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OFERTE SERVICIU
Bog’Art angajeaz` macaragii pentru deservire
macarale turn. 0745.119.431.

Firm` paz` angaj`m agent în banc`, Bucure[ti, cen-
tral, 800RON NET. 0785.668.888

Ministerul Afacerilor Interne organizeaz` concurs
pentru ocuparea unui post temporar vacant din
cadrul Unit`]ii de Politici Publice, corespunz`tor
func]iei publice de execu]ie temporar vacante, de
consilier clasa I grad profesional principal. Concur-
sul se organizeaz` la sediul Ministerului Afacerilor
Interne, Pia]a Revolu]iei nr. 1A, Sector 1, în data de
10.06.2014,  ora 10,00 proba scris`. Dosarele de în-
scriere la concurs se depun în termen de 8 zile de la
data public`rii anun]ului în Monitorul Oficial al
României Partea a III-a, la sediul Ministerului Afac-
erilor Interne, telefon 021/264.85.35. Dosarul tre-
buie s` con]in` documentele prev`zute la art. 49
din H.G. nr. 611/2008. Condi]iile de participare la
concurs [i bibliografia stabilit` se afi[eaz` la sediul
Ministerului Afacerilor Interne [i pe site-ul
institu]iei.

VÂNZåRI AUTO
Vând Infiniti Fx35, 2008, 85000 km, 0722702704.

CITA}II
Biton Lenu]a domiciliat` \n comuna Arice[tii Rahti-
vani, sat Nedelea nr. 666, Prahova este citat` pentru
data de 1.09.2014 la Judec`toria Ploie[ti, Prahova \n
calitate de p~r~t` \n dosar nr. 3987/281/2013, av~nd
ca obiect divor].

Numita SC Construc]ii Moldova Grup SRL cu sediul
în Ia[i, str. Albine] nr. 52, C.U.I. 19258303 în calitate
de debitor este chemat` în data: 05.06.2014, ora
9.00, la Tribunalul Ia[i, Sec]ia II Civil`– Faliment,
camera Sala 1, complet  COM S1 FAL, de c`tre CEC
Bank în calitate de creditor.

Se citeaz` Mihai Gheorghe, în calitate de pârât în
dos nr 11453/288/2013, la Judec`toria Rm Vâlcea,
pentru data de 13.06.2014 – divor]

Numitul Dumitru Marius Aurelian cu ultimul domi-
ciliu în Pite[ti, jud. Arge[, str. Exerci]iu nr. 83, bloc P8,
sc. A, ap. 14, posesor CI seria AS nr. 467532, CNP
1711003035013 este citat la instan]a Judec`toriei
Pite[ti, în data de 30.05.2014, ora 8,30, în Dosarul
nr. 14408/280/2011, în proces civil cu numi]ii
G`lbenu[` Vasile Gabriel, G`lbenu[` Daniela-Vio-
leta [i G`lbenu[` Constantin-Adrian.

Se citeaz` Vîlcu Gabriela prin reprezentat legal Vîlcu
Claudia s` se prezinte în data de 06.06.2014, la
Judec`toria Pite[ti, jud. Arge[,în Dosarul nr.
5375/280/2011, în vederea dezbaterii succesiunii de-
functului Vîlcu Traian.

Cosuleanu Magdalena Iuliana, cu domiciliul \n
Sinaia, Bd. Ferdinand nr. 88, jud. Prahova, este citat`
la data de 12.06.2014, la Tribunalul Prahova, ora
12:00, sala 4, \n dosarul civil 3056/105/2014.

Se citeaz` B`lan Stelu]a, cu ultimul domiciliu cunos-
cut în mun. Bucure[ti, str. Irimicului, nr.2, bl.1, sc.1,
et.7, ap.28, sector 2, în calitate de pârât` în dosarul
nr. 14257/200/2011 al Judec`toriei Buz`u, cu termen
de judecat` în data de 26.06.2014, ora 9.00.

Dumitru Florina Marinela, cu domiciliul în comuna
Bradu, jud. Arge[, este chemat` în calitate de
pârât`, în Dosarul nr. 25364/280/2012, la
Judec`toria Pite[ti, în data de 23.06.2014, ora 8,00.

DIVERSE
Lichidator Judiciar Pala[ Alina notific` deschiderea
procedurii insolven]ei \mpotriva SC Irigrup
Transcom SRL din Ploie[ti, Prahova, J29/2309/2007,
la Tribunalul Prahova – dosar 8295/105/2013, ter-
men \nregistrare crean]e 2 iunie 2014.

SOMA}II
Soma]ie: Având în vedere c` în cauza ce formeaz`
obiectul dosarului cu num`rul de mai sus recla-
man]ii Oniga Vartolomeu [i Oniga Ana, ambii
domicilia]i în loc. Ilva-Mic`, nr. 669, jud. Bistri]a-
N`s`ud, solicit` constatarea dobândirii dreptului
de proprietate prin uzucapiune asupra terenului în
suprafa]` de 6 ari înscris în CF 25163 Ilva Mic`, top.
1555 [i CF 25164 Ilva-Mic`, top. 156, aducem la
cuno[tin]` tuturor celor interesa]i faptul c`, au posi-
bilitatea de a formula opozi]ie în cauz`, în termen
de luni de la emiterea celei din urm` publica]ii, în
caz contrar, instan]a urmeaz` s` treac` la judecarea
cererii de uzucapiune.

LICITA}II
SC Vulcan SA organizeaz` licita]ie deschis` în data
de 29 mai 2014, ora 12,00 având ca obiect vânzarea
urm`toarelor de[euri: span o]el, font`, fier vechi,
etc. Caietele de prezentare se pot procura de la
sediul Vulcan, Bucure[ti, str. Dumitru Brumarescu
nr. 15, sector 4. Rela]ii la tel. 021/319.94.80 sau
0726743048. Director General.

