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Anun]uri
OFERTE SERVICIU
SC Filip Prod Carn SRL cu sediul \n Filipe[tii de P`dure
Prahova angajeaz` tehnolog produse alimentare
(mezeluri, carne) 0762.248.051. 0762.254.230.
Camera Agricol` Jude]ean` Ilfov organizeaz` concurs
pentru ocuparea a dou` posturi vacante de consilier
superior pe data de 02.09.2014. Informa]ii suplimentare la telefon 021.332.60.01.
Agen]ia Na]ional` pentru Ocuparea For]ei de Munc`
cu sediul în Bucure[ti, Str. Avalan[ei, nr. 20-22, sector 4,
scoate la concurs, în zilele de 01.09.2014 (proba scris`)
[i 03.09.2014 (interviul), la sediul agen]iei urm`toarele
posturi vacante: 1. Inspector clasa I, grad profesional
asistent – Direc]ia Gestiune buget asigur`ri pentru
[omaj, Serviciul Financiar contabil. Condi]ii specifice
de participare la concursul pentru ocuparea func]iei
publice de execu]ie vacant`: Preg`tire de specialitate
– studii univeristare de licen]` absolvite cu diplom`, respectiv studii superioare de lung` durat`, absolvite cu
diplom` de licen]` sau echivalent` in domeniul
[tiin]elor economice; Vechime în specialitate – minimum 1 an; Cuno[tin]e operare PC: Word, Excel, Internet – nivel mediu; Ini]iativ` [i creativitate, capacitate
de adaptare la munc` în echip`, efort intelectual, seriozitate. 2. Consilier clasa I, grad profesional superior
– Direc]ia Managementul Pie]ei Muncii, Formare Profesional`, Informatic` [i Control M`suri Active, Compartimentul Informatic`; Condi]ii specifice de
participare la concursul pentru ocuparea func]iei publice de execu]ie vacant`: Preg`tire de specialitate –
studii univeristare de licen]` absolvite cu diplom`, respectiv studii superioare de lung` durat` absolvite cu
diplom` de licen]` sau echivalent`; Vechime în specialitate – minimum 9 ani; Cuno[tin]e generale informatice din domenii precum administrarea re]elelor
de calculatoare, arhitectura acestora, sisteme de operare de tip server, sisteme de gestiune a bazelor de
date, managementul proiectelor informatice;
Ini]iativ` [i creativitate, capacitate de adaptare la
munc` în echip`, efort intelectual, seriozitate. Programul concursului: 01.09.2014 – ora 9.00 – proba scris`;
03.09.2014 – ora 12.00 – interviul. Înscrierile se fac în
termen de 20 zile de la data public`rii anun]ului în
Monitorul Oficial, partea a –III– a, la sediul ANOFM.
Agen]ia Jude]ean` pentru Ocuparea For]ei de Munc`
Arad cu sediul în Arad, str. C`lug`reni, Nr.1A, scoate la
concurs, în zilele de 01.09.2014 (proba scris`) [i
03.09.2014 (interviul), la sediul agen]iei urm`toarele
posturi vacante: Inspector clasa I, grad profesional superior - Compartimentul Implementare M`suri Active.
Condi]ii specifice de participare la concursul pentru
ocuparea func]iei publice de execu]ie vacante:
Preg`tire de specialitate – studii universitare de licen]`
absolvite cu diplom`, respectiv studii superioare de
lung` durat`, absolvite cu diplom` de licen]` sau
echivalent` în domeniul [tiin]elor juridice; Vechime în
specialitate: minimum 9 ani; Cuno[tin]e de operare
PC: Word, Excel, Internet – nivel mediu; Ini]iativ` [i creativitate, capacitate de adaptare la munc` în echip`,
efort intelectual, seriozitate. Inspector clasa I, grad profesional asistent – Compartimentul Comunicare [i Secretariat C.C. Condi]ii specifice de participare la
concursul pentru ocuparea func]iei publice de
execu]ie vacante: Preg`tire de specialitate – studii universitare de licen]` absolvite cu diplom`, respectiv
studii superioare de lung` durat`, absolvite cu
diplom` de licen]` sau echivalent`; Vechime în specialitate: minimum 1 an; Cuno[tin]e de operare PC:
Word, Excel, Internet – nivel mediu; Ini]iativ` [i creativitate, capacitate de adaptare la munc` în echip`,
efort intelectual, seriozitate. Inspector clasa I, grad profesional asistent – Compartimentul Analiza [i Statistica Pie]ei Muncii. Condi]ii specifice de participare la
concursul pentru ocuparea func]iei publice de
execu]ie vacante: Preg`tire de specialitate – studii universitare de licen]` absolvite cu diplom`, respectiv
studii superioare de lung` durat`, absolvite cu
diplom` de licen]` sau echivalent`; Vechime în specialitate: minimum 1 an; Cuno[tin]e de operare PC:
Word, Excel, Internet – nivel mediu; Ini]iativ` [i creativitate, capacitate de adaptare la munc` în echip`,
efort intelectual, seriozitate. Inspector clasa I, grad profesional superior – Compartimentul Contabilitate.
Condi]ii specifice de participare la concursul pentru
ocuparea func]iei publice de execu]ie vacante:
Preg`tire de specialitate – studii universitare de licen]`
absolvite cu diplom`, respectiv studii superioare de
lung` durat`, absolvite cu diplom` de licen]` sau
echivalent` în domeniul [tiin]elor economice;
Vechime în specialitate: minimum 9 ani; Cuno[tin]e
de operare PC: Word, Excel, Internet – nivel mediu;
Ini]iativ` [i creativitate, capacitate de adaptare la
munc` în echip`, efort intelectual, seriozitate. Programul concursului: 01.09.2014 – ora 9.00 – proba scris`;
03.09.2014 – ora 12.00 – interviul. |nscrierile se fac în
termen de 20 zile de la data public`rii anun]ului în
Monitorul Oficial, partea a –III– a, la sediul AJOFM
Arad.
Agen]ia Municipal` pentru Ocuparea For]ei de Munc`
Bucure[ti cu sediul în Bucure[ti, str. Sp`taru Preda, Nr.
12, sector 5, scoate la concurs, în zilele de 01.09.2014
(proba scris`) [i 03.09.2014 (interviul), la sediul agen]iei
urm`toarele posturi vacante: 1. Referent de specialitate clasa II, grad profesional superior - A.L.O.F.M. Sector 3. Condi]ii specifice de participare la concursul
pentru ocuparea func]iei publice de execu]ie vacante:
Preg`tire de specialitate – studii superioare de scurt`
durat` absolvite cu diplom`; Vechime în specialitate:
minimum 9 ani; Cuno[tin]e de operare PC: Word, Excel,
Internet – nivel mediu; Ini]iativ` [i creativitate, capacitate de adaptare la munc` în echip`, efort intelectual,
seriozitate. 2. Referent clasa III, grad profesional superior - A.L.O.F.M. Sector 2. Condi]ii specifice de participare
la concursul pentru ocuparea func]iei publice de
execu]ie vacante: Preg`tire de specialitate – studii
liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu
diplom` de bacalaureat; Vechime în specialitate: minimum 9 ani; Cuno[tin]e de operare PC: Word, Excel, Internet – nivel mediu; Ini]iativ` [i creativitate, capacitate
de adaptare la munc` în echip`, efort intelectual, seriozitate. Programul concursului: 01.09.2014 – ora 9.00
– proba scris`; 03.09.2014 – ora 12.00 – interviul.
|nscrierile la concurs se fac, în termen de maximum 20
zile de la publicarea anun]ului in Monitorul Oficial.
Agen]ia Jude]ean` pentru Ocuparea For]ei de Munc`
C`l`ra[i cu sediul în C`l`ra[i, str. 13 Decembrie, Nr.12,
scoate la concurs, în zilele de 01.09.2014 (proba scris`)
[i 03.09.2014 (interviul), la sediul agen]iei urm`torul
post vacant: inspector clasa I, grad profesional principal – Agen]ia Local` C`l`ra[i , Compartiment Medierea Muncii, Consiliere, Orientare [i Formare
profesional`, Condi]ii specifice de participare la concursul pentru ocuparea func]iei publice de execu]ie
vacante: Preg`tire de specialitate – studii universitare
de licen]` absolvite cu diplom`, respectiv studii superioare de lung` durat` absolvite cu diplom` de licen]`
sau echivalent` în domeniul [tiin]elor juridice;
Vechime în specialitate – minimum 5 ani; Cuno[tin]e
operare PC - Word, Excel, Internet; Ini]iativ` [i creativitate, capacitate de adaptare la munc` în echip`, efort
intelectual, seriozitate. Programul concursului:
01.09.2014 – ora 9.00 – proba scris`; 03.09.2014 – ora
12.00 – interviul. |nscrierile se fac în termen de 20 zile
de la data public`rii anun]ului în Monitorul Oficial,
partea a –III– a, la sediul AJOFM C`l`ra[i.
Prim`ria comunei Buturugeni, jude]ul Giurgiu organizeaz` concurs în condi]iile prev`zute de Legea
nr.188/1999 (r2), privind Statutul Func]ionarilor Publici, art.58, alin.2, lit.b [i de H.G. nr.611/2008, art.22,
alin.1 [i alin.2, art.26, alin.2 pentru ocuparea
urm`toarelor func]ii publice vacante: -Consilier clasa I,
grad asistent- birou contabilitate [i resurse umane; Consilier clasa I, grad asistent- compartimentul de asisten]` social`; -Referent clasa III, grad debutantcompartimentul serviciu voluntar pentru situa]ii de
urgen]`; -Consilier clasa I, grad asistent- compartimentul rela]ii cu publicul; -Consilier clasa I, grad asistent-

