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OFERTE SERVICIU
|n conformitate cu prevederile art. 3 din Ordonan]a
de urgen]` a Guvernului nr. 45/2008, cu modific`rile
[i complet`rile ulterioare, Ministerul Fondurilor Eu-
ropene, cu sediul în Bd. Ion Mihalache  nr.15- 17, sec-
torul 1, organizeaz` în data de 30.09.2014, ora 10,00
(proba scris`), concurs de recrutare pentru ocuparea
urm`toarelor func]ii publice vacante de: -Consilier,
clasa I, gradul profesional superior la Direc]ia gen-
eral` de coordonare implementare programe de in-
vesti]ii majore- Direc]ia Unitatea coordonare POS T.
-Consilier, clasa I, gradul profesional superior la
Direc]ia general` de analiz`, programare [i evaluare-
Direc]ia Unitatea de  analiz` [i programare.
Condi]iile de participare [i de desf`[urare a concur-
sului, bibliografia [i alte informa]ii necesare sunt
afi[ate la sediul institu]iei [i pe site-ul www.fonduri-
ue.ro. Dosarele de concurs se depun în termen de 8
zile de la data public`rii prezentului anun], la sediul
ministerului.

CITA}II
Weinrauch Ciprian este citat în data de 03.10.2014 la
Judec`toria Caransebe[ în dosar nr. 2723/208/2014.

Se citeaz` Gheorghe Maria cu domiciliul \n sat Popeni,
comuna Zorleni Jude]ul Vaslui la data de 24.09.2014 la
Judec`toria Urziceni, Ialomi]a, \n calitate de p~r~t` \n
dosarul 3036/330/2013 privind divor]ul cu Gheorghe
Dumitru.

Istrate Cornelia cu ultimul domiciliu cunoscut în ora[
Roman, Str. N. Titulescu, bl.13, ap.5, jud.Neam] este
citat` ca pârît` în dosarul nr. 590/228/2011* cu termen
la data de 08.10.2014, ora 09.00 la Judec`toria F`urei,
jud.Br`ila, pentru partaj succesoral.

Ungureanu Traian din Cucor`ni, comuna M. Eminescu,
Boto[ani [i Vamanu Doina Niculina, din Bistri]a, str. De-
cebal  nr. 34, bl. O3, sc. C, ap. 12, sunt cita]i la Judec`toria
Boto[ani în data de 29 septembrie 2014 în dosar
11042/193/2012 obiect - ie[ire din indiviziune.

Intima]ii, Hulpan Marcela, Zaharia Constantin, Udrea
Adrian [i Udrea Maria sunt chema]i la Tribunalul Ia[i,
ora 9.00, \n data de 02.10.2014, \n dosar civil nr.
12316/245/2012, av~nd ca obiect „rectificare Titlu pro-
prietate” de c`tre recurentii C`]u Neculai [i C`]u Getta.

Numita Ispas Ghi]` din comuna Peretu, jud. Teleor-
man, este citat` s` se prezinte la Judec`toria Ro[iorii
de Vede, în data de 08.10.2014, în dosarul num`rul
2985/292/2013, având ca obiect declararea judec`tore-
asc` a mor]ii. 

Pârâtul Purghel Constantin-Anghel este citat la
Judec`toria B`lce[ti, jud.Vâlcea pentru 06.10.2014, în
dosarul de partaj succesoral nr. 1030/185/2012.

Domnul G`itan Petru D`nu] este citat la Tribunalul
Hunedoara pentru data de 6 octombrie 2014, ora 9:00,
în calitate de apelant în dosarul nr. 3630/278/2013.

Pârâtul Zama Ion, cu ultimul domiciliu cunoscut în lo-
calitatea Vii[oara, Str.Principal`, nr.113, jud.Boto[ani în
prezent cu domiciliu necunoscut, este chemat la
Judec`toria Timi[oara, cu sediul în Timi[oara, Pia]a
}epe[ Vod`, nr.2A, în dosarul nr. 11131/325/2014, pentru
termenul de judecat` din data de 28.10.2014, ora-8.30,
Sala 327, Completul 13, în proces cu reclamanta Popovici
Daniela Mihaela, pentru t`gad` paternitate. Pre[ed-
inte Anca Anastasescu, Grefier Sorina Radoi.