Centrul Chinologic Sibiu, cu sediul \n Sibiu, Calea
Dun`rii nr. 157, tel. 026923.51.81, fax 0269.24.00.90,
cod fiscal 4240928, cont IBAN RO
42TREZ5765005XXX000209, deschis la Trezoreria
Sibiu, organizeaz` cedarea cu titlu gratuit a 12 c~ini
de serviciu. Animalele pot fi v`zute la sediul Cen-
trului Chinolog Sibiu. Transmiterea f`r` plat` va
avea loc \n perioada 28.05.201-11.06.2014, la sediul
Centrului Chinologic Sibiu. Lista complet` a
bunurilor [i rela]ii suplimentare se ob]in la telefon:
(40) 0269-235.181; fax (40)0269-24.00.90 www.cen-
trulchinologic.ro/interespublic/licitatiipublice/ sau
la sediul centrului: Sibiu, Calea Dumbr`vii nr. 157. 

Subscrisa Evrika Insolvency IPURL, reprezentat`
prin asociat coordonator av. Liscan Aurel, \n calitate
de lichidator judiciar al SC American ATV SRL de-
semnat prin \ncheierea de [edin]a din data de
30.09.2011, pronun]at` \n Dosar nr. 34278/3/2009
aflat pe rolul Tribunalului Bucure[ti, Sec]ia a VII a
Civil`, anun]` scoaterea la v~nzare a bunul imobil

const~nd \n teren intravilan situat \n Buftea, T96,
P354/2, jude]ul Ilfov identificat, inventariat [i eval-
uat apar]in~nd societ`]ii falite, \n valoare total` de
543.900 lei exclusiv TVA, conform Raportului de
evaluare aprobat \n prezenta cauz` [i a Publica]iei
de v~nzare \ntocmit` cu aceast` ocazie. Prima
v~nzare a bunurilor apar]in~nd societ`]ii falite se
va organiza \n data de 04.06.2014, ora 15,00, prin
licita]ie public` cu strigare. Locul de desf`[urare a
licita]iilor va fi stabilit la sediul lichidatorului judi-
ciar din Bucure[ti, Bd.Unirii nr.78, bl.J2, sc.2, et.3,
ap.39, sector 3, unde se vor depune documentele
de \nscriere la licita]ie men]ionate \n caietul de
sarcini, cel t~rziu p~n` \n preziua licita]iei, ora 12.00.
Date despre starea bunurilor, pre]ul acestora,
condi]iile de \nscriere la licita]ie precum [i modul
de organizare a acestora se pot ob]ine din caietul
de sarcini \ntocmit de lichidatorul judiciar. Caietul
de sarcini se poate achizi]iona de la sediul lichida-
torului judiciar din Bucure[ti, Bd.Unirii nr.78, bl.J2,
sc.2, et.3, ap.39, sector 3. Costul unui caiet de sarcini
este de 300 lei. Achizi]ionarea caietului de sarcini
este obligatorie pentru to]i participan]ii la licita]ie.
Rela]ii suplimentare se pot ob]ine la tel.
0724.23.79.79

Subscrisa Evrika Insolvency IPURL, reprezentat`
prin asociat coordonator av. Liscan Aurel, \n calitate
de lichidator judiciar al SC Activ Imob Prod SRL de-
semnat prin \ncheierea de [edin]` din data de
14.06.2013, pronun]at` \n Dosar nr. 21540/3/2013
aflat pe rolul Tribunalului Bucure[ti, Sec]ia a VII a
Civila, anun]` scoaterea la v~nzare a bunului imobil
aflate \n proprietatea SC Activ Imob Prod SRL, com-
pus din teren intravilan, în supra]a de 426,63 mp, [i
construc]ie edificat` pe acesta \n regim P+4 situate
\n Mun. Or`[tie, str. Viitorului, nr.27, jud. Hunedoara
(imobil \n stare foarte avansat` de degradare con-
form raportului de evaluare), \n valoare total` de
291.750 lei exclusiv TVA, identificate [i inventariate
conform rapoartelor de reevaluare aprobate \n
prezenta cauz` [i a publica]iei de v~nzare \ntocmit`
cu aceast` ocazie. V~nzarea bunului imobil
apar]in~nd societ`]ii falite se va organiza \n data
de 02.06.2014 ora 15,00 prin licita]ie public` cu stri-
gare. |n cazul \n care bunul nu se va vinde la primul
termen de licita]ie, \ncep~nd cu data de 09.06.2014
se vor organiza licita]ii s`pt`m~nale, \n fiecare zi de
luni, la aceea[i or` [i \n acelea[i condi]ii. Locul de
desf`[urare a licita]iilor va fi stabilit la sediul lichida-
torului judiciar din Bucure[ti, Bd.Unirii nr.78, bl.J2,
sc.2, et.3, ap.39, sector 3, unde se vor depune docu-
mentele de \nscriere la licita]ie men]ionate \n cai-
etul de sarcini, cel t~rziu p~n` \n preziua licita]iei,
ora 12.00. Date despre starea bunurilor, pre]ul aces-
tora, condi]iile de \nscriere la licita]ie precum [i
modul de organizare a acestora se pot ob]ine din
caietul de sarcini \ntocmit de lichidatorul judiciar.
Caietele de sarcini se pot achizi]iona de la sediul
lichidatorului judiciar din Bucure[ti, Bd.Unirii nr.78,
bl.J2, sc.2, et.3, ap.39, sector 3. Costul unui caiet de
sarcini este de 300 lei pentru fiecare bun imobil.
Achizi]ionarea caietului de sarcini este obligatorie
pentru to]i participan]ii la licita]ie. Rela]ii supli-
mentare se pot ob]ine la tel. 0760.905.137.

