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OFERTE SERVICIU
Bog’Art angajeaz` macaragii pen-
tru deservire macarale turn.
0745.119.431.
Institutul Oncologic „Prof. Dr. Al. Trestiore-
anu” Bucure[ti scoate la concurs
urm`toarele categorii de posturi: 1 post va-
cant de Asistent medical principal de labo-
rator (pl) [i 1 post temporar vacant de
Statistician medical debutant. Mai multe
detalii g`si]i pe site-ul institu]iei:
http://www.iob.ro/ sau la avizierul institu-
tului.

Prim`ria Comunei P`cure]i, jude]ul Prahova
organizeaz`  concurs de recrutare pentru
ocuparea unor func]ii publice de execu]ie
vacante de consilier, clasa I, gradul profe-
sional debutant, în cadrul Compartimentu-
lui Buget-Finan]e, taxe [i impozite locale-1
post, consilier, clasa I, gradul profesional
debutant, în cadrul Compartimentului
Stare Civil`, asisten]` social` [i autoritate
tutelar`-1 post [i referent, clasa III, gradul
profesional debutant, în cadrul Comparti-
mentului Buget-Finan]e, taxe [i impozite lo-
cale-1 post. Concursul se va desf`[ura la
sediul Prim`riei Comunei P`cure]i, Sat
P`cure]i, nr.1. Data organiz`rii probei scrise:
30 iunie 2014, ora 10.00. Data organiz`rii in-
terviului: 02 iulie 2014, ora 10.00. Condi]iile
de participare, bibliografia [i con]inutul
dosarului de înscriere la concurs se afi[eaz`
la sediul institu]iei. Dosarele de înscriere la
concurs se  depun la sediul Prim`riei Co-
munei P`cure]i, în perioada 30 mai -19
iunie. Rela]ii suplimentare se pot ob]ine la
telefonul: 0244/219.099. 

Prim`ria comunei Mihai Eminescu orga-
nizeaz` în data de 30 iunie 2014, ora 9.00
prob` suplimentar`, verificare cuno[tin]e
operare PC- prob` eliminatorie, 30 iunie
2014, ora 11.00 prob` scris`, 2 iulie 2014 ora
10.00 interviul, concurs pentru ocuparea
func]iei publice vacante de execu]ie de ref-

erent clasa III, grad profesional asistent,
clasa de salarizare 13 în cadrul Comparti-
mentului Casierie din subordinea Biroului
Impozite [i Taxe- casierie al aparatului de
specialitate al Primarului comunei Mihai
Eminescu. Condi]iile de participare la con-
curs [i bibliografia se afi[eaz` la sediul
Prim`riei com. Mihai Eminescu. Concursul
va avea loc la sediul Prim`riei comunei
Mihai Eminescu. Rela]ii suplimentare se
pot ob]ine la sediul prim`riei com Mihai
Eminescu- loc. Ipote[ti, com. Mihai Emi-
nescu, jud Boto[ani sau la telefon
0231.512.183.

Prim`ria ora[ului Sulina, jude]ul Tulcea,
organizeaz` la sediul s`u din Sulina, str. I,
nr. 180, concurs în data de 01.07.2014,
orele 10:00 – proba scris`, pentru ocu-
parea func]iilor publice vacante de in-
spector, clasa I, grad profesional asistent
– Compartiment resurse umane [i refer-
ent, clasa III, grad profesional asistent –
Compartiment rela]ii publice, secretariat,
arhiv`. Pentru ocuparea postului de in-
spector clasa I sunt necesare  studii uni-
versitare de licenta absolvite cu diploma,
respectiv studii superioare de lunga du-
rata, absolvite cu diploma de licenta sau
echivalenta, vechime in specialitatea
studiilor minim 1 an, iar pentru ocuparea
postului de referent, clasa III, sunt nece-
sare studii liceale, respectiv studii medii
liceale, finalizate cu diploma de bacalau-
reat si vechime in specialitatea studiilor
minim 6 luni. Dosarele de concurs se vor
depune în perioada 30 mai - 18 iunie 2014,
iar selec]ia dosarelor de înscriere va avea
loc in perioada 19 – 25 iunie 2014.
Condi]iile de participare, bibliografia [i
actele necesare înscrierii la concurs sunt
afi[ate la sediul institu]iei [i pe site-ul
Prim`riei Sulina www.primaria-sulina.ro.
Rela]ii suplimentare se pot ob]ine la
sediul institu]iei, la nr. de telefon:
0240543003.