Numi]ii Drosu Mihai Vasile, cu domiciliul legal \n mun.
Gala]i str. Dogariei nr.89, iar \n fapt locuie[te \n mun.
Gala]i, cartier Vadul Ungurului, str. Bratesului, jud.
Gala]i, [i Mereuta Maria Emanuela cu domiciliul legal
\n mun. Gala]i, str. Laminoristilor nr.4, bl. G4, sc.2, ap.
151, jud. Gala]i sunt cita]i la Tribunalul Gala]i la data de
16.10.2014, \n dosarul civil nr. 2425/121/2014, sala 3, ora
8,30 \n proces cu DGASPC Gala]i, av~nd ca obiect plasa-
ment.

Numita Dobre Daniela, cu domiciliul legal \n
comuna/sat Ivesti, jud. Gala]i este citat` la Tribunalul
Gala]i la data de 16.10.2014, \n dosarul civil nr.
1971/121/2014, sala 3, ora 8,30 \n proces cu DGASPC
Gala]i, \n vederea exprim`rii consim]`m~ntului la
adop]ie.

Numita Petrea Tita, cu domiciliul legal \n sat Contesti,
com. Davidesti, jud. Arge[ este citat` la Tribunalul
Gala]i la data de 16.10.2014, \n dosarul civil nr.
2074/121/2014, sala 3, ora 8,30 \n proces cu DGASPC
Gala]i, \n vederea exprim`rii consim]`m~ntului la
adop]ie.

Numita Goleanu Magdalena cu ultimul domiciliu
cunoscut în municipiul R\mnicu S`rat, str. George Cos-
buc nr. 20, jude]ul Buzau, este citat` la Tribunalul
Gala]i, la data de 30.09.2014 sala 3, ora 12, \n Dosarul
civil nr. 1538/121/2014, în proces cu Direc]ia General`
de Asisten]` Social` [i Protec]ia Copilului Gala]i.

Direc]ia General` de Asisten]` Social` [i Protec]ia
Copilului Vâlcea cheam` în judecat` pe numi]ii: Mar-
dias Florentina domiciliat` în com. Câineni, sat Câinenii
Mici, jud. Vâlcea în calitate de intimat` în dosarul civil
nr. 2926/90/2014 cu termen de judecat` în data de
26.09.2014, având ca obiect înlocuirea m`surii de pro-
tec]ie, aflat pe rol la Tribunalul Vâlcea; Macelaru
Gabriel domiciliat în mun. Curtea de Arge[, str. Negru
Vod`, nr. 114, jud. Arge[, în calitate de intimat în dosarul
civil nr. 2926/90/2014 cu termen de judecat` în data
de 26.09.2014, având ca obiect înlocuirea m`surii de
protec]ie, aflat pe rol la Tribunalul Vâlcea; Cump`na[u
(fost` Ciurar) Liliana domiciliat` în com. Cerni[oara, sat
Arm`sesti, jud. Vâlcea, în calitate de intimat` în dosarul
civil nr. 3110/90/2014 cu termen de judecat` în data de
26.09.2014, având ca obiect înlocuirea m`surii de pro-
tec]ie, aflat pe rol la Tribunalul Vâlcea; Laba Ion [i Ure-
che Maria domicilia]i în com. Alunu, sat Alunu, jud.
Vâlcea, în calitate de intima]i în dosarul civil nr
3069/90/2014 cu termen de judecat` în data de
26.09.2014, având ca obiect înlocuirea m`surii de pro-
tec]ie, aflat pe rol la Tribunalul Vâlcea.

Judec`toria Iasi, Str.Anastaie Panu, nr.25, Ia[i, Sec]ia
Civil`, Camera Sala 4, dosar nr.15307/245/2013. Cita]ie
emis` la 21.08.2014. Ciuc` Gianina Ionela, Berescu Ilu-
minida Paraschiva -asistat de Berescu Ilie [i Berescu Gi-
anina Ionela, Ciuca Enriche Iulian -asistat de Ciuca
Genina Ionela, Ciuca Maria, Ciuc` Gianina Ionela-prin
curator avocat Enache Mircea, Berescu Iluminida
Paraschiva- prin curator avocat Enache Mircea, Ciuca
Enriche Iulian -prin curator avocat Enache Mircea, cu
ultimul domiciliu în Ia[i, Str. Canta, nr.60B, et. 1, ap. 32
sunt chema]i în aceast` instan]`, camera Sala 4, Com-
plet c28, în data de 06.10.2014, ora 08.30, în calitate de
Pârâ]i, în proces cu Municipiul Ia[i prin Primar în cali-
tate de Reclamant, cu obiect reliziere contract, evac-

uare, ac]iune în preten]ii. În caz de neprezentarea a
p`r]ilor, se va putea trimite un înscris, judecata ur-
mând a se face în lips`. Prin înmânarea cita]iei, sub
semn`tur` de primire personal sau prin reprezentant
legal sau conven]ional ori prin func]ionarul sau per-
soana îns`rcinat` cu primirea coresponden]ei pentru
un termen de judecat`, cel citat este prezumat c` are
în cuno[tin]` [i termenele de judecat` ulterioare
aceluia pentru care cita]ia i-a fost înmânat`.