compartimentul urbanism [i amenajarea teritoriului.
Concursul va avea loc pe data de 03.09.2014, ora 10,00
proba scris` [i 05.09.2014 ora 10,00 interviul, la sediul
Prim`riei comunei Buturugeni, jude]ul Giurgiu.
Dosarele de înscriere la concurs se depun la secretariatul comisiei de concurs, în termen de 20 zile de la
data public`rii anun]ului în Monitorul Oficial, partea
III-a, pân` la orele 16,00. Dosarul de concurs trebuie s`
cuprind` documentele prev`zute de art.49 alin.1 din
H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea Normelor
Metodologice privind organizarea [i desf`[urarea carierei func]ionarilor publici, cu modific`rile [i
complet`rile ulterioare. Rela]ii suplimentare privind
condi]iile specifice de participare la concurs se pot
ob]ine de la sediul Prim`riei comunei Buturugeni,
jude]ul Giurgiu sau la telefon 0246277168.

VÂNZåRI IMOBILE
Berceni, Cultural, Bucure[ti, CNF 1, decomandat et
7/10, termopane, aer condi]ionat, u[` metalic`, proprietar, 41.000E. 0742.202.925.

PROPUNERI AFACERI
V~nd/\nchiriez fabric` mezeluri, Prahova, Filipe[tii de
P`dure [i sec]ie transare carne proaspat` produc]ie
zilnic` 10 tone mezeluri, posibilitate rate, negociabil.
0762.248. 051, 0762.254.230.

CITA}II
Numi]ii Murui Tanta Silviea (Pitigoi), cu domiciliul \n
sat Murgeni, com. Murgeni, jud. Vaslui este citat` la
Tribunalul Gala]i la data de 20.08.2014, \n dosarul civil
nr. 2722/121/2014, sala 3, ora 8,30 \n proces cu
D.G.A.S.P.C. Gala]i, avand ca obiect plasament.
Numita Iqbal Lacramioara Mihaela (Ciochina), cu
domiciliul \n sat Maicanesti, com. Maicanesti, jud.
Vrancea este citat` la Tribunalul Gala]i la data de
20.08.2014, \n dosarul civil nr. 2260/121/2014, sala 3,
ora 8,30 \n proces cu D.G.A.S.P.C. Gala]i, av~nd ca obiect
plasament.
Axinia Mihaela, cu ultimul domiciliu în Ia[i, str. Aurel
Vlaicu, nr. 60, bl. J, sc. A, et. 4, ap. 19, jud. Ia[i, este
chemat` la actualul sediu al Judec`toriei Ia[i - Sec]ia
civil` (fostul sediul al Tribunalului Ia[i), completul de
judecat` nr. C28, în ziua de 22.09.2014, ora 8:30, în calitate de pârât`, în proces cu Maftei Alexandra Irina
(fost` Cheptine), în calitate de reclamant`, pentru
stabilire paternitate constatare calitate unic mo[tenitor, Ds. nr. 21579/245/2013.
Dasc`lu Gabriela, cu ultimul domiciliu în Ia[i, str. Conductelor nr. 1, bl. 316, sc. A, et. 4, ap. 13, jud. Ia[i, este
chemat` la actualul sediu al Judec`toriei Ia[i -Sec]ia
civil` (fostul sediu al tribunalului Ia[i), completul de
judecata nr. C02M, sala 6, et. 2, în ziua de 25 septembrie 2014,ora 8:30, în calitate de pârât`, în proces cu
Hîrtopanu Ioan, în calitate de reclamant, pentru partaj bunuri comune/lichidarea regimului matrimonial
partaj de creditor, Ds. nr. 2577/245/2013.
Numita Borz Petri[oara Maria, fost` Bobeic`, cu ultimul domiciliu cunoscut în Ora[ Anina, Jud. Cara[-Severin, este somat` în dosarul de executare nr.106/2014
BEJ Josceanu Claudiu cu sediul în Craiova, Str. România Muncitoare, nr.5A, ap.2, Jud. Dolj, s` se conformeze
titlului executoriu constând în sentin]a civil` nr.
3250/28.02.2013, pronun]at` de Judec`toria Craiova în
dosarul nr. 12398/215/2009.
Eventualii mo[tenitori legali sau testamentari ai defunctei Spiridon Mihaela, decedat` la 31.10.2013, cu ultimul domiciliu în Bucure[ti, Str. }incani nr.9, sector 6
sunt ruga]i s` se prezinte la Biroul Notarial Public
Cristina Ion- Zamfirescu din Bucure[ti, Calea
Doroban]ilor nr. 87, sector 1, la termenul: 27.08.2014,
ora 10.00 în vederea dezbaterii mo[tenirii.

