Dîngeni organizeaz` în data de 14 mai
2014, ora 10.00, proba scris` [i în data de 16 mai 2014, ora
10.00, interviul, concurs pentru ocuparea urm`toarelor
func]ii publice vacante: consilier, clasa I, grad profesional
asistent - biroul agricol; inspector, clasa I, grad profesional
asistent – biroul agricol; consilier, clasa I, grad profesional
asistent – compartiment achizi]ii publice; referent, clasa
III, grad profesional superior – compartiment financiar
contabil. Condi]iile de participare la concurs [i bibliografia
se afi[eaz` la sediul Prim`riei Comunei Dîngeni, jude]ul
Boto[ani [i pe site-ul Prim`riei Comunei Dîngeni www.pri-
mariadingeni.ro. Concursul va avea loc la sediul Prim`riei
Comunei Dîngeni, jude]ul Boto[ani. Rela]ii suplimentare
se pot ob]ine la sediul Prim`riei Comunei Dîngeni, nr. de
telefon 0231.571104 . Primar, Rotundu Catalin Gheorghe.

1. Denumirea, adresa, num`rul de fax, adresa de e-mail
ale autorit`]ii contractante [i ale biroului de la care se pot
ob]ine, dup` caz, informa]ii suplimentare: Comuna Bat`r,
localitatea Bat`r, nr. 404, jude]ul Bihor, telefon:
004.0259.312.268, fax: 004.0259.312.268, email: primari-
abatar@yahoo.com. 2.Hot`rârea privind stabilirea
modalit`]ii de gestiune: HCL nr.11 din 18.02.2014. 3. Aria
teritorial` unde urmeaz` a se presta/ furniza serviciul/ac-
tivitatea: localit`]ile Bat`r, Arp`[el, T`ut [i Talpo[, jude]ul
Bihor. 4. Serviciul/activitatea care urmeaz` s` fie
prestat/prestat`/ furnizat/furnizat`/detaliat/detaliat`
pe activit`]i: Delegarea gestiunii serviciului de apa din
aria administrativ-teritoriala a comunei Bat`r, Jude]ul
Bihor. -serviciu de alimentare cu ap` cuprinde totalitatea
activit`]ilor necesare pentru: captarea apei brute, din
surse de suprafa]` sau subterane; tratarea apei brute;
transportul apei potabile [i/sau industriale; înmagaz-
inarea apei; distribu]ia apei potabile [i/sau industriale.
5.Durata contractului de delegare a gestiunii: 20 de ani.
6.Denumirea, adresa, num`rul de telefon [i de fax [i
adresa de e-mail ale biroului/persoanei de la care se poate
solicita documenta]ia de delegare, precum [i modalit`]ile
de ob]inere a documenta]iei: Registratura Prim`riei Bat`r,
localitatea Bat`r, nr.404, tel: 004.0259.312.268, fax:
004.0259.312.268, Comuna Bat`r, jude]ul Bihor, persoan`
de contact: Andor Gheorghe. 7. Dac` este cazul, costul [i
condi]iile de plat` în vederea ob]inerii documenta]iei de
delegare: NU este cazul. 8. Termenul limit` de depunere
a ofertelor, data [i ora, adresa la care se depun/transmit
ofertele: data 19.05.2014, ora 10.00, Prim`ria Bat`r, local-
itatea Bat`r, nr.404, Comuna Bat`r, jude]ul Bihor. 9. Data,
ora [i locul deschiderii ofertelor: 20.05.2014, ora 11.00,
Prim`ria Bat`r, localitatea Bat`r, nr.404, Comuna Bat`r,
jude]ul Bihor. 10. Dac` este cazul, garan]iile solicitate:
2.500 de lei, Comuna Bat`r, localitatea Bat`r, nr.404,
jude]ul Bihor, cod fiscal: 4738419, Trezoreria Salonta, cont:
RO82TREZ0835006XXX000032. 11.Durata de valabilitate
a ofertei: 90 de zile. 12.Pagina web pe care este disponibil`
documenta]ia: -