DIVERSE
Societatea SC Co-Ca Food SRL., titular al activit`]ii
Restaurante [i Bar la adresa Bd. Tudor Vladimirescu
nr.22, Sector 5, Bucure[ti, anun]` publicul interesat
asupra depunerii solicit`rii de ob]inere a autoriza]iei
de mediu pentru activitate. Informa]iile privind
poten]ialul impact asupra mediului al activit`]ii pot
fi consultate la sediul A.P.M. Bucure[ti, str. Lacul
Morii nr.1, sector 6, Bucure[ti, tel./fax 430.66.75,
430.66.77 în zilele de luni- vineri, între orele 8.30- 12.
Observa]iile publicului se primesc zilnic, la sediul
A.P.M. Bucure[ti.

Activ Insolv SPRL Rm. Valcea, str. Ferdinand nr. 34, ad-
ministrator judiciar al Ana L`cr`mioara SRL, notific`
deschiderea procedurii generale a insolventei îm-
potriva debitoarei Ana L`cr`mioara SRL, CIF 7115890,
num`r J38/124/1995 cu sediul social în  Baile Olanesti,
str. Mihai Eminescu, lotul nr. 4, jud. Vâlcea, prin sentinta
nr. 297/12.08.2014 pronun]at` in dosarul nr.
2886/90/2014 de Tribunalul Vâlcea. Termene:
29.09.2014 termenul pentru înregistrarea cererilor de
admitere a crean]elor; 20.10.2014 termenul de verifi-
care a crean]elor, de intocmire, afisare si comunicare a
tabelului preliminar de crean]e; 14.11.2014 termenul
pentru  afisarea tabelului definitiv de crean]e. Se noti-
fica faptul ca prima adunare a creditorilor va avea loc
in data de 27.10.2014 ora 13,00 la sediul lichidatorului
judiciar si convoac` creditorii. Informa]ii suplimentare
la tel. 0350414880, 0727653523, 0744835386.

Activ Insolv SPRL Rm. Valcea, str. Ferdinand nr. 34, ad-
ministrator judiciar al Andi Center SRL, notific` de-
schiderea procedurii generale a insolventei împotriva
debitoarei Andi Center SRL, CIF 17057494,  num`r
J38/294/2007 cu sediul social în Rm. Valcea, str. Poe-
nari, nr. 38A, jud. Vâlcea, prin sentinta nr.
299/12.08.2014 pronun]at` in dosarul nr.
3008/90/2014 de Tribunalul Vâlcea. Termene:
29.09.2014 termenul pentru înregistrarea cererilor de
admitere a crean]elor; 20.10.2014 termenul de verifi-
care a crean]elor, de \ntocmire, afi[are [i comunicare a
tabelului preliminar de crean]e; 14.11.2014 termenul
pentru afi[area tabelului definitiv de crean]e. Se no-
tific` faptul c` prima adunare a creditorilor va avea loc
\n data de 27.10.2014 ora 13,30 la sediul lichidatorului
judiciar [i convoac` creditorii. Informatii suplimentare
la tel. 0350414880, 0727653523, 0744835386.

Activ Insolv SPRL Rm. Valcea, str. Ferdinand nr. 34,
lichidator judiciar al Klamos Prod SRL, notific` de-
schiderea procedurii falimentului împotriva debitoarei
Klamos Prod SRL, CIF 16360308,  num`r J38/384/2004
cu sediul social în  Rm Valcea,str.Stirbei Voda, nr.118, jud.
Vâlcea, prin sentinta nr. 295/12.08.2014 pronun]at` in
dosarul nr. 2062/90/2014 de Tribunalul Vâlcea.
Termene: 29.09.2014 termenul pentru înregistrarea
cererilor de admitere a crean]elor; 20.10.2014 termenul
de verificare a crean]elor, de intocmire, afisare si comu-
nicare a tabelului preliminar de crean]e; 14.11.2014 ter-
menul pentru  afisarea tabelului definitiv de crean]e.
Se notifica faptul ca prima adunare a creditorilor va
avea loc in data de 27.10.2014 ora 14,00 la sediul lichida-
torului judiciar si convoac` creditorii. Informatii supli-
mentare la tel. 0350414880, 0727653523, 0744835386.