DIVERSE
C`tre, To]i creditorii debitoarei SC Comat SA. În temeiul
art. 61 alin. (3) din Legea nr. 85/2006, v` notific`m faptul c`, prin sentin]a civil` nr. 1268/27.06.2014,
pronun]at` de judec`torul sindic în Dos. nr.
1832/88/2013 al Tribunalului Tulcea, s-a dispus deschiderea procedurii de faliment în form` general` [i
s-a constatat încetat de drept dreptul de administrare
al debitoarei SC Comat SA, fiind desemnat ca lichidator judiciar RomINSOL IPURL. Termenul limit` pentru
înregistrarea cererilor de admitere a crean]elor este
01.08.2014. Termenul limit` de verificare a crean]elor,
întocmire, afi[are [i comunicare a tabelului suplimentar este 20.08.2014. Termenul de depunere a contesta]iilor este 02.09.2014. Termenul de depunere a
tabelului definitiv consolidat este 12.09.2014.

SOMA}II
Soma]ie emis` de Judec`toria S~nnicolau Mare. Nr.
Dosar 661/295/2014. |n conformitate cu dispozi]iile
luate de aceast` instan]` prin \ncheierea de [edin]`
din data de 25.07.2014, pronun]at` \n dosarul mai sus
men]ionat privind pe reclaman]ii Wolf Richard [i Wolf
Nicoleta, ambii cu domiciliul \n localitatea Tomnatic
nr. 319, jude]ul Timi[, au fosrmulat ac]iune civil`
necontencioas` – uzucapiune, prin care au solicitat instan]ei s` constate c` au solicitat instan]ei s` constate
c` au dob~ndit uzucapiune, dreptul de proprietate
asupra imobilului, \nscris \n CF nr. 400999 Tomnatic,
provenit din conversia de pe h~rtie a CF nr. 2453 Tomnatic, nr. Cad 2325/249/251, reprezent~nd cas` cu nr
vechi 62, nr nou 319 [i teren intravilan \n suprafa]a de
719 mp, situat \n localitatea Romnatic nr. 319, jude]
Timi[, s` se depun` \nscrierea dreptului de coproprietate \n cartea funciar` al subsemnatului, asupra imobilului sus-amintit, ca un bun comun, cu titlu de drept
dob~ndit prin uzucapiune. |n baza art. 130 din decretul lege nr. 115/1938 to]i cei interesa]i sunt invita]i s`
fac` opozi]ie, cu precizarea c`, \n caz contrar, \n termen
de o luna de la emiterea celei din urma publica]ii se
va trece la judecarea cererii. V` solicit`m s` afisa]i timp
de o lun` la domiciliul imobilelor mai sus men]ionate
soma]ia atasat`, ne comunica]i procesul verbal de
afi[are, respectiv dezafi[are a soma]iei. Va rug`m \n
adresa dvs. S` men]iona]i nr de dosar. Pronun]at` \n
[edin]a public` din 25.07.2014. Pre[edinte Mo]a
Adrian. Grefier Cozma Lenu]a.

ADUNåRI GENERALE
Convocare: Consiliul de Administra]ie al SC
Prospec]iuni SA, cu sediul în Bucure[ti, strada
Caransebe[ nr. 1, sector 1, J40/4072/1991, C.U.I. 1552801,
tel.: 021.319.66.60, fax: 021.319.66.56, întrunit în data
de 30.07.2014, convoac` Adunarea General` Extraordinar` pentru data de 05.09.2014, ora 11:00, la sediul societ`]ii din Bucure[ti, strada Caransebe[ nr. 1, sector 1
cu urm`toarea ordine de zi: 1. Aprobarea ob]inerii de
la Unicredit Leasing a unei facilit`]i de tipul
sale&lease-back, cu un plafon de 1.314.312,30 EUR, pe
o perioad` maxim` de 36 luni, folosibil` în special pentru sus]inerea activit`]ii curente de investi]ii. 2. Aprobarea datei de 22.09.2014 ca dat` de înregistrare a
hot`rârii AGEA pentru identificarea ac]ionarilor asupra
c`rora se r`sfrâng efectele hot`rârii AGEA, conform
art. 238 din Legea 297/2004. 3. Aprobarea împuternicirii d-lui Gehrig Stannard Schultz, Pre[edinte al Consiliului de Administra]ie [i Director General, cu aducerea
la îndeplinire a prezentei hot`râri AGEA precum [i efectuarea demersurilor necesare pentru înregistrarea
acesteia la ASF, BVB, Oficiul Registrului Comer]ului Bucure[ti, Actului Constitutiv actualizat [i a altor documente necesare la notariat. Particip` ac]ionarii înscri[i
în registrul de eviden]` al ac]ionarilor pân` la sfâr[itul
zilei de 25.08.2014, considerat` data de referin]`. Unul
sau mai mul]i ac]ionari reprezentând, individual sau