Comuna Dîngeni, jude]ul Boto[ani anun]` organizarea
licita]iei publice a suprafe]elor de teren 611 ha p`[une co-
munal` apar]inând Comunei Dîngeni, în urm`toarele
condi]ii generale: Durata concesiunii 5 ani de la semnarea
contractului, cu posibilitatea prelungirii. Redeven]a
minim` de pornire la licita]ie este de 375 ron /ha./an iar
amplasamentele sunt urm`toarele: D\ngeni – 216,28 ha
PC 13- 37,61; 2. PC 19 - 0,94; 3. PC 20- 6,83; 4. PC 26 - 1,23; 5. PC
27 - 1,88; 6. PC 54 - 0,53; 7. PC 59 - 4,56; 8.PC 64 - 3,72; 9.PC 88
- 0,5; 10. PC 93 - 3,02; 11. PC 94- 3,44; 12. PC 97 -0,87; 13. PC 98
– 7,05; 14. PC 110 – 48,92; 15. PC 111- 9,91; 16. PC 126 – 6,67; 17.
PC 127 – 4,58; 18. PC 130 – 9,19; 19. PC 136 – 0,31; 20 . PC 141
– 13,54; 21. PC 144- 0,63 ; 22 . PC 145 – 0,60 ; 23. PC 146 – 1,56;
24.PC 147 – 1,13; 25. PC 148 – 3,96; 26. 150 – 26,41; 27. PC 258
– 0,30 ; 28. PC 262 – 1,81; 29. PC 288 – 0,91; 30.PC 295- 0,58;
31. PC 285 – 3,57; 32. PC 286 – 1,00; 33. PC 287 – 2,23; 34. PC
295 - 0,58; 35. PC 320 – 0,50; 36. PC 321- 4,81;37. PC 325-0,38;
IACOBENI – 249, 40 HA 38. PC 646 – 16,99; 39. PC 648 –
1,81; 40 . PC 637 – 7,71; 41. PC 639 – 7,40; 42. 644 -2,72; 43. PC
730 – 17,58; 44. PC 771 – 67,69; 45. PC 206 -119,84; 46. PC.3 –
7,66; STRAHOTIN – 59,58 HA 47. PC 478 – 1,21 ; 48. PC 487
– 58,37; HULUB – 87,78 HA 49. PC 366 – 1,67; 50. PC 387 –
0,61; 51. PC 331 -10,74; 52. PC 329- 1,03; 53. PC 327 – 13,67; 54.PC
313 – 3,15; 55. PC 303- 33,00; 56. PC 299-10,61; 57. PC 1003 –
1,86; 58. PC 1004 – 0,39 ; 59. PC 1006 – 0,34; 60 .PC 1007 -
1,63; 61 .PC 1020 -0,43; 62 . PC 1022 – 2,59 ; 63 .PC 311 – 5,68;
64 . PC 325 – 0,38. -Persoane juridice (societ`]i comerciale,
PFA, întreprinderi individuale etc), asocia]ii legal constitu-
ite ale cresc`torilor de animale, asocia]ii în form` simpl`
care desfa[oar` activit`]i în domeniul cre[terii animalelor
[i a serviciilor de între]inere a terenurilor pe raza comunei
D\ngeni. Documenta]ia pentru licita]ie poate fi
achizi]ionat` de la Prim`ria Comunei Dîngeni, începând
cu data public`rii anun]ului, între orele 8.00- 16.00. In-
forma]ii cu privire la documenta]ia de atribuire [i
clarific`rile necesare pot fi ob]inute pân` în data de 29

aprilie 2014, orele 9.00. Documenta]ia pentru licita]ie se
depune la Registratura Prim`riei Comunei Dîngeni, jude]ul
Boto[ani pân` la data de 30 aprilie 2014, orele 9.00. Ofer-
tan]ii r`mân angaja]i prin termenii ofertelor timp de 90
zile de la data [edin]ei de licita]ie. Ofertele vor fi deschise
în [edin]` public` la data de 5 mai 2014, ORA.10.00. Pri-
mar, C`t`lin Ghe.Rotundu. 

Prim`ria Municipiului Piatra Neam] anun]` vânzarea, prin
licita]ie public` deschis`, cu strigare, a centralelor termice
tip container având cazane în condensa]ie, pentru pro-
ducerea de ap` cald` menajer` [i agent termic, cu puteri
nominale cuprinse între Pn =270 Kw- 1250Kw. Licita]ia va
avea loc în data de 01.06.2014, ora 16.30, la sala de sedin]e
a Prim`riei Municipiului Piatra Neam], cu sediul în
Str.[tefan cel Mare, nr.6-8. Înscrierea [i depunerea ofer-
telor se fac pân` la data de 30.05.2014, zilnic între orele
08.00-16.30, la Prim`ria Municipiului Piatra Neam], Str.
{tefan cel Mare, nr. 6-8. Biroul Rela]ii cu publicul (cam.20)
-Serviciul Patrimoniu Autoriz`ri [i Transporturi, de unde se
poate achizi]iona documenta]ia licita]iei. Informa]ii la
sediul Prim`riei Municipiului Piatra Neam] sau la telefon:
0233.218.991(int.207), fax: 0233.215.374.