Consiliul Jude]ean Gorj organizeaz` concur-
sul de promovare pentru ocuparea func]iei
publice de conducere vacante de director
executiv adjunct la Direc]ia tehnico-eco-
nomic`, dezvoltare regional` [i rela]ii ex-
terne din Aparatul de specialitate al
Consiliului Jude]ean Gorj. 1. Probele sta-
bilite pentru concurs: - Proba suplimentar`
de testare a cuno[tin]elor de operare PC
(nivel mediu) – 30 iunie 2014, ora 09:00, la
sediul Consiliului Jude]ean Gorj; - Proba
scris`:  30 iunie 2014, ora 10:30, la sediul
Consiliului Jude]ean Gorj; Interviul. 2.
Condi]ii de participare la concurs: Pentru a
participa la concursul de promovare în
func]ia public` de conducere, func]ionarii
publici candida]i trebuie s` îndeplineasc`
cumulativ urm`toarele condi]ii: 1. s` fie ab-
solven]i de studii universitare de licen]` ab-
solvite cu diplom`, respectiv de studii
superioare de lung` durat` absolvite cu
diplom` de licen]` sau echivalent` în
domeniul drumuri [i poduri; 2. s` fie absol-
ven]i de studii de masterat sau de studii
postuniversitare în domeniul
administra]iei publice, management sau în
specialitatea studiilor necesare exercit`rii
func]iei publice; 3. s` aib` o vechime în spe-
cialitatea studiilor necesare exercit`rii
func]iei publice de minimum 3 ani; 4. s` fie
numi]i într-o func]ie public` din clasa I; 5. s`
aib` cuno[tin]e operare PC - nivel mediu; 6.
s` nu aib` în cazierul administrativ o
sanc]iune disciplinar` neradiat` în
condi]iile legii; 7. s` aib` cuno[tin]e [i apti-
tudini manageriale. 3. Termenul de
depunere al dosarelor de concurs: Data
limit` de depunere a dosarelor de partici-
pare la concurs este în termen de 20 de zile
de la data public`rii anun]ului în Monitorul
Oficial al României, Partea a III-a, la sediul
Consiliului Jude]ean Gorj [i vor con]ine în
mod obligatoriu documentele prev`zute la
art. 143 din Hot`rârea Guvernului nr.
611/2008 pentru aprobarea normelor
privind organizarea [i dezvoltarea carierei
func]ionarilor publici, cu modific`rile [i
complet`rile ulterioare. Acest anun] este
publicat [i pe site-ul Consiliului Jude]ean
Gorj www.cjgorj.ro, inclusiv documentele
necesare dosarului de concurs, bibliografia
de concurs [i tematica pentru testarea
cuno[tin]elor operare PC - nivel mediu.
Rela]ii suplimentare se pot ob]ine la sediul
Consiliului Jude]ean Gorj, Serviciul resurse
umane, managementul func]iei publice, IT,
camerele: 251/241, telefon: 0253/212016, in-
terior 251/241.

PRESTåRI SERVICII
Acoperi[uri, tigl` metalic`, tabl`
zincat`, jgheaburi, burlane, dul-
gherii, mici repara]ii, reducere
15%. 0727.650.435.

VÂNZåRI IMOBILE
Vând cas`, Scor]eni, Prahova, P+M, teren
1000 mp, 0722702704

CITA}II
Doamna Borcea Adriana, cu domiciliul ne-
cunoscut, este citat` la Judec`toria
Petro[ani pentru data de 19.06.2014 în cal-
itate de pârât` în dosarul 9617/278/2013,
ora 8:30.

Numi]ii Olariu R`zvan Dan [i Olariu Alexan-
drina Silvia sunt cita]i \n calitate de p~r~]i \n
dosar nr. 2325/265/2012 al Judec`toriei
N`s`ud cu termen de judecat` la
13.06.2014 \n proces cu Nati Mihail.

Bro[teanu Elena Ecaterina este citat` la
Judec`toria Rm Vâlcea, în dosar nr.
4810/288/2013, la data de 17 iunie  2014, în
proces cu Bro[teanu Mircea Constantin -
divor].