împreun`, cel pu]in 5% din capitalul social are/au
dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a
Adun`rii Generale Extraordinare cu condi]ia ca fiecare
punct s` fie înso]it de o justificare sau de un proiect de
hot`râre propus spre adoptare de adunarea general`
[i de asemenea are/au dreptul de a prezenta proiecte
de hot`râre pentru punctele incluse sau propuse spre
a fi incluse pe ordinea de zi. Propunerile privind introducerea de noi puncte pe ordinea de zi a Adun`rii Generale Extraordinare, înso]ite de copiile actelor de
identitate (buletin/ carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în
cazul persoanelor juridice), ale ac]ionarilor, pot fi depuse la sediul societ`]ii din Bucure[ti, str. Caransebe[
nr. 1, sector 1, pân` la data de 18.08.2014, ora 16:30, ora
de închidere a programului societ`]ii, în plic închis, cu
men]iunea scris` în clar [i cu majuscule: PENTRU
ADUNAREA GENERALå DIN DATA DE 05.09.2014.
Fiecare ac]ionar poate depune întreb`ri în scris privind
punctele de pe ordinea de zi a Adun`rii Generale Extraordinare, înso]ite de copia actului de identitate valabil (buletin/ carte de identitate în cazul persoanelor
fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice), la sediul Societ`]ii din Bucure[ti, str.
Caransebe[ nr. 1, sector 1, pân` la data de 28.08.2014,
în plic închis, cu men]iunea scris` în clar [i cu majuscule: PENTRU ADUNAREA GENERALå DIN DATA DE
05.09.2014. Accesul ac]ionarilor înscri[i în registrul
ac]ionarilor la data de referin]`, în locul în care se
desf`[oar` adunarea general` a ac]ionarilor, este permis prin simpla prob` a identit`]ii acestora, f`cut` în
cazul ac]ionarilor persoane fizice cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice [i al ac]ionarilor
persoane fizice reprezentate, în baza unei împuterniciri acordate pentru adunarea general`, persoanei fizice care le reprezint`. Ac]ionarii persoane fizice care
nu pot participa la adunarea general`, precum [i
ac]ionarii persoane juridice, vor depune pân` la data
de 03.09.2014, la sediul societ`]ii, procurile prin care
împuternicesc alte persoane s`-i reprezinte. Procurile
se pot ob]ine de la sediul societ`]ii sau accesând pagina de internet, la adresa www.prospectiuni.ro,
sec]iunea Investitori /AGA începând cu data de
05.08.2014. Ac]ionarii Societ`]ii înregistra]i la Data de
Referin]` în registrul ac]ionarilor eliberat de Depozitarul Central SA au posibilitatea de a vota prin coresponden]`, înainte de Adunarea General`
Extraordinar` Ac]ionarilor, prin utilizarea formularului de buletin de vot pentru votul prin coresponden]`
("Buletinul de vot"). Buletinul de vot poate fi ob]inut
începând cu data de 05.08.2014 de la Registratura Societ`]ii [i de pe website-ul Societ`]ii (www.prospectiuni.ro). În cazul votului prin coresponden]`,
Buletinele de vot, completate [i semnate, pot fi transmise sau depuse personal c`tre /la Registratura Societ`]ii prin orice form` de curierat cu confirmare de
primire astfel încât s` fie înregistrate ca fiind primite
la Registratura Societ`]ii pân` cel târziu la data de
29.08.2014, ora 16:30, în plic închis, cu men]iunea
scris` în clar [i cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA
GENERALå DIN DATA DE 05.09.2014." Buletinele de vot
care nu sunt primite la Registratura Societ`]ii pân` la
data [i ora mai sus men]ionate nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului [i majorit`]ii în
Adunarea General` Extraordinar` a Ac]ionarilor. Sub
sanc]iunea nelu`rii în considerare a voturilor exprimate prin coresponden]` în caz contrar, formularele
de vot prin coresponden]` trebuie înso]ite obligatoriu de documente care s` permit` identificarea
ac]ionarilor, astfel: În cazul ac]ionarilor persoane fizice: -copie C.I./B.I. sau pa[aport în termen de valabilitate; -un specimen de semn`tur` legalizat/ certificat
de un notar public sau de un organism cu competen]e
de legalizare/ certificare a semn`turii sau se poate proceda direct la legalizarea/ certificarea semn`turii aplicate pe formularul de vot prin coresponden]`; -dac`
este cazul, copie C.I./B.I. pa[aport în termen de valabilitate [i specimen de semn`tur` care s` îndeplineasc` toate condi]iile de mai sus pentru
reprezentantul legal al ac]ionarului persoan` fizic`,
precum [i copie a documentului oficial care atest` calitatea de reprezentant legal (poate fi orice document
din care rezult` lipsa capacit`]ii de exerci]iu a
ac]ionarului persoan` fizic` [i/sau motivul pentru care
acestuia i-a fost desemnat un reprezentant legal). În
cazul ac]ionarilor persoane juridice: -copie C.I./B.I. sau
pa[aport în termen de valabilitate pentru reprezentantul legal al ac]ionarului- persoan` juridic`; -un specimen de semn`tur` pentru reprezentantul legal al
ac]ionarului, legalizat/ certificat de un notar sau de
un alt organism cu competen]e de legalizare/ certificare a semn`turii sau se poate proceda direct la legalizarea/ certificarea semn`turii aplicate pe
formularul de vot prin coresponden]`; -copie a certificatului de înmatriculare sau a unui document echivalent; -copie a documentului oficial care atest`
calitatea de reprezentant legal a persoanei fizice care
semneaz` formularul de vot prin coresponden]` în numele ac]ionarului- persoan` juridic` (poate fi un certificat emis de Registrul Comer]ului sau de orice alt
organism similar). Documentele, materialele informative [i proiectele de hot`râre în leg`tur` cu Adunarea
General` Extraordinar` a Ac]ionarilor, pot fi consultate
de ac]ionari începând cu data de 05.08.2014, în zilele
lucr`toare, la sediul societ`]ii. În cazul în care nu se întrune[te cvorumul legal, Adunarea General` Extraordinar` a Ac]ionarilor, va avea loc în data de 06.09.2014
în acela[i loc, la aceea[i or` [i cu aceea[i ordine de zi.
Pentru a se asigura condi]ii bune de desf`[urare a
Adun`rii Generale a Ac]ionarilor a S.C. Prospec]iuni
S.A., rug`m ca ac]ionarii s`-[i anun]e din timp inten]ia
de a participa la [edin]`, la telefon num`rul
021.319.66.60/ int. 2104 sau prin fax la num`rul
021.319.66.56, pân` cel târziu în data de 28.08.2014. Informa]ii suplimentare se pot ob]ine la Biroul Rela]ii Investitori, la num`rul de telefon men]ionat mai sus [i
pe website-ul societ`]ii (www.prospectiuni.ro). Pre[edinte al Consiliului de Administra]ie, Director General
Gehrig Stannard Schultz.
Convocare: În conformitate cu prevederile Legii
31/1990, administratorul unic al Avia]ia Utilitar` Bucure[ti SA, C.U.I. 1555298, J40/3141/1991, convoac`
Adunarea General` Ordinar` a Ac]ionarilor, pentru
data de 3 Septembrie 2014, orele 12.00, la sediul societ`]ii din Bucure[ti, {oseaua Bucure[ti– Ploie[ti,
km.8, sector 1, pentru to]i ac]ionarii înregistra]i în Registrul ac]ionarilor la sfâr[itul zilei de 22 August 2014
(data de referin]`– doar persoanele care au calitatea
de ac]ionar la data de referin]` pot participa [i vota în
cadrul Adun`rii Generale a Ac]ionarilor) cu
urm`toarea Ordine de zi: 1. Aprobarea încheierii unui
contract de vânzare– cump`rare a unui teren în
suprafa]a de maxim 50.000 mp, aprobarea pre]ului
contractului [i a modalit`]ilor [i termenelor de plat`,
precum [i mandatarea persoanei care s` semneze contractul de vânzare cump`rare precum [i orice document accesoriu. 2. Aprobarea datei de 18 septembrie
2014 ca fiind data de înregistrare (data care serve[te
la identificarea ac]ionarilor asupra c`rora se r`sfrâng
hot`rârile AGA conform articolul 238 din Legea nr.
297/2004). În cazul în care la prima convocare nu se
întrune[te prezen]a corespunz`toare adunarea se convoac` pentru data de 11.09.2014 la aceea[i or` [i
adres`. Documente aferente AGA: Convocatorul, materialele supuse dezbaterii, precum [i proiectul
hot`rârii AGA vor putea fi consultate începând cu data
de 1 august 2014 la sediul Avia]ia Utilitar` Bucure[ti
S.A. Capitalul social al Avia]ia Utilitar` Bucure[ti S.A.
este format din 8.924.703 ac]iuni, fiecare ac]iune
de]inut` dând dreptul la un vot în adunarea general`.
Propuneri ale ac]ionarilor cu privire la AGA: Unul sau
mai mul]i ac]ionari, care de]in individual sau împreun`, cel pu]in 5% din capitalul social, au dreptul: de a introduce noi puncte pe ordinea de zi (cu condi]ia
ca fiecare punct s` fie înso]it de o justificare sau de un
proiect de hot`râre propus spre aprobare adun`rii
generale [i care s` fie transmis la sediul societ`]ii pân`
la data de 20 august 2014, ora 16:00); -de a prezenta
proiecte de hot`râre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a adun`rii generale