Administra]ia Jude]ean` a Finan]elor Publice Vâlcea, în
temeiul art. 162 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de pro-
cedur` fiscal`, republicat`, face cunoscut c` în data de
24.04.2014, orele 12.00, la sediul AJFP Valcea din municip-
iul Rm. Vâlcea, str. General Magheru, nr. 17, se va ]ine a
doua etapa a licita]iei publice pentru vânzarea bunurilor
mobile sechestrate apar]inând debitorului SC PYF TAXI
SRL cu sediul în Str. Aranghel nr. 62 Rm. Vâlcea Jud. Vâl-
cea, cod fiscal 23831343 în dosarul de executare nr. P777, re-
spectiv - Autoturism marca Skoda Tip Octavia I, an
fabrica]ie 2004, EURO 3 culoare galben sursa energie mo-
torin`, cilindree 1896, nr. îmatriculare VL-09-MKH, auto-
turismul este în stare de func]ionare, utilizat în regim de
taxi, prezint` caroserie cu urme u[oare de lovire în zona
portierei [i a aripi stânga spate, zgârieturi, vopsea sarit`,
urme u[oare de coroziune în zona pragurilor, spoiler fa]`
u[or deplasat, mâner ridicare geam interior lips` în
partea stâng`, habitaclu cu urme de uzur` peste medie,
nr. km. Bord 472.836 - pre] de pornire a licita]iei 6.375 lei
(exclusiv TVA) - Autoturism marca Skoda Tip Octavia I, an
fabrica]ie 2004, EURO 3 culoare galben sursa energie mo-
torina, cilindree 1896, nr. îmatriculare VL-10-MKH, auto-
turismul este în stare de func]ionare, utilizat în regim de
taxi, prezint` caroserie cu zgârieturi, vopsea sarit`, urme
u[oare de coroziune în zona aripilor, far dreapta usor de-
plasat, grila dreapta spoiler fata lipsa, maner deschidere
u[a, buton reglare pozitie pozi]ie oglinda [i mâner ridi-
care geam din interior lips` în partea stâng`, habitaclu
cu urme de uzur` peste medie, nr. km. Bord 532.487 - pre]
de pornire a licita]iei 5.925 lei (exclusiv TVA). Men]ion`m
c` bunurile mobile sunt în stare de func]ionare [i se afl`
în  Str. Arghel nr. 62 Rm. Vâlcea. Asupra bunului mobil, ce
face obiectul publica]iei de vânzare nu sunt înregistrate
privilegii. Inivit`m pe cei care pretind vreun drept asupra
acestui bun s` în[tiin]eze despre aceasta organul de exe-
cutare, înainte de data stabilit` pentru licita]ie. Cei in-
teresa]i în cump`rarea bunurilor sunt invita]i s` prezinte,
pân` în ziua precedent` termenului de licita]ie, respectiv
23.04.2014 ofertele de cump`rare înso]ite de certificatele
fiscale din care s` rezulte c` nu au datorii la bugetul local
[i bugetul general consolidat al statului (bugetul asigurar-
ilor sociale de stat, [omaj, bugetul asigur`rilor sociale de
s`n`tate [i bugetul de stat), dovada depunerii taxei de
participare reprezentând 10%  din pre]ul de pornire al
licita]iei (inclusiv TVA), în contul AJFP Vâlcea, CONT IBAN
RO30TREZ6715067XXX003560 CUI 2540988 deschis la
Trezoreria Rm. Vâlcea (r`spunderea credit`rii contului in-
dicat pân` la data ]inerii licita]iei cu suma reprezentând
taxa de participare revine ofertan]ilor); ofertan]ii pot con-
stituii [i garan]ii, în condi]iile legii, sub form` de scrisori
de garan]ie bancar`; împuternicirea persoanei care îl
reprezint` pe ofertant (prin procur` special` autentic`),
pentru persoanele juridice - copie de pe certificatul unic
de înregistrare eliberat de O.R.C., iar pentru persoanele
fizice - copie de pe actul de identitate; declara]ie pe pro-
prie r`spundere a ofertantului prin care certific` c` nu
este persoana interpus` a debitorilor. Împotriva prezentu-
lui înscris, cei interesa]i pot introduce contesta]ie la in-
stan]a judecatoreasc` competent`, în termen de 15 zile
de la comunicare sau luare la cuno[tin]`, în conformitate
cu prevederile art. 172 - 173 din Ordonan]a Guvernului nr.
92/2003, republicat`, cu modific`rile [i complet`rile ul-
terioare. Potrivit dispozi]iilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordo-
nan]a Guvernului nr. 92/2003, republicat`, cu
modific`rile [i complet`rile ulterioare, când urmeaz` s`
se ia m`suri de executare silit`, nu este obligatorie au-
dierea contribuabilului. Pe baza documentelor solicitate
ofertan]ii urmeaz` s` se prezinte la data stabilit` pentru
licita]ie la locul fixat în acest scop. Data afi[`rii: 11.04.2014.
Rela]ii suplimentare la telefon 0250/737777, interior 2102.