Via Insolv SPRL, \n calitate de administrator judiciar,
convoac` adunarea general` extraordinar` a ac]ionar-
ilor SC Civind Condexpert SA la data de 24.09.2014, ora
1030 având urmatoarea ordine de zi: 1. Aprobarea
schimbarii sediului social din Ploie[ti, str. Cercelu[, nr.
40A, jud. Prahova in Ploiesti, str. Banatului, nr. 1, bl. 37B,
ap. 3, jud.Prahova, incepand cu data de 01.11.2014, avand
in vedere ca actualul sediu expira la data de 30.10.2014.
2. Mandatarea domnului Mircea B`icoianu, adminis-
trator special, pentru semnarea documentelor nece-
sare [i a Actului Constitutiv actualizat [i pentru
efectuarea tuturor formalit`]ilor cerute de lege pentru
înregistrarea acestuia la Oficiul Registrului Comertului
de pe lâng` Tribunalul Prahova. În cazul în care în data
de 24.09.2014, nu se întrunesc condi]iile de validitate
prev`zute de Actul Constitutiv al Societ`]ii [i Legea nr.
31/1990, republicat`, cu modific`rile [i complet`rile ul-
terioare, [edin]a Adunarii Generale Extraordinar` a
Ac]ionarilor este convocat` pentru data de 25.09.2014,
aceea[i or`.

Subscrisa Evrika Insolvency IPURL reprezentat` prin
asociat coordonator Liscan Aurel, \n calitate de lichida-
tor judiciar al SC Bogcip Trans Invest SRL desemnat prin
sentin]a civil` din data de 04.09.2014, pronun]at` de
Tribunalul Bucure[ti, Sec]ia a VII-a Civil` \n Dosar nr.
34745/3/2013, notific` deschiderea falimentului prin
procedura simplificat` prev`zut` de Legea nr. 85/2006
împotriva SC Bogcip Trans Invest SRL, cu sediul \n Bu-
cure[ti Sectorul 1, B-dul Nicolae B`lcescu, Nr. 5, Bloc
Dun`rea I, Scara 1, Etaj 1, Ap. 1, CUI 14885115, nr. de or-
dine \n registrul comer]ului J40/14365/2011. Persoanele
fizice [i juridice care \nregistreaz` un drept de crean]`
n`scut dup` data deschiderii procedurii insolven]ei
\mpotriva SC Bogcip Trans Invest SRL vor formula de-
clara]ie de crean]` care va fi \nregistrat` la grefa Tri-
bunalului Bucure[ti - sec]ia a VII-a civila, cu referire la
dosarul nr. 34745/3/2013, \n urm`toarele condi]ii: a) ter-
menul limit` pentru \nregistrarea cererii de admitere a
crean]elor \n tabelul suplimentar al crean]elor
30.09.2014; b) termenul limit` pentru verificarea
crean]elor, \ntocmirea, afi[area [i comunicarea tabelu-
lui suplimentar al crean]elor 22.10.2014; c) termenul
pentru depunerea contesta]iilor la tabelul suplimen-
tar 03.11.2014; d) termen pentru \ntocmirea [i afi[area
tabelului definitiv consolidat 13.11.2014.

Judec`toria Ia[i. Sec]ia civil`. Sediu: Strada Anastasie
Panu nr. 25. Dosarul nr. 6531/245/2014. Soma]ie. |n
temeiul |ncheierii de [edin]` din 03.09.2014, a
Judec`toriei Ia[i, pronun]`t` \n dosarul nr.
6531/245/2014, prin prezenta v` inform`m c`, prin cer-
erea \nregistrat` cu acest num`r, reclaman]ii Rusu Vic-
toria [i Rusu Gheorghe (domicilia]i \n sat Dume[ti,
comuna Dume[ti, jude] Ia[i [i cu domiciliul procesual
ales la avocat Iuliana Ionescu, str. Ciurchi nr. 82, bl. D6,
Parter, ap. 1, jude] Ia[i), solicit` c` instan]a s` constate
prin hot`r~re judec`toreasc` c` au dob~ndit prin uzu-
capiune dreptul de proprietate asupra terenului \n
suprafa]` de 2112 mp (conform memoriului tehnic), sit-
uate \n intravilanul satului Dume[ti, comuna Dume[ti,

jud. Ia[i, av~nd  vecini la Nord – Macovei C. Mihai, la S
– Constantinescu Neculai, la V – p~r~ul Satului, la E –
drumul comunal. Terenul nu este \nscris \n cartea fun-
ciar`, nu are num`r cadastral [i nici titlu de proprietate.
Potrivit documenta]iei cadastrale – plan de situa]ie –
terenul este structurat \n parcele: CC – 36/1, A – 36/2, V
-36/3 [I V-36/4. Orice persoan` interest` este somat`
ca \n termen de 6 luni de la afi[area prezentei soma]ii
s` formuleze opozi]ie. |n caz contrar, se va proceda la
judecarea cererii.