(propuneri care vor fi formulate în scris [i transmise la
sediul societ`]ii pân` la data de de 20 august 2014, ora
16:00). Dac` va fi cazul, ordinea de zi revizuit` va fi
publicat` pân` la data de 22.08.2014, în conformitate
cu prevederile legale în vigoare. Propunerile ac]ionarilor [i documentele ce atest` îndeplinirea condi]iilor
pentru exercitarea acestor drepturi vor fi transmise: prin document olograf, în original, prin po[t` sau servicii de curierat la Avia]ia Utilitar` Bucure[ti SA,
Bucure[ti [oseaua Bucure[ti– Ploie[ti, km.8, sector 1. prin document semnat cu semn`tur` electronic` extins`, conform Legii nr. 455/2001 privind semn`tura
electronic`–
prin
e-mail
la
adresa
aviatiautilitara@yahoo.com. Întreb`ri referitoare la
AGA: Ac]ionarii societ`]ii pot adresa întreb`ri în scris
privind punctele de pe ordinea de zi, împreun` cu acte
care permit identificarea ac]ionarului, pân` cel târziu
în data de 29.08.2014. Întreb`rile ac]ionarilor vor putea
fi transmise în scris fie prin po[t` sau servicii de curierat la sediul men]ionat mai sus fie prin mijloace electronice
(la
adresa
de
email:
aviatiautilitara@yahoo.com). Participarea la AGA:
Data de referin]` este 22.08.2014. Numai ac]ionarii înscri[i la aceast` dat` în Registrul Ac]ionarilor ]inut de
Depozitarul Central vor putea participa [i vota în
cadrul prezentelor adun`ri generale. Ac]ionarii pot
participa la adun`rile generale direct sau pot fi
reprezenta]i de c`tre alte persoane în condi]iile legii
sau pot vota prin coresponden]`. 1. Documentele necesare pentru participarea la AGA a ac]ionarilor persoane fizice sunt: -dac` ac]ionarul se prezint`
personal– actul de identitate; -dac` ac]ionarul este
reprezentat de alt` persoan`: procura special` [i actul
de identitate al reprezentantului; 2. Documentele
necesare pentru participarea la AGA a ac]ionarilor persoane juridice sunt: -reprezentantul legal– pe baza
unui document oficial care îi atest` aceast` calitate
(certificat constatator eliberat de Registrul Comer]ului
în termenul de valabilitate sau alt` dovad` emis` de
o autoritate competent`); -persoana c`reia i s-a delegat competen]a de reprezentare– pe lâng` documentul men]ionat anterior care atest` calitatea de
reprezentant legal a persoanei care semneaz` procura,
va prezenta procura special` semnat` de reprezentantul legal al persoanei juridice respective. Începând cu
data de 1.08.2014, formularele de procuri speciale, respectiv cele pentru exercitarea dreptului de vot prin
coresponden]` se pot ob]ine de la sediul Avia]ia Utilitar` Bucure[ti SA. Sub sanc]iunea pierderii dreptului
de vot, un exemplar al procurii se va depune/ expedia
la sediul societ`]ii cu 48 de ore înainte de adunare, un
exemplar al procurii va fi înmânat reprezentantului,
cel de-al treilea exemplar ramânând la ac]ionar.
Procura va fi înso]it` de o copie a actului de identitate
a ac]ionarului persoan` fizic`/ a reprezentantului
legal al ac]ionarului persoan` juridic`, precum [i, pentru persoanele juridice, de documentul oficial care
atest` calitatea de reprezentant legal pentru semnatarul procurii. Procurile speciale vor trebui s`
cuprind` informa]iile prev`zute în formularul de
procur` special` pus la dispozi]ie de Avia]ia Utilitar`
Bucure[ti SA, cu precizarea votului pentru fiecare
punct de pe ordinea de zi. Ac]ionarii înregistra]i la
data de referin]`, au posibilitatea de a vota prin coresponden]`, înainte de Adunarea General` a Ac]ionarilor, prin utilizarea formularului de vot prin
coresponden]`, pus la dispozi]ia lor începând cu data
de 1.08.2014 la sediul Avia]ia Utilitar` Bucure[ti SA. Formularul de vot prin coresponden]` cu legalizare de
semn`tur` de c`tre un notar public [i înso]it de copia
actului de identitate (ac]ionarii persoane fizice) sau a
certificatului de înregistrare al ac]ionarului (ac]ionarii
persoane juridice) vor fi transmise în original la sediul
societ`]ii pân` cel târziu la data de 29.08.2014, ora
16:00. Informa]ii suplimentare se pot ob]ine la sediul
societ`]ii sau la telefon 021.230.2258, între orele
8,00–16,00. Avia]ia Utilitar` Bucure[ti S.A., Administrator Unic Terra Finance S.R.L., prin reprezentant legal
Costas Bogdan.