Administra]ia Jude]ean` a Finan]elor Vâlcea, în temeiul
art. 162 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedur`
fiscal`, republicat`, face cunoscut c` în data de
24.04.2014, orele 12.00, la sediul A.F.P. Rm. Vâlcea, în loc.
Rm. Vâlcea, str. General Magheru, nr. 17, se va ]ine prima
licita]ie public` pentru vânzarea bunului mobil seches-
trat apar]inând debitorului SC Valeriu Adrian SRL cu sediul
în Rm. Vâlcea, str. G-ral Gh. Magheru, nr. 16, bl. H, sc. A, ap.
11, cod fiscal 5235997 în dosarul de executare nr. V123,
dup` cum urmeaz`: Autoturism marca Volvo, tip S40, 4
u[i, nr. înmatriculare VL - 04 - WMB, nr. identificare
YV1VS70823F943252, sursa de energie - motorin`, an fab-
rica]ie 2003, culoare - verde, norma de poluare Euro 3, nr.
Km. Bord - 198056, stare de func]ionare - satisf`catoare, la
data aspectarii autoturismul era în stare de func]ionare;
prezenta semnalizator dreapta spate spart, spoiler fa]`
deplasat cu urme u[oare de lovire, urme u[oare de lovire
pe aripa stang` spate în zona triplei; pre]ul de pornire a
licita]iei pentru acestea (exclusiv TVA) este: - 13500 lei;
Asupra bunurilor care face obiectul publicatiei de vânzare
nu sunt înregistrate privilegii ale altor creditori. Invit`m pe
cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri s`
în[tiin]eze despre aceasta organul de executare, înainte
de data stabilit` pentru licita]ie. Cei interesa]i în
cump`rarea bunurilor sunt invita]i s` prezinte, pân` în
ziua precedent` termenului de licitatie 23.04.2014 ofer-
tele de cump`rare însotite de certificatele fiscale din care
s` rezulte c` nu au datorii la bugetul local [i bugetul de
stat, bugetul asigur`rilor sociale de stat, bugetul
asigur`rilor de somaj, bugetul asigur`rilor de s`n`tate,
dovada depunerii taxei de participare reprezentând 10%
din pre]ul de pornire al licita]iei (inclusiv TVA), în contul

AJFP Vâlcea, RO30TREZ6715067XXX003560, CUI 2540988,
deschis la Trezoreria Rm. Vâlcea (r`spunderea credit`rii
contului indicat pân` la data ]inerii licita]iei cu suma
reprezentând taxa de participare revine ofertan]ilor), ofer-
tan]ii pot constitui [i garan]ii, în condi]iile legii, sub forma
de garan]ie bancar`; împuternicirea persoanei care îl
reprezint` pe ofertant (prin procur` special` autentic`),
pentru persoanele juridice-copie de pe certificatul unic
de înregistrare eliberat de O.R.C., iar pentru persoanele
fizice - copie de pe actul de identitate; declara]ie pe pro-
prie r`spundere a ofertantului prin care certific` c`  nu
este persoana interpus` a debitorului. Men]ion`m c`
bunul se afl` la sediul societ`]ii din Rm. Vâlcea, str. Gral
Magheru, nr. 16, bl. H. Împotriva prezentului înscris, cel in-
teresat 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 conformitate cu prevederile
art. 172 - 173 din OG 92/2003, republicat`, cu modific`rile
[i complet`rile ulterioare. Potrivit dispozi]iilor art. 9,
alin.2, lit. D) din OG 92/2003, republicat`, când urmeaz`
s` se ia m`suri de executare silit`, nu este obligatorie au-
dierea contribuabilului. Pe baza documentelor solicitate
ofertan]ii urmeaz` s` se prezinte la data stabilit` pentru
licita]ie la locul fixat în acest scop. Data afi[`rii: 11.04.2014.
Rela]ii suplimentare la telefon 0250-737.777, interior 2102.