SOMA}II
Soma]ie de uzucapiune. Reclamantele Muresan Feli-
cia, Mure[an Ioana-Cristina [i Pascu Maria domiciliate
\n ora[ul N`s`ud, Str. Miron Cristea, bloc5ABC, scara C,
ap. 10, Jud. Bistri]a-N`s`ud, \n dosar nr. 176/265/2014
al Judec`toriei N`s`ud, au solicitat a se constata
dob~ndirea dreptului de proprietate prin uzucapiune
asupra imobilelor \nscrise \n cf 26376 nr top 6458, cf
26375, nr top 6459, 6460, cf 26374, nr. 6605/6609/6610,
6611, 6613, 6615, 6616, cf 26377 nr top 6764, 6765, cf 1413
nr top 6766, 6767, cf 26373 nr top 6757/1, 6758/1, 6759/1,
6760/1, 6761/1, cf 26372, nr top 6777, 67778, cf 26371, nr
top 6776 si cf 26370 nr top 6762, 6763 Rebrisoara, \n
suprafa]a de 26709 mp. Suprafa]a uzucapat` a fost
folosit` de bunicii paterni. Mure[an Ioan [i defuncta
so]ie Mure[an Maria. Aducem la cuno[tin]` per-
soanelor interesate, faptul c` au posibilitatea legal` de
a formula opozi]ie, \n termen de 6 luni de la emiterea
prezentei, \n caz contrar instan]a va trece la judecarea
cauzei. Emis`, \n baza \ncheierii din data de 05 septem-
brie 2014. 

LICITA}II
Prim`ria ora[ului Bragadiru, cu sediul în ora[ul Bra-
gadiru, [os. Alexandriei nr.249, jude]ul Ilfov, scoate la
licita]ie public` deschis`, spa]iul în suprafa]` 61,75
mp, ce apar]ine domeniului public al ora[ului Bra-
gadiru, situat în cl`direa din incinta Târgului Bra-
gadiru, str. Unirii nr.70,  jude]ul Ilfov, cu destina]ia
”spa]iu comercial”. Licita]ia va avea loc în data de
17.10.2014, orele 10.00. Cererea de înscriere la licita]ie
public` [i garan]ia de participare se vor depune pân`
la data de 16.10.2014, orele 15.00, la registratura
Prim`riei ora[ului Bragadiru, jude]ul Ilfov. Rela]ii la
telefon 021.448.07.95 interior 108.

Direc]ia Regional` de Drumuri [i Poduri Craiova, cu
sediul \n Craiova, str. Calea Severinului nr. 17, orga-
nizeaz` procedura de licita]ie public` deschis` cu pre-
selectie, cu oferta scris` \n plic \nchis [i sigilat, la
sediul sau, pentru t`iere [i valorificare mas` lem-
noas` pe picior (plop) \n aniniament pe drumurile
na]ionale: Lot 1: DN 56C KM 8+030 – 36+400 - 235
buc – 398 mc; Lot 2: DN 67 KM 18+280 – 38+900 - 61
buc – 338 mc; Lot 3: DN 6B KM 2+850 – 33+210 - 229
buc – 252 mc. Total: 525 buc - 988 mc. Data licita]iei
este 27.10.2014, ora 10:30, documenta]ia de
preselec]ie se va depune p~n` la data de 20.10.2014,
ora 09:00.  Preselec]ia se va desf`[ura la data de
20.10.2014, ora 10:30. Tariful de participare la licita[ie
este \n cuantum de 300 lei inclusiv TVA. Garan]ia de
participare este de: 487 lei (Lot 1), 435 lei (Lot 2) [i/sau
672 lei (Lot 3). Informa]ii privind desfasurarea proce-
durii, precum [i achizi]ionarea documenta]iei se pot
ob]ine zilnic la sediul D.R.D.P. Craiova, telefon
0251/408.735, fax 0251/482.231, intre orele 8:00 –
15:30. Director Regional, Ing. Lumezeanu Adrian.