LICITA}II
Inspectoratul de Jandarmi Jude]ean Teleorman organizeaz` licita]ie public` cu strigare pentru atribuirea
contractului de închiriere a 1 mp situat în loc. Alexandria, str. Alexandru Ghica, nr. 121 în scopul amplas`rii
unui automat de cafea. Persoanele interesate se vor
prezenta la sediul unit`]ii din loc. Alexandria, str.
Alexandru Ghica, nr. 121, de unde, în perioada 01.0829.08.2014, între orele 10,30-14,30, pot solicita în scris
fi[a de date a achizi]iei, care se ob]ine contra sumei
de 5 lei. În cazul în care nu sunt îndeplinite condi]iile de
desf`[urare, licita]ia se repet` dup` 7 zile, în acelea[i
condi]ii de publicitate.
Ministerul Finan]elor Publice. Agen]ia Na]ional` de
Administrare Fiscal`. Direc]ia General` Regional` a
Finan]elor Publice – Ia[i. Administra]ia Jude]ean` a
Finan]elor Publice Suceava. Serviciul Fiscal Municipal
F`lticeni. Nr. 20878 din 29.07.2014. Anun]ul privind vânzarea pentru bunuri imobile. ANUL 2014 luna iulie ziua
29. În temeiul art. 162, alin.(1) din Ordonan]a Guvernului nr. 92/ 2003 privind Codul de Procedur` Fiscal`, republicat`, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare, se
face cunoscut c` în ziua de 14, luna august, orele 11.00,
anul 2014, \n localitatea F`lticeni, str. Republicii, nr. 28,
la sediul Serviciului Fiscal F`lticeni, se vor vinde prin
licita]ie urm`toarele bunuri imobile, proprietate a debitorului SC Dolceanu SRL, cu domiciliul în sat Bune[ti,
com. Bune[ti, nr. 89, jud. Suceava, CUI - 751407: - Magazie metalic` \n suprafa]` construit` de 153 mp, pre]
de evaluare/ de pornire a licita]iei (exclusiv TVA): 74623
lei \mpreun` cu teren cur]i - construc]ii \n suprafa]`
de 484 mp, identic cu corpul de proprietate nr. 837 al
c`r]ii funciare nr. 30594 a comunei Bune[ti, jud.
Suceava, pre] de evaluare/ de pornire a licita]iei (exclusiv TVA): 25203 lei. Bunurile imobile de mai sus sunt
grevate de urmatoarele: Creditori: D.G.F.P. Ia[i. Sarcini:
Serviciul Fiscal Municipal F`lticeni: B.C.R. SA. 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. Cei interesa]i
în cump`rarea bunurilor sunt invita]i s` prezinte, pân`
la termenul de vânzare prin licita]ie, respectiv, pân` în
ultima zi lucr`toare precedent` termenului de vânzare, orele 13.00 la sediul Serviciului Fiscal a mun.
F`lticeni – str. Republicii, nr. 28, documenta]ia
prev`zut` de art. 162 din OG nr. 92/ 2003 privind Codul
de Procedur` Fiscal`, republicat` cu modific`rile [i
complet`rile ulterioare, respectiv: oferte de
cump`rare, dovada pl`]ii taxei de participare,
reprezentând 10% din pre]ul de pornire a licita]iei; împuternicirea persoanei care îl reprezint` pe ofertant;
pentru persoanele juridice de na]ionalitate român`,
copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de
Oficiul Registrul Comer]ului; pentru persoanele jurice
str`ine, actul de înmatriculare tradus în limba român`;
pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de
identitate; dovada emis` de creditorii fiscali c` nu au
obliga]ii fiscale restante, urmând s` se prezinte la data
stabilit` pentru vanzare [i la locul fixat în acest scop.
|mpotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contesta]ie la instan]a judec`toreasc` competent`, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare
la cuno[tin]`, \n conformitate cu prevederile art. 172 173 din OG 92/ 2003, republicat`, cu modific`rile [i
complet`rile ulterioare, când urmeaz` s` se ia m`suri
de executare silit`, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informa]ii suplimentare v` pute]i
adresa la sediul nostru sau la telefon num`rul 0230/
541054, int. 17. Data afi[`rii: 29.07.2014.
Inspectoratul de Jandarmi Jude]ean Teleorman organizeaz` licita]ie public` cu strigare, pentru
atribuirea contractului de închiriere a 10,53 mp situat
în loc. Alexandria, str. Alexandru Ghica, nr. 121 în promov`rii valorilor, tradi]iilor jandarmeriei prin ac]iuni
cu caracter social, cultural, educativ în rela]iile cu societatea civil` [i autorit`]ile publice. Persoanele interesate se vor prezenta la sediul unit`]ii din loc.
Alexandria, str. Alexandru Ghica, nr. 121, de unde, în

perioada 01.08-29.08.2014, între orele 10,30-14,30, pot
solicita în scris fi[a de date a achizi]iei, care se ob]ine
contra sumei de 5 lei. În cazul în care nu sunt îndeplinite condi]iile de desf`[urare, licita]ia se repet` dup`
7 zile, în acelea[i condi]ii de publicitate.
Inspectoratul de Jandarmi Jude]ean Teleorman organizeaz` licita]ie public` cu strigare pentru atribuirea
contractului de închiriere a 10,53 mp situat în loc.
Alexandria, str. Alexandru Ghica, nr. 121 în vederea promov`rii cre[terii capacit`]ii operative a cadrelor militare precum [i ac]iuni cu caracter sportiv în rela]iile cu
societatea civil` [i autorit`]ile publice, f`r` s` perturbeze buna desf`[urare a celorlalte activit`]i specifice unit`]ii. Persoanele interesate se vor prezenta la
sediul unit`]ii din loc. Alexandria, str. Alexandru Ghica,
nr. 121, de unde, în perioada 01.08-29.08.2014, între
orele 10,30-14,30, pot solicita în scris fi[a de date a
achizi]iei, care se ob]ine contra sumei de 5 lei. În cazul
în care nu sunt îndeplinite condi]iile de desf`[urare,
licita]ia se repet` dup` 7 zile, în acelea[i condi]ii de
publicitate.
Prim`ria Comunei Mironeasa, cu sediul în localitatea
Mironeasa, jude]ul Ia[i, telefon/fax 0232228652, e-mail
primaria_mironeasa@yahoo.com anun]` organizarea
licita]iei publice deschise pentru concesionarea a 2200
mp teren din domeniul privat al Comunei Mironeasa,
situat în satul Schitu Hadîmbului în vederea construirii unei pensiuni turistice. Durata concesiunii – 49 de
ani. Licita]ia public` deschis` va avea loc în data de
14.08.2014, \ncep~nd cu ora 14.00, la sediul Prim`riei
Comunei Mironeasa. Documenta]ia va putea fi
achizi]ionat` începând cu data public`rii anun]ului
pân` în data de 11.08.2014, zilnic între orele 08,0016,00 de la sediul Prim`riei Comunei Mironeasa, de la
secretariat. Oferta trebuie depus` în 2 exemplare: 1
original [i o copie. Contravaloarea unui caiet de sarcini
este de 100 lei. Documentele de înscriere la licita]ie,
împreun` cu actele doveditoare ale efectu`rii pl`]ilor,
vor fi depuse pana în data 14.08.2014 ora, 11.00 la
sediul Prim`riei Comunei Mironeasa. Litigiile de orice
fel ce decurg din executarea contractului de concesiune sunt de competen]a instan]ei judec`tore[ti,
potrivit Legii nr. 554/2004, cu modific`rile ulterioare.
Data transmiterii anun]ului de licita]ie c`tre institu]iile
abilitate, în vederea public`rii: 31.07.2014.
SC Sambrec Serv SRL, prin lichidator, cu sediul în
Ploie[ti, Str. Gheorghe Doja, nr. 30, et. 10, ap. 31, vinde
prin licita]ie public` teren cur]i construc]ii, în suprafa]a
de 8.312 mp, situat în B`icoi, Str. 23 August, nr. 84,
Jude]ul Prahova la pre]ul total 369.855 lei. Pre]ul nu
con]ine TVA. Licita]ia se va ]ine la sediul lichidatorului
în data de 04.08.2014, ora 16.30; regulamentul de vânzare se poate ob]ine de la lichidator. În cazul în care nu
se va vinde, licita]ia se va ]ine în data de 07.08.2014,
11.08.2014, 14.08.2014, 18.08.2014, 21.08.2014,
25.08.2014, 28.08.2014, 01.09.2014, la aceea[i or`,
aceea[i adres`.Termenul limit` pentru înscrierea la
licita]ie fiind 48 ore înainte de data începerii licita]iei.
Rela]ii la telefon: 0723357858; fax: 0244/597808;
www.andreiioan.ro.
SC Almylia Group SRL, prin lichidator, cu sediul în
Ploie[ti, Str. Gheorghe Doja, nr. 30, et. 10, ap. 31, vinde
vitrine frigorifice, l`zi frigorifice, congelatoare, cuptor
pizza la pre]ul total de 1.003,20 lei; calculator, imprimant`, casa de marcat, sistem informa]ional, sistem
antiefrac]ie, TV Samsung la pre]ul total de 136,80 lei;
mobilier bar, mobilier interior, mobilier birou, centrale
termice la pre]ul total de 330,60 lei. Pre]urile nu con]in
TVA. Licita]ia se va ]ine la sediul lichidatorului în data
de Licita]ia se va ]ine la sediul lichidatorului în data de
04.08.2014, ora 10.00; regulamentul de vânzare se
poate ob]ine de la lichidator. În cazul în care nu se va
vinde, licita]ia se va ]ine în data de 07.08.2014,
11.08.2014, 14.08.2014, 18.08.2014, 21.08.2014,
25.08.2014, 28.08.2014, 01.09.2014, 04.09.2014,
08.09.2014, 11.09.2014, la aceea[i or`, aceea[i
adres`.Termenul limit` pentru înscrierea la licita]ie
fiind 48 ore înainte de data începerii licita]iei. Rela]ii
la telefon: 0723357858; fax: 0244/597808; www.andreiioan.ro.
SC Almylia Group SRL, prin lichidator Andrei Ioan IPURL,
cu sediul în Ploie[ti, Str. Gheorghe Doja, nr. 30, et. 10, ap.
31, vinde prin licita]ie public` teren în suprafa]a de 54
mp indiviz din 189 mp situat în Bu[teni, Str. Libert`]ii,
nr. 109, Jude]ul Prahova, împreun` cu spa]iu comercial
amplasat pe acest teren în suprafa]a de 137,60 mp util,
format din subsol în suprafa]a util` de 61,20 mp (compus din 4 camere [i casa sc`rii) + parter în suprafa]a util`
de 76,40 mp (compus din casa sc`rii, 3 camere, hol [i