Numita Cristescu Ioana este citat` în cali-
tate de pârât în dosar nr. 1688/222/2013
având ca obiect “partaj succesoral”, la
Judec`toria Dorohoi în data de 20.06.2014,
reclamant fiind Bontea Neculai.

Se citeaz` la Tribunalul Bihor \n dosar nr.
6924/111/2013 av~nd ca obiect expropriere,
cu termen de judecat` la data de
25.06.2014, sala 1, ora 10, numi]ii: Silaghi
Viorel, Balog Augustin [i Balog Floare, cu ul-
timul domiciliu cunoscut \n sat Margine,
com. Abram, jud. Bihor, \n contradictoriu cu
Hosu Maria [i Statul Roman prin CNADNR
SA.

Numi]ii D`n`il` Ionel, domiciliat \n com.
Barcea sat Barcea, jud. Gala]i, este citat \n
calitate de p~r~t, \n contradictoriu cu
DGASPC Gala]i, \n dosarul civil nr
7752/121/2013, cu termen de judecat` la
data de 20.06.2014, sala 3, ora 9, la Tri-
bunalul Gala]i.

Numita Amaria Emilia domiciliat` \n sat
C`uiesti, com Dr`gu[eni, jud. Gala]i, este
citat` \n calitate de p~r~t`, \n contradictoriu
cu DGASPC Gala]i, \n dosarul civil nr.
7519/121/2013, cu termen de judecat` la
data de 20.06.2014, sala 3, ora 9, la Tri-
bunalul Gala]i.

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

Judec`toria Sighetu Marma]iei, Tribunalul
Maramure[, Dosar nr.828/307/2014 din
data de 15.04.2014.Soma]ie. Emis` în
temeiul încheierii civile din 14 aprilie 2014.
Având în vedere cererea formulat` de recla-
mantul M`rginean [tefan -domiciliat în Bâr-

sana, nr.1357, jud.Maramure[, CNP:
1631117241653, având ca obiect constatarea
dobândirii dreptului de proprietate prin
uzucapiune asupra imobilului reprezen-
tând teren în suprafa]` de 3.609mp, situat
în intravilanul Comunei Bârsana, înscris în
cartea funciar` nr.5318 Bârsana nr Top 6318
someaz` persoanele interesate care pot
dovedi un drept sau un interes legitim s`
formuleze apari]ie în termen de [ase luni
de la publicarea prezentei soma]ii. În cazul
în care, în termen de [ase luni de la
emiterea publica]iei prezentei soma]ii, nu
s-a formulat opozi]ie, instan]a va proceda
la judecarea cererii formulate de
reclaman]i.

Cre]u Nicu cheam` în judecat` pe Cre]u
Alina– Mirabela, domiciliat` în Tulcea, str.
Urzicii nr.44 pentru divor] în data
26.06.2014, la Judec`toria Tulcea în Dosar
nr. 6814/327/2014.

Petcu Dumitru Dorin cu domiciliu necunos-
cut este chemat la Tribunalul Mehedin]i,
camera sala 2 –C2 în data de 18.06.2014, ora
9.00 în calitate de pârât în proces cu Sgaib`
Constantin în calitate de reclamant pentru
fond– partaj judiciar, ac]iune în constatare.

DIVERSE
Notificare: Lichid`ri Info Consult SPRL no-
tific` deschiderea procedurii simplificate
de insolven]` a SC Jasan All Transport
SRL Câmpulung, CIF 29528544, dosar
293/1259/2014 Tribunalul Specializat
Arge[, cu urm`toarele termene: înregis-
trare crean]` 07.07.2014; tabel preliminar
18.07.2014; tabel definitiv 05.09.2014;
adunarea creditorilor 24.07.2014, ora 12,00
la sediul UNPIR, str. Egalit`]ii, nr. 33, etaj 3,
birou 7, Pite[ti.

Revalactiv SPRL notific` deschiderea pro-
cedurii generale a insolven]ei \n dosarul
nr. 2819/105/2014 al Tribunalului  Prahova
prin încheierii din data de 04.04.2014
privind SC Alitextil Conf SRL, cu temenele:
depunerea declara]iei de crean]`
12.05.2014, \ntocmirea tabelului prelimi-
nar al crean]elor 02.06.2014, \ntocmirea
tabelului definitiv 17.06.2014, prima
Adunare a Creditorilor va avea loc \n data
de 09.06.2014, orele 12.300 la sediul ad-
ministratorului judiciar din Ploie[ti, str. Ion
Maiorescu, bl. 33S1, et. 7, cab. 57B.