Anun], de participare la licita]ie deschis` pentru con-
cesiune bunuri. 1. Informa]ii generale privind conce-
dentul, \n special denumirea, codul fiscal, adresa,
num`rul de telefon, tel/fax [i/ sau adresa de e-mail
a persoanei de contact Prim`ria Comunei Bunesti, CF:
2541819, Adresa: com. Bune[ti, jud. Valcea, cod po[tal:
247075, telefon /fax: 0250774490 /0250774434,e-
mail: primaria_bunesti@yahoo.com; persoana de
contact: Secretar, Geana Elena Adriana. 2. Informa]ii
generale privind obiectul concesiunii, \n special de-
scrierea [i identificarea bunului care urmeaz` s` fie
concesionat: teren, punct “Pod Ungureanu”, \n
suprafa]` de 1588 mp, situat \n domeniul privat co-
muna Bunesti, jude]ul V~lcea. 3. Informa]ii privind
documenta]ia de atribuire: 3.1 Modalitatea  sau
modalit`]iile prin care persoanele interesate pot intra
\n posesia unui exemplar al documenta]iei de
atribuire: de la sediul Prim`riei Bune[ti; 3.2. Denu-
mirea [i adresa serviciului /compartimentului din
cadrul concedentului, de la care se poate ob]ine un
exemplar din documenta]ia de atribuire: secretariat.
3.3. Costul [i condi]iile de plat` pentru ob]inerea aces-
tui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor
Ordonan]ei de urgen]` a Ordonan]ei de Urgen]` a
Guvernului nr. 54/2006: 15 lei la casieria comunei
Bune[ti. 3.4. Data limita pentru solicitarea clarificar-
ilor:24.09.2014.orele 10:00 4. Informa]ii privind ofer-
tele: 4.1. Data limit` de depunere a ofertelor:
30.09.2014, orele 12:00. 4.2. Adresa la care trebuiesc
depuse ofertele: secretariat, Prim`ria Comunei
Bunesti, jude]ul V~lcea, CP: 247075. 4.3 Num`rul de
exemplare \n care trebuie depus` fiecare ofert`: 2 ex-
emplare. 5. Data [i locul la care se va desf`[ura
[edin]a public` de deschidere a ofertelor: 30.09.2014
orele 13.00, Prim`ria Bune[ti. 6. Instan]a competent`
pentru solu]ionarea litigiilor: Tribunalul V~lcea, In-
stan]a de contencios administrativ, adresa Rm V~lcea,
str Scuarul Revolu]iei nr 1, tel 0250-739.120.

Consiliul Local al municipiului Oradea prin
Administra]ia Imobiliar` Oradea cu sediul în Oradea,
P-]a Unirii nr.1, organizeaz` licita]ie public` deschis`. 1)
Obiectul licita]iei publice: închirierea unei suprafe]e
utile de 2 mp situate \n incinta imobilului – Complex
multifunc]ional cu parcaje supraetajate, situat \n
Oradea, str. Tribunalului, nr.8, pentru amplasarea unui
aparat automat de b`uturi calde. 2) Organizatorul
licita]iei: Consiliul Local al municipiului Oradea prin Ad-
ministra]ia Imobiliar` Oradea; 3) Procedura de
\nchiriere: licita]ie public` deschis`, cu ofert` în plic în-
chis; 4) Pre]ul de pornire a licita]iei: 50 lei/mp/luna; 5)
Instruc]iunile de organizare [i desf`[urare a procedurii:
se pot descarc` acces~nd site-ul www.oradea.ro sau
www.aioradea.ro, sec]iunea Licita]ii; 6) Garan]ia de
participare: 120 lei, achitat` prin virament bancar în
contul RO74TREZ0765006XXX005460 deschis la Tre-
zoreria Oradea sau numerar depus la casieria Admin-
istra]iei Imobiliare Oradea, Sala Ghi[eelor - parter; 7)
Termenul limit` de depunere a ofertelor: 08.10.2014,
ora 09:00. 8) Valabilitatea ofertelor: ofertele r`mân
valabile pe perioada de 90 de zile de la data deschiderii
acestora; 9) Deschiderea ofertelor: va avea loc în data
08.10.2014, ora 09:00 cam. 201, et.II, cladirea Prim`riei
Municipiului Oradea, P-]a Unirii nr. 1, în [edin]` pub-
lic`; 10) Informa]ii suplimentare se pot ob]ine: - Adina

Marge – {ef Birou Achizi]ii Publice, tel. 0259/437.000,
int. 233; - Cismas Aurelian –Compartiment Spa]ii, tel.
0259/437.000, int. 126.