wc) la pre]ul de 289.025 lei. Pre]ul nu con]ine TVA.
Licita]ia se va ]ine la sediul lichidatorului în data de
04.08.2014, ora 10.30; regulamentul de vânzare se poate
ob]ine de la lichidator. În cazul în care nu se va vinde,
licita]ia se va ]ine în data de 07.08.2014, 11.08.2014,
14.08.2014, 18.08.2014, 21.08.2014, 25.08.2014,
28.08.2014, 01.09.2014, 04.09.2014, 08.09.2014,
11.09.2014, la aceea[i or`, aceea[i adres`.Termenul limit`
pentru înscrierea la licita]ie fiind 48 ore înainte de data
începerii licita]iei. Rela]ii la telefon: 0723357858; fax:
0244/597808; www.andreiioan.ro.
SC Diesel Impex SRL, în faliment, prin lichidator, cu sediul
în Ploie[ti, Str. Gheorghe Doja, nr.30, et. 10, ap. 31, vinde
în bloc urm`toarele bunuri: bunul imobil reprezentat de
Motel (cl`dire C1 [i C2), situat în Comun` Bucov, Jude]ul
Prahova, Tarlaua 92, fiind amplasat` pe un teren concesionat de la Prim`ria Comunei Bucov; bunurile mobile
reprezentate de dou` autoturisme marca Dacia, mobilier, birotic`, aparate electrocasnice, animale (câini);
Amenaj`rii [i construc]ii reprezentate de: Amenajare
parcare auto pietruit` având urm`toarele dimensiuni
aproximative 8mx20mx0,75m, situat` în fa]a Motelului; Alee betonat` acces fa]` Motel, în suprafa]` aproximativ` de 2m x 15m x 0,75m; Pu] forat fa]` adâncime
4-5 m; Amenajare gard protector lac fa]`, din ]eav` [i
plas` de sârm` 20m lungime x 0,6m în`l]ime; Amenajare dig lac fa]` din pl`ci beton 5m x 1,5m; Amenajare
scurgere apa pu] beton 2 – 3 m.p; Sistem de
comunica]ie între lacuri pentru men]inerea nivelului
acestuia (lag`re – câte unul pentru fiecare din cele [apte
lacuri); Re]ea electricitate pentru iluminarea lacurilor [i
incintei compus` din cabluri electrice 220 V [i ]eav` 5 m
lungime [i 12 stâlpi; Foi[or pescar – 3 buc`]i, unul
acoperit cu table, dou` acoperite cu carton; Construc]ie
beton po[ta paz` – 2 buc`]i – 1,2m x 1,5m x 1m; Pod metalic traversare lacuri 8m x 2,5m; ]arcuri câini paz` betonate, împrejmuite cu gard din plas` de sârm`, stâlpi
]eav` 2m în`l]ime x 40 m lungime x 2,2 m; Alee pietonal` betonat` intrare Motel spate 7 m x 1,2 m; Amenajare drum acces parcare auto spate 40 m x 18 m x 0,75
m., (toate fiind amplasate pe terenul concesionat de la
societatea debitoare de la Consiliul Local al Comunei
Bucov). Bunurile se vând în bloc la pre]ul total de 80.000
Euro (pre] f`r` TVA). Licita]ia se va ]ine în data de
04.08.2014, ora 13.00, la sediul lichidatorului mai sus
amintit, iar în cazul în care, bunurile nu vor fi adjudecate, urmeaz` ca licita]ia s` se ]in` în datele de
07.08.2014, 11.08.2014, 14.08.2014, 18.08.2014, 21.08.2014,
25.08.2014, 28.08.2014, 01.09.2014, 04.09.2014, la
aceea[i or` [i aceea[i adres`. Dosarul de prezentare [i
condi]iile de participare se pot ob]ine numai de la sediul
lichidatorului, telefon/fax: 0244597808; mobil:
0723357858; www.andreiioan.ro.