În temeiul art. 61 alin. (1) din Legea
85/2006 comunic`m deschiderea proce-
durii simplificate de faliment a debitorului
SC Han Dezna SRL, CIF:10727147,
J02/390/1998, dosar nr. 1151/108/2014-Tri-
bunalul Arad. Termenul limit` pentru
depunerea declara]iilor de crean]` la
26.06.2014; Termenul limit` pentru verifi-
carea crean]elor, întocmirea, afi[area [i co-
municarea tabelului preliminar al
crean]elor la 15.07.2014; Termen limit`
pentru solu]ionarea eventualelor con-
testa]ii este la 5 zile de la publicarea în
Buletinul Procedurilor de Insolven]` a
tabelului preliminar; Termen pentru
afi[area tabelului definitiv consolidat al
crean]elor la 30.07.2014. Administrator ju-
diciar, Consultant Insolven]` SPRL, prin ec.
Popescu George. 

Subscrisa Evrika Insolvency IPURL
reprezentat` prin asociat coordonator Lis-
can Aurel, \n calitate de lichidator judiciar
al SC Prancing Horse Invest SRL desemnat
prin Sentin]a civil` din data de 23.05.2014,
pronun]at` de Tribunalul Bucure[ti, Sec]ia
a VII-a Civil` \n Dosar nr. 1252/3/2014, no-
tific` deschiderea falimentului prin proce-
dura simplificat` prev`zut` de Legea
nr.85/2006 împotriva SC Prancing Horse
Invest SRL, cu sediul \n Bucure[ti Sectorul
4, Aleea Secuilor, Nr. 3, Bloc 5, Scara 2, Etaj
6, Ap. 118, CUI 21449623, nr. de ordine \n
registrul comer]ului J40/6183/2007. Per-
soanele fizice [i juridice care \nregistreaz`
un drept de crean]` \mpotriva SC Pranc-
ing Horse Invest SRL vor formula
declara]ie de crean]` care va fi \nregistrat`
la grefa Tribunalului Bucure[ti - sec]ia a
VII-a civil`, cu referire la dosarul nr.
1252/3/2014, \n urm`toarele condi]ii: a)
termenul limit` pentru \nregistrarea
cererii de admitere a crean]elor \n tabelul
crean]elor 07.07.2014; b) termenul limit`
pentru verificarea crean]elor, \ntocmirea,
afi[area [i comunicarea tabelului prelimi-
nar al crean]elor 17.07.2014; c) termenul
limit` pentru definitivarea tabelului
crean]elor la 01.08.2014; d) data primei
[edin]e a adun`rii generale a creditorilor
22.07.2014, ora 14.00; e) adunarea gen-
eral` a asocia]ilor la data de 11.06.2014, ora
14.00 la sediul lichidatorului judiciar.

SOMA}II
Soma]ie - emis` în temeiul dispozi]iilor
încheierii 06.05.2014, pronun]ate în
dosarul nr. 4989/740/2013. Prin prezenta
se aduce la cuno[tin]a celor interesa]i c`
în baza dispozi]iilor art. 1050 - 1051 Noul
Cod de procedur` civil`, reclamantul
Anghel Alexandru, domiciliat în Alexan-
dria, str. Fra]ii Gole[ti, nr. 2G, a formulat
ac]iune care face obiectul dosarului nr.
4989/2013 prin care a solicitat ca instan]a
s` constate c` a dobândit prin uzucapiune
dreptul de proprietate asupra imobilului-
teren în suprafa]` de 1000 mp din care
108 mp construc]ii, imobil situat în
Alexandria, str. Fra]ii  Gole[ti, nr. 2 Gavând
urm`toarele vecin`t`]ile: N -
Fl`mânzeanu C`lin, S - Jiaca Lesne Petra,
E- Cr`ciun Florea, V - str. 7 noiembrie. Orice
persoan` interesat` este somat`  ca în ter-

men de 6 luni de la afi[area [i publicarea
prezentei soma]ii, s` formuleze opozi]ie
la cererea de uzucapiune a rexlamantului
Anghel Alexandru, la Judec`toria Alexan-
dria. În caz  contrar, se va proceda la jude-
carea cererii. Soma]ia face parte
integrant` din încheierea pronun]at` de
Judec`toria Alexandria la data de
06.05.2014. Pre[edinte P.S. Grefier O.M. 