Municipiul Ploie[ti –S.P.F.L. Ploie[ti-anun]`: În temeiul art.
162 din O.G. nr. 92/2003, cu modific`rile [i complet`rile
ulterioare, se face cunoscut c` în data de 25.04.2014, ora
10.00, în România, jude]ul Prahova, municipiul Ploiesti,
str. Independentei, nr. 16, se va vinde prin licitatie urma-
torul bun imobil, proprietate a debitorului SC Bordin Lu-
ciano Impex SRL cu domiciliul fiscal în România, jude]ul
Prahova, municipiul Ploiesti, str. Banesti, nr.24, CUI-
7882434, dosar de executare 12405/23.04.2012,
34375/12.12.2012, 65029 /16.04.2013: Cl`dire-locuin]` \n
regim P+1, parterul compus din 7 camere, 2 holuri, wc,
terasa, casa scarii si garaj avand suprafata construita de
430.85 mp, etajul compus din 6 camere, baie, 2 holuri, bal-
con avand suprafata construita de 487.04 mp si teren afer-
ent cladiri in suprafata totala de 948 mp, gasiti la
masuratoare 832 mp, liber de constructie 401.15 mp, sit-
uat \n intravilanul mun. Ploiesti, str. Banesti, nr. 24, det-
inut in baza contactului de schimb nr. 4401/29.08.2001,
inscris in cf. 120861 (num`r carte vechi 3854 (e:3854) a lo-
calitati Ploiesti, avand numarul cadastral  nr. 5083, pre]
de evaluare/de pornire al licita]iei 919586.76 lei inclusiv
TVA 24 %, diminuat cu 50% pentru a treia licita]ie con-
form art.162, alin (8) din OG nr. 92/2003 privind Codul de
procedur` fiscal`, republicat` în 2007, cu modific`rile [i
complet`rile ulterioare, 459794  lei inclusiv TVA. Bunurile
imobile mai sus men]ionate sunt grevate de urm`toarele
sarcini:-contract de ipoteca nr.2363/08.10.2003 emis de
BNP Minea Octavian in favorea BCR-Sucursala Ploiesti, ra-
diat in baza adresei nr.30511/18.10.2006 emisa de BCR-Su-
cursala Ploiesti. - sechestru executoriu in favoarea
Serviciul Public Finante Locale Ploiesti, conform procesu-
lui verbal de sechestru asupra bunurilor imobile nr.
80592/23.08.2012, 9569/25.01.2013, 55147/18.06.2013.
Invit`m pe cei care pretind vreun drept asupra acestor
bunuri s` în[tiin]eze despre aceasta organul de executare,
înainte de data stabilit` pentru vânzare. Toti cei interesati
in cumparea bunurilor sunt invitati sa se prezinte la data
stabilita pentru vanzare si la locul fixat in acest scop, iar
pana la acel termen sa depuna documentele de partici-
pare la licitatie pana la data de 24.04.2014, ora 16.30  inclu-
siv.Caietul de sarcini poate fi achizitionat de la Serviciul
Urmarire [i |ncasare Creante Bugetare al creditorului cu
sediul in localitatea Ploiesti, str. {os. Vestului, (fosta scoala
de soferii), nr. 19, et.2, cam.1. Pentru informa]ii supli-
mentare, v` pute]i adresa la sediul nostru sau la telefon
num`rul 0244-582.919.