Subscrisa Evrika Insolvency IPURL, reprezentat`
prin asociat coordonator av. Liscan Aurel, \n calitate
de lichidator judiciar al SC Visilvic Prod SRL desem-
nat prin Sentin]a Civil` nr. 10631 din data de
09.12.2013, pronun]at` \n Dosar nr. 18779/3/2013
aflat pe rolul Tribunalului Bucure[ti, Sec]ia a VII a
Civil`, anun]` scoaterea la v~nzare a bunului imobil
aflat \n proprietatea SC Visilvic Prod SRL const~nd \n
apartament situat \n Bucure[ti, Bd. Camil Ressu,
nr.57A, bl. 2B, sc.1, et.3, ap.15, sector 3 \n valoare
total` de 34.560 euro exclusiv TVA., identificate [i
inventariate conform rapoartelor de reevaluare
aprobate \n prezenta cauz` [i a publica]iei de
v~nzare \ntocmit` cu aceasta ocazie. Prima v~nzare
a bunului imobil apar]in~nd societ`]ii falite se va
organiza \n data de 02.06.2014 ora 15,00 prin
licita]ie public` cu strigare. Locul de desf`[urare a
licita]iilor va fi stabilit la sediul lichidatorului judi-
ciar din Bucure[ti, Bd.Unirii nr.78, bl.J2, sc.2, et.3,
ap.39, sector 3, unde se vor depune documentele
de \nscriere la licita]ie men]ionate \n caietul de
sarcini, cel t~rziu p~n` \n preziua licita]iei, ora 12.00.
Date despre starea bunurilor, pre\ul acestora,
condi\iile de \nscriere la licita]ie precum [i modul
de organizare a acestora se pot ob]ine din caietul
de sarcini \ntocmit de lichidatorul judiciar. Caietele
de sarcini se pot achizi]iona de la sediul lichidatoru-
lui judiciar din Bucure[ti, Bd.Unirii nr.78, bl.J2, sc.2,
et.3, ap.39, sector 3. Costul unui caiet de sarcini este
de 300 lei pentru fiecare bun imobil. Achizi]ionarea
caietului de sarcini este obligatorie pentru to]i par-
ticipan]ii la licita]ie. Rela]ii suplimentare se pot
ob]ine la tel.0724.23.79.79.

Consiliul Local al municipiului Oradea, prin Admin-
istra]ia Imobiliar` Oradea cu sediul în Oradea, P-]a.
Unirii nr. 1, organizeaz` licita]ie public` deschis`. 1)
Obiectul licita]iei publice: se supun licita]iei pub-
lice, cu plic închis, 10 (zece) pachete de amplasa-
mente constând în teren - domeniu public al
municipiului Oradea, în vederea mont`rii de c`tre
operatori a unor mijloace de publicitate. 2) Organi-
zatorul licita]iei: Consiliul Local al municipiului
Oradea prin Administratia Imobiliar` Oradea; 3)
Procedura de închiriere: licita]ie public` deschis`,
cu ofert` în plic închis; 4) Pre]ul de pornire a
licita]iei: 1.400, 00 lei/ pachet de amplasamente/
lun`; 5) Documenta]ia de licita]ie: se poate
desc`rca accesând site-ul www.oradea.ro - sec-
tiunea Licitatii; 6.1) Garan]ia de participare: 5.000
lei/ pachet de amplasament licitat, se achit`, prin
virament bancar, în contul
RO74REZ0765006XXX005460 deschis la Trezoreria
Oradea ori prin numerar depus la casieria Adminis-
tratiei Imobiliare Oradea, Sala Ghi[eelor (Piramid`)
– la parterul cl`dirii Prim`riei mun. Oradea. 6.2)
Taxa de participare: 140 lei, se achit` în numerar
depus la casieria Administratiei Imobiliare Oradea,
Sala Ghiseelor (Piramid`) – la parterul cl`dirii
Prim`riei mun. Oradea, si reprezint` suma pe care
un poten]ial ofertant trebuie s` o achite pentru a
putea participa la calificare [i ofertare. 7) Termenul
limita de depunere a ofertelor: 12.06.2014, ora 9.00;
8) Valabilitatea ofertelor: ofertele r`mân valabile
pe perioada de 60 de zile de la data deschiderii
acestora; 9) Deschiderea ofertelor: în data
12.06.2014 ora 12,00, Sala mare din cladirea
Prim`riei municipiului Oradea, P-]a. Unirii nr. 1, în
[edin]` public`; 10) Informa]ii suplimentare se pot
ob]ine: - Marge Adina – {ef  Birou Achizi]ii Publice,
tel. 0259/437.000, int. 233. - Wagner Izabella -  Servi-
ciul terenuri, tel. 0259/437.000, int. 223.

Consiliul Local al municipiului Oradea prin Admin-
istratia Imobiliara Oradea cu sediul în Oradea, P-]a
Unirii nr.1, organizeaz` licita]ie public` cu strigare
pentru vânzarea spatiului cu alta destinatie decat
aceea de locuinta situat în Oradea, Str. Vasile Alec-
sandri, nr.8, etaj. I, ap. 3. Calendarul licita]iei: - în pe-
rioada 28.05.2014 – 17.06.2014 orele 09:00  se vor
depune documentele de calificare de c`tre
poten]ialii ofertan]i, conform caietului de sarcini
pus la dispozi]ie de c`tre organizatorul procedurii;
- deschiderea plicurilor cu documentele de califi-
care se va face la data de 17.06.2014 orele 12:00, în
prezen]a comisiei de vânzare [i a reprezentan]ilor
ofertan]ilor; - [edin]a de licita]ie public` cu strigare
[i adjudecarea va avea loc la data de 17.06.2014,
orele 13,00. Documentele de calificare necesare