România, Judec`toria N`s`ud, Jud.
Bistri]a-N`s`ud?Dosar nr. 1306/265/2013.
Soma]ie - Emis` în baza încheierii pro-
nun]at` la 19.05.2014. Având în vedere c`
în cauza ce formeaz` obiectul dosarului
cu num`rul de mai sus reclaman]ii Oniga
Vartolomeu [i Oniga Ana, ambii domi-
cilia]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 în-
scris 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 posibilitatea de a formula opozi]ie
în cauz`, în termen de 6 luni de la
emiterea celei din urm` publica]ii, în caz
contrar, instan]a urmeaz` s` treac` la
judecarea cererii de uzucapiune. Pre[ed-
inte - Munteanu Diana-Maria – s.s. inde-
scrifrabil. Grefier - Stiopu Ana

LICITA}II
Private Liquidation Group SPRL numit
lichidator în dosarul nr. 7333/111/2010
aflat pe rolul Tribunalului Bihor, privind
pe debitoarea SC Paulinos SRL,
J05/1114/2002, CUI: RO14998408 scoate
la vânzare prin licita]ie public` urm`torul
imobil: Hal` de produc]ie [i teren aferent:
hala în suprafa]` util` de 780,20 mp [i
teren în suprafa]` de 4.500 mp situat în
comuna Nojorid, sat Livada de Bihor nr. 4,
jud. Bihor. Pre]ul de pornire este stabilit
la suma de 96.900,00 EUR. Licita]ia va
avea loc în 11.06.2014 ora 13:00 la sediul
lichidatorului din Oradea str. Avram Iancu
nr.2 ap.11. Caietul de sarcini [i regulamen-
tul de vânzare se poate ob]ine contra cost
de la lichidator. Participan]ii vor depune
10% garan]ie din pre]ul de pornire a
bunurilor pentru care inten]ioneaz` s`
liciteze. În cazul în care nu se va reu[i vân-
zarea bunurilor licita]ia se va relua, de la
aceea[i or`, în data de:18.06.2014,
25.06.2014, 02.07.2014, 09.07.2014. Ofer-
tele se pot depune prin fax: 0359463662. 

SC Muntenia SA, societate aflat` \n fali-
ment, dosar nr. 2985/105/2007 Tribunal
Prahova, prin lichidator, anun]` vânzarea
la licita]ie public` a unor bunuri mobile,
conform Adun`rii Creditorilor din
29.05.2014 si a Caietului de Sarcini. Zile de
licita]ie sunt: 03.06.2014, 05.06.2014,
10.06.2014, 12.06.2014, 17.06.2014,
18.06.2014, 19.06.2014, 24.06.2014,
26.06.2014, 30.06.2014 orele 12.00. Rela]ii
suplimentare la tel. 0344104525,
0244386618 si 0740226446.