SC Petroconduct SA, prin lichidator judiciar Petcu Viorica
IPURL, scoate la vânzare prin licita]ie public` în data de
12.05.2014, ora 14:00 la sediul lichidatorului din Ploie[ti,
str. Splaiului nr. 26, bl. 34R2, sc. A, ap. 2, jud. Prahova
urm`toarele bunuri: Teren \n suprafata de 9.535 mp sit-
uat in loc. Moreni, str. Teis, nr. 14A, jud. Dambovita impre-
una cu C1 (groapa de gunoi) si C2 (birouri). |n caz de
neadjudecare in data de 12.05.2014, se vor organiza lici-
tatii timp de doua saptamani, in zilele de luni, respectiv
19.05.2014 si 26.05.2014. Taxa de participare la licita]ie este
de 100 RON plus TVA, garan]ia de participare este de 10%
din valoarea bunului plus TVA. Achitarea lor se poate face
cu ordin de plat` în contul de lichidare al SC Petroconduct
SA nr. RO54BACX0000000545199000 deschis la Uni-
credit }iriac Bank Sucursala Ploie[ti sau în numerar la
sediul lichidatorului. Vânzarea se face în baza preveder-
ilor Legii nr. 85/2006. |nscrierea la licita]ie se va face cu
cel putin o zi inainte de data licitatiei. Bunurile se vor
vinde libere de sarcini conform art. 53 din Legea 85/2006.
Alte rela]ii privind activele scoase la vânzare pute]i ob]ine
la nr. de tel. 0244-513366 sau 0244-597.751

Debitorul SC Acme 007 SRL societate în faliment, prin
lichidator judiciar Dinu, Urse [i Asocia]ii SPRL, scoate la
vânzare: 1.Proprietate imobiliar` -Str. Furnalului nr.49, loc.
Ploie[ti, jud. Prahova -format` din: -Teren intravilan
641mp; -Construc]ie edificat` pe terenul de mai sus cu
destina]ia locuin]`, având o suprafa]` construit` de 88mp
[i suprafa]` util` de 68,5mp. Pre]ul propriet`]ii imobil-
iare: 24.605 Euro, exclusiv TVA. Pentru proprietatea imo-
biliar` prima [edin]` de licita]ie a fost fixat` în data de
14.04.2014,ora 14.00. Dac` imobilul nu se adjudec` la
aceast` dat`, urm`toarele [edin]e de licita]ii vor fi în data
de 28.04.2014, 05.05.2014; 12.05.2014; 19.05.2014,
26.05.2014, 03.06.2014, 16.06.2014 [i în fiecare zi de luni a
s`pt`mânii ora 14.00, pân` la valorificarea propriet`]ii
imobiliare apar]inâd societ`]ii debitoare. Participarea la
licita]ie este condi]ionat` de consemnarea în contul nr.
RO66BRDE300SV90183313000  deschis la BRD Sucursala
Ploie[ti pân` nu mai târziu de orele 14:00 din preziua sta-
bilit` pentru desf`[urarea licita]iei, a garan]iei de 10% din
pre]ul de pornire a licita]iei [i prezentarea dovezii achit`rii
contravalorii pân` la aceea[i dat` a Caietului de Sarcini [i
a Regulamentului de licita]ie pentru proprietatea imobil-
iar`. Pre]ul caietului de sarcini este de 1.000 lei, exclusiv
TVA. Toate [edin]ele de licita]ii se vor desf`[ura la sediul
ales al lichidatorului judiciar din Ploie[ti, str. Elena
Doamna nr.44A, jud. Prahova. Pentru rela]ii suplimentare
suna]i la telefon: 021.318.74.25, email  HYPERLINK
"mailto:dinu.urse@gmail.com" dinu.urse@gmail.com.
Pentru rela]ii suplimentare [i vizionare apela]i tel.:
0753.999.028, dl. Cristian Ciocan. Anun]ul poate fi vizual-
izat [i pe site  HYPERLINK "http://www.dinu-urse.ro"
www.dinu-urse.ro