pentru participarea la licita]ie: A. Pentru societ`]i
comerciale: 1. copie de pe certificatul de înmatricu-
lare eliberat de oficiul registrului comer]ului, de pe
actul constitutiv, inclusiv de pe toate actele
adi]ionale relevante [i de pe certificatul de înregis-
trare fiscal`; 2. scrisoare de bonitate financiar`, elib-
erata de o banca comercial` romana; 3. dovada
privind achitarea obliga]iilor fiscale, prin
prezentarea unui certificat de atestare fiscal`, elib-
erat de organul fiscal competent; 3.1 Certificat de
atestare fiscala eliberat de Direc]ia General` a
Finan]elor Publice privind plata obliga]iilor c`tre
bugetul general consolidat al statului, valabil; 3.2
Certificat de atestare fiscala eliberat de Direc]ia
Finan]e Locale din cadrul prim`riei în raza c`ruia
func]ioneaz` ofertantul, valabil; 3.3 Certificat de at-
estare fiscala eliberat de Administra]ia Imobiliar`
Oradea privind plata obligatiilor bugetare; 4. de-
clara]ie pe propria r`spundere a reprezentantului
legal al societ`]ii comerciale, din care sa rezulte ca
aceasta nu se afla în reorganizare judiciar` sau fal-
iment; 5. împuternicire pentru persoana partici-
pant` la strigare din partea ofertantului. 6.
documentele justificative privind plata contraval-
orii taxei de participare [i a garan]iei de participare-
original si xerocopie; - fisa ofertantului (Anexa nr.
2); - declaratie de participare (Anexa nr. 1); B.Pentru
comercian]i sau prestatori de servicii, persoane fiz-
ice sau asocia]ii familiale: 1. copie de pe actul de
identitate . 2. copie dup` autoriza]ia de func]ionare
eliberata de autoritatea competenta sau de pe
actul legal de constituire, dup` caz, 3. dovada
privind achitarea obliga]iilor fiscale, prin
prezentarea unui certificat de atestare fiscal`, elib-
erat de organul fiscal competent; 3.1 Certificat de
atestare fiscala eliberat de Direc]ia General` a
Finan]elor Publice privind plata obliga]iilor c`tre
bugetul general consolidat al statului, valabil; 3.2
Certificat de atestare fiscala eliberat de Direc]ia
Finan]e Locale din cadrul prim`riei în raza c`ruia
func]ioneaz` ofertantul, valabil; 3.3 Certificat de at-
estare fiscala eliberat de Administra]ia Imobiliar`
Oradea privind plata obligatiilor bugetare; 4. docu-
mentele justificative privind plata contravalorii
taxei de participare [i a garan]iei de participare-
original si xerocopie; - fisa ofertantului (Anexa nr.
2); - declaratie de participare (Anexa nr. 1); Suprafata
utila totala a constructiei : 19,14 mp. Suprafata con-
struita totala: 26 mp; cota parte de teren aferent  =
18/4237 mp [i cote par]i comune 12/757. Pretul de
pornire a licitatiei cu strigare: 12.500 euro. Nota: In
baza art.141, alin.2, lit.f), din Codul Fiscal, pentru
prezentul spatiu comercial nu se colecteaza TVA la
vanzare. Pasul de licitare: 5% din pretul de pornire.
Garan]ia de participare la licita]ie este de 5.000 lei
si se constitui pân` la data de 17.06.2014, orele
09:00, prin virament bancar în contul
RO74REZ0765006XXX005460 deschis la Trezoreria
Oradea, titular de cont Administratia Imobiliara
Oradea, cod fiscal 21982927 sau scrisoare bancare
pentru participarea la licitatie. Taxa de participare
este de 50 lei, se va achita la casieria Administratiei
Imobiliara Oradea – Sala Ghiseelor – parter pân` la
data de 17.06.2014, orele 09:00, si nu se restituie.
Numele, prenumele si num`rul de telefon ale per-
soanelor desemnate s` dea rela]ii suplimentare: -
Marge Adina –Birou Achizi]ii Publice, Primaria Mu-
nicipiului Oradea, tel. 0259/437.000, int. 233. - Petan
Lucretia – consilier Compartiment Spatii, Adminsi-
tratia Imobiliara Oradea, tel. 0259/437.000, int. 126.
Instructiunile de organizare si desfasurare a proce-
durii: se pot descarca accesand site-ul
www.oradea.ro, sectiunea Licitatii

Consiliul Local al municipiului Oradea prin Admin-
istra]ia Imobiliara Oradea cu sediul în Oradea, P-]a
Unirii nr.1, organizeaz` licita]ie public` cu strigare
pentru vânzarea spatiului cu alta destinatie decat
aceea de locuinta situat în Oradea, Str. Vasile Alec-
sandri, nr.8, etaj. I, ap. 5. Calendarul licita]iei: - în pe-
rioada 28.05.2014 – 18.06.2014 orele 09:00  se vor
depune documentele de calificare de c`tre
poten]ialii ofertan]i, conform caietului de sarcini
pus la dispozi]ie de c`tre organizatorul procedurii;
- deschiderea plicurilor cu documentele de califi-
care se va face la data de 18.06.2014 orele 12:00 în
prezen]a comisiei de vânzare [i a reprezentan]ilor
ofertan]ilor; - [edin]a de licita]ie public` cu strigare
[i adjudecarea va avea loc la data de 18.06.2014,
orele 13,00. Documentele de calificare necesare
pentru participarea la licita]ie: A. Pentru societ`]i
comerciale: 1. copie de pe certificatul de înmatricu-
lare eliberat de oficiul registrului comer]ului, de pe
actul constitutiv, inclusiv de pe toate actele
adi]ionale relevante [i de pe certificatul de înregis-
trare fiscal`; 2. scrisoare de bonitate financiar`, elib-
erata de o banca comercial` romana; 3. dovada
privind achitarea obliga]iilor fiscale, prin
prezentarea unui certificat de atestare fiscal`, elib-
erat de organul fiscal competent; 3.1 Certificat de
atestare fiscala eliberat de Direc]ia General` a
Finan]elor Publice privind plata obliga]iilor c`tre
bugetul general consolidat al statului, valabil; 3.2
Certificat de atestare fiscala eliberat de Direc]ia
Finan]e Locale din cadrul prim`riei în raza c`ruia
func]ioneaz` ofertantul, valabil; 3.3 Certificat de at-
estare fiscala eliberat de Administra]ia Imobiliar`
Oradea privind plata obligatiilor bugetare; 4. de-
clara]ie pe propria r`spundere a reprezentantului
legal al societ`]ii comerciale, din care sa rezulte ca
aceasta nu se afla în reorganizare judiciar` sau fal-
iment; 5. împuternicire pentru persoana partici-
pant` la strigare din partea ofertantului. 6.
documentele justificative privind plata contraval-
orii taxei de participare [i a garan]iei de participare-
original si xerocopie; - fisa ofertantului (Anexa nr.
2); - declaratie de participare (Anexa nr. 1); B.Pentru
comercian]i sau prestatori de servicii, persoane fiz-
ice sau asocia]ii familiale: 1. copie de pe actul de
identitate. 2. copie dup` autoriza]ia de func]ionare
eliberata de autoritatea competenta sau de pe
actul legal de constituire, dup` caz, 3. dovada
privind achitarea obliga]iilor fiscale, prin
prezentarea unui certificat de atestare fiscal`, elib-
erat de organul fiscal competent; 3.1 Certificat de
atestare fiscala eliberat de Direc]ia General` a
Finan]elor Publice privind plata obliga]iilor c`tre
bugetul general consolidat al statului, valabil; 3.2
Certificat de atestare fiscala eliberat de Direc]ia
Finan]e Locale din cadrul prim`riei în raza c`ruia
func]ioneaz` ofertantul, valabil; 3.3 Certificat de at-
estare fiscala eliberat de Administra]ia Imobiliar`
Oradea privind plata obligatiilor bugetare; 4. docu-
mentele justificative privind plata contravalorii
taxei de participare [i a garan]iei de participare-
original si xerocopie; - fisa ofertantului (Anexa nr.
2); - declaratie de participare (Anexa nr. 1); Suprafata
utila totala a constructiei : 19,57 mp. Suprafata con-
struita totala: 26 mp; cota parte de teren aferent  =
18/4237 mp [i cote par]i comune 12/757. Pretul de
pornire a licitatiei cu strigare: 12.500 euro. Nota: In
baza art.141, alin.2, lit.f), din Codul Fiscal, pentru
prezentul spatiu comercial nu se colecteaza TVA la
vanzare. Pasul de licitare: 5% din pretul de pornire.
Garan]ia de participare la licita]ie este de 5.000 lei
si se constitui pân` la data de 18.06.2014, orele 900,
prin virament bancar în contul
RO74REZ0765006XXX005460 deschis la Trezoreria
Oradea, titular de cont Administratia Imobiliara
Oradea, cod fiscal 21982927 sau scrisoare bancare
pentru participarea la licitatie. Taxa de participare
este de 50 lei, se va achita la casieria Administratiei
Imobiliara Oradea – Sala Ghiseelor – parter pân` la