Dinu, Urse [i Asocia]ii SPRL desemnat
lichidator judiciar al SC Bacont Mca Con-
struct SRL - în faliment, anun]` vânzarea
prin licita]ie public` cu strigare a pro-
priet`]ii imobiliare compus` din: -Cl`dire
cu destina]ie spa]iu birouri; -Cl`dire uti-
lizat` ca spa]iu de produc]ie; -Teren afer-
ent; Proprietatea imobiliar` este situat`
în loc. Clinceni, jud. Ilfov, tarlaua 5/1,
parcela 15/1/3, lotul 1 [i este în patrimo-
niul societ`]ii debitoare. Pre]ul de pornire
este de 203.518 euro, exclusiv TVA
(pl`tibili în lei la cursul BNR din data
efectu`rii pl`]ii). Se vor organiza 5 [edin]e
de licita]ii. Prima [edin]a de licita]ie va
avea loc în data de 30.06.2014 ora 15.00
la sediul de coresponden]` al lichidatoru-
lui judiciar din Bucure[ti,  Bd. Lucian Blaga
nr.4, et.8, sector 3. În cazul în care imo-
bilul nu va fi valorificat la aceast` dat`,
urm`toarele [edin]e de licita]ie vor avea
loc la sediul de coresponden]` al lichida-
torului judiciar în datele de: 14.07.2014,
28.07.2014, 11.08.2014 si 25.08.2014 ora
15.00 pre]ul de pornire al licita]iei fiind
acela[i. Participarea la [edin]a de licita]ie
este condi]ionat` de consemnarea în con-
tul nr. RO06PIRB4218726258001000 de-
schis la Piraeus Bank Sucursala Berceni,
sub sanc]iunea dec`derii, cel mai târziu
cu 24 de ore înainte de data [ ora stabilite
pentru licita]ie, a garan]iei de 10% din
pre]ul de pornire [i de achizi]ionarea
pân` la aceea[i dat` a Caietului de
sarcini. Pre]ul Caietului de Sarcini este în
valoare de 3.000 lei exclusiv TVA [i se
achit` prin OP în contul
nr.RO43INGB5514999900513726  deschis
la ING BANK Sucursala Doroban]i pe
seama lichidatorului judiciar DINU URSE
[I ASOCIA]II SPRL sau prin numerar la
sediul de coresponden]` din Bucure[ti,
Lucian Blaga nr. 4, et. 8, sector 3. Cei in-
teresa]i vor depune la sediul lichidatoru-
lui judiciar din Bucure[ti Bd. Lucian Blaga
nr.4, et.8, sector 3, cererea de cump`rare,
dovada achit`rii Caietului de sarcini,
dovada achit`rii garan]iei de participare
în cuantum de 10% din pretul de pornire
al licitatiei, precum si dovada indeplinirii
conditiilor cerute prin Caietul de sarcini,
pân` cel târziu cu 24 de ore anterior zilei
[i orei stabilite pentru [edin]a de licita]ie.
Pentru relatii suplimentare sunati la tele-
fon: 021.318.74.25, email:
dinu.urse@gmail.com.

Anun] de participare la licita]ie public`
deschis`. 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 supli-
mentare: Comuna Bat`r, localitatea Bat`r,
nr.404, jude]ul Bihor, telefon
004.0259.312.268, fax: 004.0259.312.268,
email: primariabatar@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 /activitatea: lo-
calit`]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; trans-
portul apei potabile [i /sau industriale;
înmagazinarea apei; distribu]ia apei
potabile [i/sau industriale. 5.Durata con-
tractului 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 so-
licita 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 ved-
erea 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
30.06.2014, ora 10.00, Prim`ria Bat`r, lo-
calitatea Bat`r, nr.404, Comuna Bat`r,
jude]ul Bihor. 9.Data, ora [i locul de-
schiderii ofertelor: data 01.07.2014, ora
12.00, 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:
RO82TREZ 0835006XXX000032. 11.Du-
rata de valabilitate a ofertei: 90 de zile.
12. Pagina web pe care este disponibil`
documenta]ia: -

DECESE

COMEMORåRI

PIERDERI
Pierdut Contract vânzare cump`rare
nr.25917/2/1992 [i Proces verbal
25917/2/1992 pe numele Balcan Neculai
[i Balcan Ecaterina. Le declar nule.

Pierdut Proces verbal încheiat în
6.02.1976, pe numele Caraca[ Ioan. Îl de-
clar nul.

Pierdut Proces verbal predare primire,
Contract rate, schi]`, pe numele
Mih`ilescu Nicolae. Le declar nule.

Declar furat atestat profesional transport
marf` pe numele Mormenche Iulian Ion
eliberat de Autoritatea Rutier` Român`
Ilfov.

Ioana [i 
Florea Crac`,

anun]` cu durere
comemorarea \n

ziua de 31.05.2014
la cimitirul 

Sf. Vineri, ora
12:00, un an de la 

trecerea \n 
nefiin]` a fiicei lor

ANDRA CRACå.

Familia îndoliat`
anun]` decesul celui

care a fost un bun so],
tat`, socru [i bunic,

AURELIU DIMA. 
Înmormântarea va
avea loc sâmbat`, 

31 mai, 
la Cimitirul Straulesti. 
Îl vom p`stra ve[nic în

inimile noastre.

Publicitate

Publicitate