Debitorul SC Negolen SRL societate în faliment, prin
lichidator judiciar SPRL Dinu Urse [i Asocia]ii, scoate la
vânzare: 1) -Teren Paulesti –situat în comuna P`ul[sti, sat
Gageni, tarlaua 30, parcela A 757/25, jude]ul Prahova cu
suprafa]a de 10.083mp.Pre]ul de pornire al licita]iei este
de 50.000 EURO exclusiv TVA. Pre]ul caietului de sarcini
pentru imobilele aflate în proprietatea SC Negolen SRL
este de 1000 lei exclusiv TVA. Participarea la licita]ie este
condi]ionat` de achizi]ionarea cu dou` zile înaintea datei
fixate pentru licita]ie a Caietului de sarcini (1.000 RON ex-
clusiv TVA ), precum [i de depunerea documentelor
prezentate în Caietul de Sarcini pân` la aceea[i dat`. Par-
ticiparea la licita]ie este condi]ionat` de:  -consemnarea
în contul nr. RO45BITRPH1RON034693CC01 deschis la
Banca Italo Romena –Ploie[ti pân` cel târziu cu 2 zile
înainte de [edin]a de licita]ie ora 16.00, a garan]iei de 10%
din pre]ul de pornire a licita]iei. -achizi]ionarea pân` la
aceea[i dat` a Caietului de sarcini pentru proprietatea
imobiliar`, de la sediul lichidatorului judiciar. Pentru pro-
prietatea imobiliar`, prima [edin]` de licita]ie a fost fixat`
în data de 18.04.2014 ora 15.00 iar dac` imobolul nu se
adjudec` la aceast` dat`, urm`toarele [edin]e de licita]ii
vor fi în data 25.04.2014, 09.05.2014, 16.05.2014 [i în
fiecare zi de vineri a s`pt`mânii ora 15.00 pân` la valori-
ficarea integral` a imobilului apar]inâd societ`]ii deb-
itoare. Toate [edin]ele de licita]ii se vor desf`[ura la sediul
ales al lichidatorului judiciar din Ploie[ti, str. Elena
Doamna, nr. 44A, jud. Prahova. Pentru rela]ii suplimentare
suna]i la telefon: 021.318.74.25, email  HYPERLINK
"mailto:dinu.urse@gmail.com" dinu.urse@gmail.com.
Pentru rela]ii suplimentare [i vizionare apela]i tel.:
0753.999.028, dl Cristian Ciocan. Anun]ul poate fi vizual-
izat [i pe site  HYPERLINK "http://www.dinu-urse.ro"
www.dinu-urse.ro.

Consiliul Local al municipiului Oradea prin Administra]ia
Imobiliar` Oradea cu sediul în Oradea, P-]a Unirii nr.1, or-
ganizeaz` licita]ie public` deschis`. 1. Informa]ii generale
privind concedentul, în special denumirea, codul fis-
cal, adresa, num`rul de telefon, de fax [i adresa de
e-mail ale persoanei de contact: Consiliul Local al
municipiului Oradea prin Administra]ia Imobiliar`
Oradea, cu sediul în Oradea, P-]a Unirii, nr.1, jud. Bihor, cod
fiscal 21982927, telefon:0259/437.000, fax: 0259/409.406;
persoana de contact: Marge Adina, e-mail  HYPERLINK
" m a i l t o : m a r g e _ a d i n a @ y a h o o . c o m "
marge_adina@yahoo.com. 2. Informa]ii generale privind:
concesionarea unei suprafe?e de pân` la 300 mp teren,
pe care se afl` imobilul cu o construc?ie de 105 mp denu-
mit` „Cas` pompe Cri[”, proprietatea public` a Municip-
iului Oradea, destinat realiz`rii unei unit`]i de alimenta]ie
public` cu teras` în municipiul Oradea, str. Emanuil
Gojdu, pe malul stâng al Cri[ului Repede. 3. Pre]ul minim
de pornire al licita]iei publice deschise este de 60 lei/ mp/
an.Durata concesiunii este de 25 ani.. 4 Informa]ii privind
documenta]ia de atribuire: 4.1. Documentatia de atribuire
se poate descarca accesand site-ul  HYPERLINK
"http://www.oradea.ro/" www.oradea.ro, sectiunea Lici-
tatii; 4.2. Garan]ia de participare: 10.000 lei; 4.3. Taxa de
participare este de 100 lei. 4.4. Acestea pot fi achitate la
Casieria Administra]iei Imobiliare Oradea, P-]a Unirii nr.
1, Sala Ghi[eelor sau in contul Administratiei Imobiliare
Oradea, Cod Fiscal 21982927, cont
RO74TREZ0765006XXX005460 deschis la Trezoreria Mun.
Oradea. 4.5. Data limit` pentru solicitarea clarific`rilor:
22.04.2014. 5)   Informa]ii privind ofertele: 5.1. Data limit`
de depunere a ofertelor: 07.05.2014, ora 09.00. 5.2. Adresa
la care trebuie depuse ofertele: Oradea, P-]a Unirii, nr.1,
Serviciul Rela]ii cu Publicul, Sala Ghi[eelor, ghi[eul nr. 10.
5.3. Num`rul de exemplare în care trebuie depus` fiecare
ofert`: Ofertantii transmit ofertele lor în dou` plicuri sig-
ilate, unul exterior [i unul interior, care se înregistreaz`, în
ordinea primirii lor, în registrul "Oferte", precizându-se
data [i ora. Plicul interior va contine, in cate 2 exemplare
fiecare din cele 3 oferte propriu-zise (privind redeven]a,
aspectul urbanistic/arhitectural [i  valoarea de investi]ie).
6) Data [i locul la care se va desf`[ura [edin]a public` de
deschidere a ofertelor: 07.05.2014 ora 12.00, în sala mic`
a Prim`riei municipiului Oradea. 7) Denumirea, adresa,
num`rul de telefon, telefax [i/sau adresa de e-mail a in-
stan]ei competente în solu]ionarea litigiilor ap`rute [i
termenele pentru sesizarea instan]ei: Sec]ia de con-
tencios administrativ a Tribunalului Bihor, adresa: Oradea,
Str. Traian Lalescu nr. 1, cod 410174, jud. Bihor; Registratur`
General`: email: HYPERLINK "mailto:tr-bihor-
reg@just.ro" tr-bihor-reg@just.ro Fax : 0359432750. 8)
Data transmiterii anun]ului de licita]ie c`tre institu]iile
abilitate, în vederea public`rii: 10.04.2014