data de 18.06.2014, orele 900, si nu se restituie. Nu-
mele, prenumele si num`rul de telefon ale per-
soanelor desemnate s` dea rela]ii suplimentare: -
Marge Adina –Birou Achizi]ii Publice, Primaria Mu-
nicipiului Oradea, tel. 0259/437.000, int. 233. - Petan
Lucretia – consilier Compartiment Spatii, Adminsi-
tratia Imobiliara Oradea, tel. 0259/437.000, int. 126.
Instructiunile de organizare si desfasurare a proce-
durii: se pot descarca accesand site-ul
www.oradea.ro, sec]iunea Licita]ii.

Consiliul Local al municipiului Oradea prin Admin-
istratia Imobiliara Oradea cu sediul în Oradea, P-]a
Unirii nr.1, organizeaz` licita]ie public` cu strigare
pentru vânzarea spatiului cu alta destinatie decat
aceea de locuinta situat în Oradea, Str. Vasile Alec-
sandri, nr.8, etaj. I, ap. 6. Calendarul licita]iei: - în
perioada 28.05.2014 – 19.06.2014 orele 09:00  se
vor depune documentele de calificare de c`tre
poten]ialii ofertan]i, conform caietului de sarcini
pus la dispozi]ie de c`tre organizatorul procedurii;
- deschiderea plicurilor cu documentele de califi-
care se va face la data de 19.06.2014 orele 12:00, în
prezen]a comisiei de vânzare [i a reprezentan]ilor
ofertan]ilor; - [edin]a de licita]ie public` cu stri-
gare [i adjudecarea va avea loc la data de
19.06.2014, orele 13,00. Documentele de calificare
necesare pentru participarea la licita]ie: A. Pentru
societ`]i comerciale: 1. copie de pe certificatul de
înmatriculare eliberat de oficiul registrului
comer]ului, de pe actul constitutiv, inclusiv de pe
toate actele adi]ionale relevante [i de pe certifi-
catul de înregistrare fiscal`; 2. scrisoare de boni-
tate financiar`, eliberata de o banca comercial`
romana; 3. dovada privind achitarea obliga]iilor
fiscale, prin prezentarea unui certificat de atestare
fiscal`, eliberat de organul fiscal competent; 3.1
Certificat de atestare fiscala eliberat de Direc]ia
General` a Finan]elor Publice privind plata
obliga]iilor c`tre bugetul general consolidat al
statului, valabil; 3.2 Certificat de atestare fiscala
eliberat de Direc]ia Finan]e Locale din cadrul
prim`riei în raza c`ruia func]ioneaz` ofertantul,
valabil; 3.3 Certificat de atestare fiscala eliberat de
Administra]ia Imobiliar` Oradea privind plata
obligatiilor bugetare; 4. declara]ie pe propria
r`spundere a reprezentantului legal al societ`]ii
comerciale, din care sa rezulte ca aceasta nu se
afla în reorganizare judiciar` sau faliment; 5. îm-
puternicire pentru persoana participant` la stri-
gare din partea ofertantului. 6. documentele
justificative privind plata contravalorii taxei de
participare [i a garan]iei de participare-original si
xerocopie - fisa ofertantului (Anexa nr. 2); - de-
claratie de participare (Anexa nr. 1); B.Pentru com-
ercian]i sau prestatori de servicii, persoane fizice
sau asocia]ii familiale: 1. copie de pe actul de iden-
titate . 2. copie dup` autoriza]ia de func]ionare
eliberata de autoritatea competenta sau de pe
actul legal de constituire, dup` caz, 3. dovada
privind achitarea obliga]iilor fiscale, prin
prezentarea unui certificat de atestare fiscal`, elib-
erat de organul fiscal competent; 3.1 Certificat de
atestare fiscala eliberat de Direc]ia General` a
Finan]elor Publice privind plata obliga]iilor c`tre
bugetul general consolidat al statului, valabil; 3.2
Certificat de atestare fiscala eliberat de Direc]ia
Finan]e Locale din cadrul prim`riei în raza c`ruia
func]ioneaz` ofertantul, valabil; 3.3 Certificat de
atestare fiscala eliberat de Administra]ia Imobil-
iar` Oradea privind plata obligatiilor bugetare; 4.
documentele justificative privind plata contraval-
orii taxei de participare [i a garan]iei de partici-
pare-original si xerocopie; - fisa ofertantului
(Anexa nr. 2); - declaratie de participare (Anexa nr.
1); Suprafata utila totala a constructiei : 28,67 mp.
Suprafata construita totala: 37 mp cota parte de
teren aferent  = 24/4237 mp [i cote par]i comune
24/757. Pretul de pornire a licitatiei cu strigare:
14.500 euro. Nota: In baza art.141, alin.2, lit.f), din
Codul Fiscal, pentru prezentul spatiu comercial nu
se colecteaza TVA la vanzare. Pasul de licitare: 5%
din pretul de pornire. Garan]ia de participare la
licita]ie este de 6.500 lei si se constitui pân` la
data de 19.06.2014, orele 900, prin virament ban-
car în contul RO74REZ0765006XXX005460 de-
schis la Trezoreria Oradea, titular de cont
Administratia Imobiliara Oradea, cod fiscal
21982927 sau scrisoare bancare pentru partici-
parea la licitatie. Taxa de participare este de 50 lei,
se va achita la casieria Administratiei Imobiliara
Oradea – Sala Ghiseelor – parter pân` la data de
19.06.2014, orele 900, si nu se restituie. Numele,
prenumele si num`rul de telefon ale persoanelor
desemnate s` dea rela]ii suplimentare: - Marge
Adina –Birou Achizi]ii Publice, Primaria Municipi-
ului Oradea, tel. 0259/437.000, int. 233. - Petan Lu-
cretia – consilier Compartiment Spatii,
Adminsitratia Imobiliara Oradea, tel.
0259/437.000, int. 126. Instructiunile de organizare
si desfasurare a procedurii: se pot descarca acce-
sand site-ul www.oradea.ro, sec]iunea Licita]ii.