Consiliul Local al municipiului Oradea prin
Administra]ia Imobiliar` Oradea cu sediul în Oradea,
P-]a Unirii nr.1, organizeaz` licita]ie public` deschis`. 1)
Obiectul licita]iei publice: închirierea unei suprafe]e
utile de 2 mp situate \n incinta imobilului – Complex
multifunc]ional cu parcaje supraetajate, situat \n
Oradea, str. Tribunalului, nr.8, pentru amplasarea unui
aparat automat de b`uturi reci [i snacksuri. 2) Organi-
zatorul licita]iei: Consiliul Local al municipiului Oradea
prin Administra]ia Imobiliar` Oradea; 3) Procedura de
\nchiriere: licita]ie public` deschis`, cu ofert` în plic în-
chis; 4) Pre]ul de pornire a licita]iei: 50 lei/mp/luna; 5)
Instructiunile de organizare [i desf`[urare a procedurii:
se pot descarca acces~nd site-ul www.oradea.ro sau
www.aioradea.ro, sectiunea Licitatii; 6) Garan]ia de
participare: 120 lei, achitat` prin virament bancar în
contul RO74TREZ0765006XXX005460 deschis la Tre-
zoreria Oradea sau numerar depus la casieria Admin-
istratiei Imobiliare Oradea, Sala Ghiseelor - parter; 7)
Termenul limita de depunere a ofertelor: 09.10.2014
ora 09:00. 8) Valabilitatea ofertelor: ofertele r`mân
valabile pe perioada de 90 de zile de la data deschiderii
acestora; 9) Deschiderea ofertelor: va avea loc în data
09.10.2014 ora 12:00 cam. 201, et.II, cladirea Primariei
Municipiului Oradea, P-]a Unirii nr. 1, în [edin]` pub-
lic`; 10) Informatii suplimentare se pot obtine: - Adina
Marge – Sef  Birou Achizi]ii Publice, tel. 0259/437.000,
int. 233; - Cismas Aurelian –Compartiment Spa]ii, tel.
0259/437.000, int. 126.

Consiliul Local al municipiului Oradea prin Adminis-
tra]ia Imobiliar` Oradea cu sediul în Oradea, P-]a
Unirii nr.1, organizeaz` licita]ie public` deschis`. 1)
Obiectul licita]iei publice: închirierea unui spa]iu cu
alt` destina]ie dec~t aceea de locuin]` situat la
parterul imobilului – Complex multifunc]ional cu par-
caje supraetajate, situat \n Oradea, str. Tribunalului,
nr.8 \n suprafa]a util` de 140,45 mp. 2) Organizatorul
licita]iei: Consiliul Local al municipiului Oradea prin
Administra]ia Imobiliar` Oradea; 3) Procedura de
\nchiriere: licita]ie public` deschis`, cu ofert` în plic
închis; 4) Pre]ul de pornire a licita]iei: 25 lei/mp/luna;
5) Instruc]iunile de organizare [i desf`[urare a proce-
durii: se pot desc`rca acces~nd site-ul www.oradea.ro
sau www.aioradea.ro, sectiunea Licita]ii; 6) Garan]ia
de participare: 4.000 lei, achitat` prin virament ban-
car în contul RO74REZ0765006XXX005460 deschis
la Trezoreria Oradea sau numerar depus la casieria
Administratiei Imobiliare Oradea, Sala Ghiseelor -
parter; 7) Termenul limita de depunere a ofertelor:
07.10.2014, ora 09:00. 8) Valabilitatea ofertelor: ofer-
tele r`mân valabile pe perioada de 90 de zile de la
data deschiderii acestora; 9) Deschiderea ofertelor:
va avea loc în data 07.10.2014 ora 12 cam. 201, et.II,
cladirea Primariei Municipiului Oradea, P-]a Unirii nr.
1, în [edin]` public`; 10) Informatii suplimentare se
pot obtine: - Adina Marge – {ef Birou Achizi]ii Pub-
lice, tel. 0259/437.000, int. 233; - Cismas Aurelian
–Compartiment Spatii, tel. 0259/437.000, int. 126.