PIERDERI
Pierdut Atestat transport marf`, pe numele Manolescu
Bogdan Valentin Constantin, din Com. C`line[ti – Arge[,
eliberat ARR Arge[. Se declar` nul.

Declar pierdut certificat medical seria CCMMF nr. 2807167,
eliberat în 12.02.2014 pentru perioada 12.02- 28.02.2014 pe
numele Osiceanu C-tin Petri[or.

Declar pierdut carnet student, legitima]ie de transport [i
carnet cupoane tren, pe numele de Nicolae Sabina Geor-
giana, acte eliberate de Universitatea de [tiin]e Agricole
[i Medicin` Veterinar` Bucure[ti.

Declar pierderea facturierului fiscal seria GG nr. 000001-
000050 format A4 cod 14-4-10/A eliberat pe numele
Glangher Gabriela, din August 2009, ultimele 10 facturi
nescrise- nule.

SC Casito Transimpex SRL (RO9227075, J20/142/1997)
de]in`toarea aeronavei tip Tecnam P2004 -Bravo declar`
pierderea documentelor: -certificatul de identificare al
aeronavei, -anexa la certificatul de identificare, -livretul
aeronavei. Le declar`m nule.

Pierdut Certificatul de |nregistrare Seria B nr. HYPERLINK
"tel:0369633" \o "blocked::tel:0369633" 0369633 pentru
firma: Mediacom Services SRL. cu sediul social \n
Bucure[ti, Sector 1, Str. George Valentin Bibescu, Nr. 27-29,
Bloc 10/5, Scara1, Etaj1, Ap. 4. Cod Unic de |nregistrare; R
HYPERLINK "tel:16320060" \o "blocked::tel:16320060"
16320060 din data de 08.04.2004. Nr. de ordine \n reg-
istrul comer]ului; J/40/5802/08.04.2004. |l declar`m nul.

SC MIB SA -franciza Oradea, av~nd CUI 9557790 declar
pierdute [i nule vignetele serie.SP NR.8774941, 8871359,
8871466 , 8871467, 8871468, 8871486, 8871535 docu-
mentele apar]in societ`]ii Astra; le declar nule.

SC DUMAGAS TRANSPORT SA 
cu sediul \n Craiova, jude]ul Dolj, lider pe pia]a

de transport [i logistic` \n Romania [i Europa de
est, datorit` expansiunii sale \n domeniu, se-
lecteaz` \n vederea angaj`rii personal cores-
punz`tor pentru postul de conduc`tor auto

categoria C+E:- pentru transport interna]ional
de marf` (minim 1 an experien]`

interna]ional`). Se ofer` condi]ii de lucru \ntr-o
echip` omogen` de profesioni[ti [i salariu atrac-
tiv. Rela]ii [i program`ri la telefon: 0733100396;

0372512094  sau la adresa de e-mail: 
transport@dumagas.ro.
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