Direc]ia Silvic` Vâlcea organizeaz` în data de
09.06.2014, ora 11.00, licita]ie public` închis` sau
negocieri, pentru cesionarea dreptului de
recoltare în anul 2014 a ciupercilor comestibile din
flora spontan` în urm`toarea sortimenta]ie: 1. Bo-
letus edulis (hribi) - 2,5 tone; 2. Cantharellus cibar-
ius (g`lbiori) – 2,5 tone. Pre]ul minim de pornire la
licita]ie/negociere-0,1 Euro/kg, f`r` TVA. Pot par-
ticipa agen]i economici care nu au datorii finan-
ciare fa]` de D.S. Vâlcea sau alte direc]ii silvice ale
RNP –Romsilva. Cererea de participare se va
depune la sediul DS Vâlcea pân` în data de
09.06.2014, orele 10.30, înso]it` de: Statutul so-
ciet`]ii, Certificatul de înregistrare la R.C, Codul fis-
cal, codul IBAN (contul bancar), Delega]ie de
împuternicire pentru cel ce reprezint` societatea,
Dovada achit`rii garan]iei.

Direc]ia Silvic` Vâlcea organizeaz` în data de
09.06.2014, ora 12.00, la sediul s`u din Str. Carol I,
nr. 37, Rm. Vâlcea, licita]ie/negociere pentru val-
orificarea fructelor de p`dure, ce se vor recolta în
anul 2014, în urm`toarea sortimenta]ie, în stare
proasp`t`: Vaccinium Myrtilus (afin negru) – 10
tone – pre] 12.000 lei/ton`, Vaccinium vitis –
idaea (afin ro[u, popular coac`ze) – 5 tone-pre]
12.000/ton`, Rubus Fruticosus (mur) – 20 tone-
pre] 2.600 lei/ton`, Rosa canina (m`ce[) – 40
tone – 1.900 lei/ton`, Prunus spinosa (porumbar)
– 5 tone – pre] 2.000 lei/ton`. Pre]urile de mai
sus sunt minimale, în vederea licita]iei/negocierii
[i nu con]in TVA. Ofertele se vor depune la secre-
tariatul DS Vâlcea, pân` în ziua de 09.06.2014, ora
11.30. Pentru detalii sau l`muriri suplimentare v`
pute]i adresa la DS Vâlcea 0250/735840 sau ing.
Iosif Adrian – 0732/620977.

Consiliul Local al municipiului Oradea prin Admin-
istratia Imobiliara Oradea cu sediul în Oradea, P-]a
Unirii nr.1, organizeaz` licita]ie public` cu strigare
pentru vânzarea spatiului cu alta destinatie decat
aceea de locuinta situat în Oradea, Str. Armatei Ro-
mane nr. 12, ap.7. Calendarul licita]iei: - în perioada
28.05.2014 – 16.06.2014 orele 900  se vor depune
documentele de calificare de c`tre poten]ialii ofer-
tan]i, conform caietului de sarcini pus la dispozi]ie
de c`tre organizatorul procedurii; - deschiderea pli-
curilor cu documentele de calificare se va face la
data de 16.06.2014 orele 1200, în prezen]a comisiei
de vânzare [i a reprezentan]ilor ofertan]ilor; -
[edin]a de licita]ie public` cu strigare [i adjude-
carea va avea loc la data de 16.06.2014, orele 13,00.