Anun] de licita]ie. 1.Vânz`torul: Consiliul Local
Cocor`[tii Col]/Prim`ria comunei Cocor`[tii Col] cu
sediul în Cocor`[tii Col], nr.221, jude]ul Prahova, tele-
fon 0244484100, Cod de identificare fiscal`
16346516, e-mail: cocorastiicolt@europrahova.eu,
persoan` de contact Pascale Mihaela; 2.Procedura
de atribuire a contractului de vânzare: licita]ie; 3.De-
numire contract: ?Vânzare teren în suprafa]` de 678
mp în vedrea realiz`rii unei construc]ii cu destina]ia
alimenta]ie public` (patiserie, cofet`rie, restaurant
,bar), conform cerin]elor concedentului "; 4. Tipul
contractului: de vânzare cump`rare; 5. Descriere suc-
cint` a contractului : Consilul Local Cocor`[tii
Col]/Prim`ria comunei Cocor`[tii Col] vinde un teren
în suprafa]` de 678 mp, apar]inând domeniului pri-
vat al comunei Cocor`[tii Col] în vederea realizatii
unui spa]iu cu destina]ie alimenta]ie public` (patis-
erie, cofet`rie, restaurant, bar). 6. Ofertan]ii in-
teresa]i pot depune o solicitare, în vederea ob]inerii
documenta]iei de atribuire, la sediul prim`riei co-
munei Cocor`[tii Col] ,Compartiment Achizi]ii pu-
blice [i Urbanism. 7. Termenul limit` pentru

depunerea solicit`rilor de clarific`ri : 30.09.2014 ora
15.00. 8. Termenul limit` de r`spuns la solicit`ri de
clarific`ri: 03.10.2014. 9. a) Costul documenta]iei de
atribuire: 50 lei, achita]i numerar la casieria au-
torit`]ii contractante. b) Taxa de participare la
licita]ie: 200 lei, achita]i numerar la casieria au-
torit`]ii contractante. 10. Termen limita pentru
depunerea ofertelor: 09.10.2014 ora: 09.00. Adresa
la care se depun ofertele: sediul vânz`torului; limba
de redactare a ofertei : limba român`. Ofertele se
vor depune în dou` exemplare. Nu se admit oferte
alternative. 11. Se constituie garan]ia de participare
la licita]ie în cuantum de 275 lei, sub form` de
scrisoare de garan]ie bancar` în favoarea vânz`toru-
lui sau orice modalitate agreat` de legisla]ia în
vigoare. 12. Data, ora [i locul deschiderii ofertelor:
09.10.2014 ora 10:00,la sediul vânz`torului. 13. Cri-
terii de atribuire a contractului de vânzare: cel mai
mare pre]. 14. Organismul competent pentru
depunere contesta]ii :sediul autorit`]ii contractante,
Tribunalul Prahova-Sec]ia comercial` [i Contencios
Administrativ. 15. Perioada minim` de valabilitate a
ofertei: 90 de zile de la termenul limita de primire a
ofertelor. Data public`rii anun]ului de licita]ie:
18.09.2014. 16. Informa]ii suplimentare: Sediul
prim`riei comunei Cocor`[tii Col], nr. 221, jud. Pra-
hova, tel/ fax 0244484100, persoan` de contact Pas-
cale Mihaela.

PIERDERI
Pierdut adeverin]` achitare integral` locuin]`, pe nu-
mele Musta]` Iuliana Rodica [i Musta]` R`zvan. O de-
clar nul`. 

Pierdut contract închiriere nr.740/14.06.2000 pentru
Str.Bl`nari nr.3, mansard`, sector 3, Bucureti, En`chescu
Anica. Îl declar nul. 

Pierdut contract proprietate nr. 5990/1969 [i proces
verbal eliberat 30.08.1969, pe numele Deciu Petre [i
Deciu Ana. Le declar nule.

Declar nul atestat taxi emis de A.R.R., Dovleac -Nicu-
Lauren]iu, seria CPTx, nr. 0078549.

Pierdut certificat de înregistrare „Întreprindere Individ-
ual` Gheacu N`stase” seria B nr. 2518115 [i documente
cas` de marcat Datex MP55 seria 12216843.

Declar pierdut (nul) permis RATB pe numele Ilie Ionica.

Pierdut adeverin]` de asigurat nr. B81529 eliberat` de
C.N.A.S. Bucure[ti pe numele G`l`]eanu Ana.

Nicolae Valentin pierdut atestat C.P.C. numarul
0081173000, declar nul.

DECESE

Nicu[or, fiu, Iulia, nora
[i Sabina, nepoata, 
deplâng trecerea în 

nefiin]` a iubitoarei lor
mame, soacre [i bunici

CATERINA RO{CA,
cunoscut` [i apreciat`
ziarist`. Slujba de în-
mormântare va avea

loc miercuri 17.09.2014,
ora 12.30, la capela 
cimitirului Sfânta

Vineri. Dumnezeu s-o
aib` în paza Sa [i s`-i

fie ]`râna u[oar`.

Publicitate