Documentele de calificare necesare pentru partic-
iparea la licita]ie: A. Pentru societ`]i comerciale: 1.
copie de pe certificatul de înmatriculare eliberat
de oficiul registrului comer]ului, de pe actul con-
stitutiv, inclusiv de pe toate actele adi]ionale rele-
vante [i de pe certificatul de înregistrare fiscal`; 2.
scrisoare de bonitate financiar`, eliberata de o
banca comercial` romana; 3. dovada privind
achitarea obliga]iilor fiscale, prin prezentarea unui
certificat de atestare fiscal`, eliberat de organul fis-
cal competent; 3.1 Certificat de atestare fiscala elib-
erat de Direc]ia General` a Finan]elor Publice
privind plata obliga]iilor c`tre bugetul general con-
solidat al statului, valabil; 3.2 Certificat de atestare
fiscala eliberat de Direc]ia Finan]e Locale din cadrul
prim`riei în raza c`ruia func]ioneaz` ofertantul,
valabil; 3.3 Certificat de atestare fiscala eliberat de
Administra]ia Imobiliar` Oradea privind plata
obligatiilor bugetare; 4. declara]ie pe propria
r`spundere a reprezentantului legal al societ`]ii
comerciale, din care sa rezulte ca aceasta nu se afla
în reorganizare judiciar` sau faliment; 5. împuter-
nicire pentru persoana participant` la strigare din
partea ofertantului. 6. documentele justificative
privind plata contravalorii taxei de participare [i a
garan]iei de participare-original si xerocopie; - fisa
ofertantului (Anexa nr. 2); - declaratie de partici-
pare (Anexa nr. 1); B. Pentru comercian]i sau presta-
tori de servicii, persoane fizice sau asocia]ii
familiale: 1. copie de pe actul de identitate. 2. copie
dup` autoriza]ia de func]ionare eliberata de au-
toritatea competenta sau de pe actul legal de con-
stituire, dup` caz, 3. dovada privind achitarea
obliga]iilor fiscale, prin prezentarea unui certificat
de atestare fiscal`, eliberat de organul fiscal com-
petent; 3.1 Certificat de atestare fiscala eliberat de
Direc]ia General` a Finan]elor Publice privind plata
obliga]iilor c`tre bugetul general consolidat al stat-
ului, valabil; 3.2 Certificat de atestare fiscala elib-
erat de Direc]ia Finan]e Locale din cadrul prim`riei
în raza c`ruia func]ioneaz` ofertantul, valabil; 3.3
Certificat de atestare fiscala eliberat de Adminis-
tra]ia Imobiliar` Oradea privind plata obligatiilor
bugetare; 4. documentele justificative privind
plata contravalorii taxei de participare [i a garan]iei
de participare-original si xerocopie; - fisa ofertan-
tului (Anexa nr. 2); - declaratie de participare
(Anexa nr. 1); Suprafata utila totala a constructiei :
22,44 mp. Suprafata construita totala: 30,70 mp
cota parte de teren aferent = 31 mp. Pretul de
pornire a licitatiei cu strigare: 12.000 euro. Nota:
In baza art.141, alin.2, lit.f), din Codul Fiscal, pentru
prezentul spatiu comercial nu se colecteaza TVA la
vanzare. Pasul de licitare: 5% din pretul de pornire.
Garan]ia de participare la licita]ie este de 5.000 lei
si se constitui pân` la data de 16.06.2014, orele
900, prin virament bancar în contul
RO74REZ0765006XXX005460 deschis la Trezore-
ria Oradea, titular de cont Administratia Imobiliara
Oradea, cod fiscal 21982927 sau scrisoare bancare
pentru participarea la licitatie. Taxa de participare
este de 50 lei, se va achita la casieria Administratiei
Imobiliara Oradea – Sala Ghiseelor – parter pân` la
data de 16.06.2014, orele 900, si nu se restituie. Nu-
mele, prenumele si num`rul de telefon ale per-
soanelor desemnate s` dea rela]ii suplimentare: -
Marge Adina –Birou Achizi]ii Publice, Primaria Mu-
nicipiului Oradea, tel. 0259/437.000, int. 233. -
Petan Lucretia – consilier Compartiment Spatii, Ad-
minsitratia Imobiliara Oradea, tel. 0259/437.000,
int. 126. Instructiunile de organizare si desfasurare
a procedurii: se pot descarca accesand site-ul
www.oradea.ro , sectiunea Licita]ii.

Anun] de participare la licita]ie pentru închirierea
unor suprafe]e de teren din albiile minore. 1. In-
forma]ii generale: Administra]ia Bazinal` de Ap`
Olt, str. Remus Bellu nr.6, Rm. Vâlcea,  jude]ul Vâl-
cea,  cod fiscal RO 23730128 telefon 0250/ 739.881,
fax 0250.738.255. 2. Obiectul si durata închirierii:
închiriere teren  pentru o durat` de 2 ani. 3.
Condi]iile de participare: dovada cumpararii cai-
etului de sarcini; garan]ia de participare la licitatie
– 10% din valoarea minima a chiriei anuale; certi-
ficatul constatator emis de ORC, valabil la data de-
schiderii ofertelor; certificate constatatoare
privind îndeplinirea obliga]iilor exigibile de plata
a impozitelor si taxelor c`tre stat inclusiv cele lo-
cale; certificat de atestare fiscala; cazier fiscal
emis MF; cazier judiciar al administratorului;
bilan]ul contabil pentru ultimii 2 ani, vizat de ad-
ministra]ia fiscal`; fisa de informatii generale
privind cifra de afaceri pe ultimii 3 ani; declaratie
ca nu se afla in litigiu cu titularul dreptului de ad-
ministrare. 4. Cuantumul [i forma garan]iei de
participare: 10% din valoarea minim` a chiriei an-
uale, constituit`  prin ordin de plat` sau scrisoare
de garan]ie bancar` în favoarea Administra]iei
Bazinale de Ap` Olt. 5. Descrierea succint` a
bunului ce urmeaz` a fi închiriat: Închiriere
suprafa]` de teren în albia minor` a pârâului
Horezu din Jud. Vâlcea, pentru înl`turarea materi-
alului aluvionar: Jude]ul Vâlcea. Lotul 1 – 9.571 mp
teren în albia minor` a pârâului Horezu, situat în
Loc. Horezu,  Sat. Romanii de Sus, Jud.Valcea. 6.
Data, locul [i ora limitã de primire a ofertelor:
17.06.2014  pân` la ora 10:00 la sediul
Administra]iei Bazinale de Ap` Olt, Str. Remus
Bellu nr. 6, Rm. Vâlcea, jud. Vâlcea. 7. Data [i locul
deschiderii acestora: 17.06.2014 începand cu ora
10:30 la sediul Administra]iei Bazinale de Ap` Olt,
Str. Remus Bellu nr. 6, Rm. Vâlcea, jud. Vâlcea. 8.
Modul de ob]inere a caietului de sarcini : de la
sediul Administra]iei Bazinale de Ap` Olt,  Biroul
Achizi]ii, contravaloarea acestuia fiind de 1.246
lei/lot. 9. Durata în care ofertan]ii rãmân angaja]i

prin termenii ofertelor lor: Perioada de valabili-
tate a ofertei va fi de 90 de zile calendaristice de
la data licita]iei deschise  organizat` pentru
atribuirea contractului de închiriere.

Debitorul SC Eximpart SRL cu sediul social în lo-
calitatea în Dr. Tr. Severin, str. Aleea Celulozei,
nr.10, bl.B2, sc. 5, ap. 2, jud. Mehedin]i, CIF:
1621766, J25/488/1992, aflat` în procedura de fal-
iment, dosar nr. 6446/101/2012 prin lichidator ju-
diciar, Consultant Insolventa SPRL scoate la
vânzare la preturi diminuate cu 35% fa]` de pre-
turile stabilite prin raportul de evaluare: Autotur-
ism marca Suzuki Grand Vitara 2.0 TDI –MH 04
KHD la un pre] de pornire a licita]iei de 1495,00
euro f`r` T.V.A. ( în lei la cursul BNR din ziua pl`]i).
Autoturism marca Skoda Octavia 1,9 TDI  MH 03
SUP—la un pre] de pronire a licita]iei de 3055,00
euro f`r` T.V.A. ( în lei la cursul BNR din ziua pl`]i).
Licitatiile vor avea loc în localitatea Dr.Tr.Severin,
str. Tudor Vladimirescu, nr.148, jud. Mehedin]i în
zilele de mar]i [i joi a s`pt`mânii orele 12:00. Par-
ticiparea la licita]ie este condi]ionat` de con-
semnarea la Piraeus Bank Dr. Tr. Severin, pân` la
începerea licita]iei a unei cau]iuni de 10% din
pre]ul de pornire al licita]iei si achizitionarea cai-
etului de sarcini. Rela]ii suplimentare la
tel.0752819051. Lichidator Judiciar, Consultant In-
solven]` SPRL.

PIERDERI
Pierdut atestat profesional transport marf`, ADR,
agabaritic pe numele T`nase Nicolae Georgian. Le
declar nule.

Pierdut Certificat Înregistrare seria B, nr.2080726
din 26.02.2010 [i Certificat Constatator nr. 28807 din
31.05.2006 apar]inând SC Fast Travel SRL Com.
Tamaseni. Se declar` nule.

Pierdut Contract construire nr.457/1996, Proces ver-
bal eliberat 30.XI.1969, pe numele Andrei Florea [i
Ana. Le declar nule.

SC ID Total Administration SRL cu sediul social str.
Lipscani 63-65, et.1, biroul 2, sector 3, Bucure[ti, CUI-
16784907, J40/15207/2004, pierdut Certificat Înreg-
istrare emis de Oficiul Registrului Comer]ului
Bucure[ti, seria B nr. 2019537.

Pierdut Contract construire nr.3970/1972 [i Proces
verbal eliberat 04.10.1972, pe numele Barbu Tudor [i
Barbu Marita. Le declar nule.

Declar pierdut “Actul de partaj voluntar” autentifi-
cat sub nr. 1831/9.XI.2004 B.N.P. Valentina Podut pe
numele Petr`rescu Maria.

SC Comservice GA-MA SRL declar pierdut Certificat
înregistrare cu seria B nr. 1753101, C.U.I. 5657525,
J23/457/24.02.2009.

SC Confort Moldova SRL declar` pierdut Certificatul
de atribuire a num`rului de ordine de la D.G.F.P.,
original, al casei de marcat DATECS DP500 serie
14028151, serie fiscal` MB 0364 105157, RO 20714705.

Am pierdut carnet de student emis de Facultatea
de Istorie a Universit`]ii Cre[tine “Dimitrie Can-
temir” pe numele Ioni]` Alin- Alexandru.

Declar pierdut` Hot`rârea nr. 654/27.03.2001 pen-
tru aplicarea Legii nr. 9/1998, constituit` în baza Or-
dinului Prefectului nr. 46/22.03.2001, pe numele
Lala Tache.

Millenium Broker pierdut chitan]` Generali seria
GLIAS nr.2612002. Se declar` nul`.

Anun]. SC Piscicultorul SA, cu sediul în Creve-
dia, str. Combinatului, nr. 482, jude]ul Dâm-
bovi]a, v` invit` s` participa]i la procedura
de atribuire a contractului de achizi]ie pub-
lic` „Achizi]ia unei autoutilitare cu instala]ie
de frig“ în cadrul proiectului „Modernizarea
fermelor piscicole din cadrul SC Piscicultorul
SA“. Tip contract: furnizare Obiectul contrac-
tului: Autofrigorific` de 3,5 tone- neînmatric-
ulat` Valoarea estimat` 150.100lei
(echivalent 34.000Euro) f`r` TVA. Sursa de
finan]are a contractului care urmeaz` s` fie
atribuit: POP 2007-2013- Masura 2.1 Acvacul-
tura Criteriu de atribuire: oferta cea mai
avantajoas`. Data [i ora limit` de depunere
a ofertelor: 6.iunie.2014, ora-15:00. Data
limit` pentru solicitarea clarific`rilor:
4.iunie.2014. Ofertele se transmit în plic sig-
ilat la sediul societ`]ii. Limba de redactare a
ofertei: român`. Adresa la care se transmit
ofertele: Crevedia, Str.Combinatului, nr.482,
jude]ul Dâmbovi]a. Data [i ora deschiderii
ofertelor: 10.iunie.2014, ora-14:00. Adresa
(locul) de deschidere a ofertelor: Crevedia,
Str.Combinatului, nr.482, jude]ul Dâmbovi]a.
Criterii de calificare: Oferta depus` de ofer-
tant trebuie s` cuprind`: -Propunerea
tehnic`. Ofertantul va elabora propunerea
tehnic` astfel încât aceasta s` respecte
cerin]ele minimale prev`zute în Caietul de
sarcini. -Propunerea financiar`- formularul
de ofert`. Ofertantul va elabora propunerea
financiar` astfel încât aceasta s` furnizeze
toate informa]iile solicitate cu privire la pre],
precum [i la alte condi]ii financiare [i com-
erciale legate de obiectul contractului de
achizi]ie public`. Pentru a primi docu-
menta]ia de atribuire sau rela]ii supli-
mentare v` invit`m s` ne contacta]i la
telefon: 0744.343.011.

SC Hanul Lanternei SRL 
cu sediul \n Cluj-Napoca, str.

Doroban]ilor nr. 74, sc. 2, ap. 47,
jud. Cluj, este citat` la Tribunalul

Specializat Cluj, \n dosarul nr.
1094/1285/2013, Sala 249, Com-

plet nou falimente 6, pentru ziua
de 04.06.2014, ora 11:00, \n cali-

tate de debitor, \n proces cu credi-
toarea Direc]ia General`

Regional` a Finan]elor Publice
Cluj-Napoca reprezentat` prin Ad-
ministra]ia Jude]ean` a Finan]elor
Publice Cluj-Napoca, pentru Fond

– procedura insolven]ei.

Publicitate