DECESE

Familia
 îndurerat`
anun]` dispari]ia
doamnei
ELENA
SIMIONESCU.
|nmorm~ntarea
va avea loc
Sâmb`t`, la ora
13.00, la Cimitirul
Sf~nta Vineri din
Calea Grivi]ei.
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Sport

De la chin teribil, la
rezultat de calificare

LIGA 1 – ETAPA 2
AZI
18:30 Look TV
CS „U“ Craiova – Viitorul
21:00 Look TV
Rapid – Gaz Metan

Aktobe – Steaua 2-2, campioana Rom~niei e favorit` s`
mearg` \n play-off, dar semnalele sunt mai degrab` cenu[ii
Lauren]iu Mich/MEDIAFAX

Mihai Igiro[anu
mihai.igirosanu@jurnalul.ro

Pe un stadion micu] [i ale c`rui tribune erau desp`r]ite de gazonul
denivelat printr-un g`rdule] desprins
parc` din parcurile vechi ale Bucure[tiului, Steaua a ob]inut cu
destul` greutate o remiz` \n fa]a campioanei Kazahstanului. Mai mereu
dominat`, \mpins` \n propria
jum`tate de vitalitatea [i presingul
celor de la Aktobe, echipa care a
cucerit ultimele dou` campionate \n
Rom~nia a terminat cu un splendid
2-2 dar cu multe grimase. For]a de
joc, fotbalul a[ezat [i siguran]a Stelei
practic n-au existat \n fa]a unui adversar superior \n multe momente [i la
\nfrico[`tor de multe aspecte. Probabil, av~nd avantajul celor dou`
goluri mai mult \nt~mpl`toare marcate la Aktobe, trupa din Ghencea
va ob]ine calificarea \n play-off, dar
la ce a ar`tat p~n` acum are nevoie de
mult noroc pentru a p`trunde iar \n
grupe. Steaua a condus de dou` ori \n
Kazahstan, goluri Ke[eru [i Prepeli]`,
\ns` Aktobe a punctat prin Korobkin
[I armeanul Arzumanyan.

„Avem prima [ans`“
„Avem prima [ans` la calificare,
dar depinde de noi [i de cum vom

MÂINE
18:30 Look Plus
Pandurii – Ceahl`ul
21:00 Look TV
Dinamo – ASA Tg.Mure[
DUMINICå
17:00 Look Plus
FC Boto[ani – Astra
19:00 Look Plus
CSMS Ia[i – Petrolul
21:00 Look TV
CFR Cluj – Steaua
LUNI
18:30 Look TV
Concordia – „U“ Cluj
21:00 Look Plus
FC Bra[ov – O]elul

European Summer
Cups Girls

evolua \n retur. |n primul r~nd, nu
trebuie s` primim gol. Dac` vom
marca primii, atunci nu vom mai avea
probleme. Fanii s` se a[tepte s` mai
\nscriu, pentru c` de aia sunt atacant.
|mi doresc s` marchez la fiecare
meci“, a declarat autorul primului

gol din Kazahstan [i cel mai prolific
stelist al startului de sezon, Claudiu
Ke[eru.
„A fost un meci greu pentru noi,
în special din cauza terenului, care a
ajutat Aktobe s`-[i creeze multe
ocazii. Cred c` vom câ[tiga la

Bucure[ti“, a spus, la r~ndul s`u,
antrenorul Stelei, Costel G~lc`. Dup`
reac]ia stupid` din finalul meciului
retur cu Stromsgodset, mijloca[ul
Lucian S\nm`rtean a bifat al doilea
joc f`r` a fi folosit nici m`car un
minut.

Juc`toare din [apte ]`ri, România,
Bulgaria, Slovacia, Polonia, Germania, Moldova [i Rusia, sunt
prezente la baza sportiv` Tenis
Club Curtea de Arge[, unde particip` la deja consacratul concurs
European Summer Cups Girls 16.
Turneul este rezervat junioarelor
cu vârsta de pân` la 16 ani, este
sus]inut de Dr.Oetker Rom~nia [i
face parte din calendarul competi]ional al Tennis Europe. Este
cea de-a patra edi]ie a acestei competi]ii, care face parte din calendarul Tennis Europe. Turneul
este organizat de Tenis Club
Curtea de Arge[ [i se desf`[oar`
sub egida Tennis Europe [i
FR Tenis. (M.I.)
Anun]uri

LICITA}II
1.Concedent: Comuna P`u[e[ti-M`gla[i, jude]ul Vâlcea,
cu sediul în Comuna P`u[e[ti-M`gla[i, strada Principal`,
nr.8, tel-fax: 0250.776.533. 2.Locul de unde se pot procura
documenta]iile de atribuire: sediul Consiliului Local al
Comunei P`u[e[ti-M`gla[i, jude]ul Vâlcea, strada Principal`, nr.8, Registratur`. 3.Costul documenta]iilor de
atribuire este de 50 lei/buc, contravaloarea acestora se
va achita cu numerar la casierie. 4.Obiectul concesiunii
-suprafa]` de 1.200mp teren din domeniul public pentru activit`]i de prest`ri servicii, produc]ie, agrement.
5.Durata contractului de concesiune: 49 de ani. 6.Procedura aplicat`: licita]ie public` deschis`. 7.Data, ora [i
locul depunerii ofertelor: 2108.2014, ora 10.00, la sediul
Consiliului Local al Comunei P`u[e[ti-M`gla[i, jude]ul
Vâlcea, strada Principal`, nr.8. 8.Limba în care trebuie
redactat` oferta: român`. 9.Data, ora [i locul deschiderii
ofertelor: 21.08.2014, ora 10.30, la Consiliului Local al Comunei P`u[e[ti-M`gla[i, jude]ul Vâlcea, strada Principal`, nr.8. 10.Condi]iile personale, tehnice [i financiare pe
care trebuie s` le îndeplineasc` ofertan]ii: conform documenta]iei de atribuire. 11.Termen solicitare clarific`ri cel pu]in 4 zile înainte de [edin]a de deschidere a
ofertelor. 12.Perioada de timp în care ofertantul trebuie
s` î[i men]in` oferta valabil` -90 de zile de la data deschiderii ofertelor. 13.Garan]ia de participare la licita]ie conform documenta]ie de atribuire. 14.Criteriul utilizat
la atribuirea contractului: oferta cea mai avantajoas`
din punct de vedere al redeven]ei. 15.Denumirea [i
adresa organismului competent de rezolvare a contesta]iilor: sec]ia de contencios administrativ a Tribunalului Vâlcea. 16.Termene de depunere a
contesta]iilor: 5 zile de la luarea la cuno[tin]` a actului
administrativ. 17.Data public`rii anun]ului de participare
: 01.08.2014.
Consiliul Local al municipiului Oradea prin Administra]ia
Imobiliar` Oradea cu sediul în Oradea, P-]a Unirii nr.1, organizeaz` licita]ie public` cu strigare pentru vânzarea
spa]iului cu alt` destina]ie decât aceea de locuin]a situat în Oradea, Str. Iuliu Maniu, nr.2, ap. 6 – parter Calendarul licita]iei: - în perioada 30.07.2014 – 18.08.2014 ora
09:00 se vor depune la Administra]ia Imobiliar`
Oradea, etaj II, camera 207 – Compartiment Spa]ii, 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 calificare se va face la data de 18.08.2014
ora 14:00, 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 18.08.2014,
ora 14.00. 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
certificatul de înregistrare fiscal`; 2. scrisoare de bonitate financiar`, eliberat` de o banc` comercial` român`;
3. dovad` privind achitarea obliga]iilor fiscale, prin
prezentarea unui certificat de atestare fiscal`, eliberat
de organul fiscal competent; 3.1 Certificat de atestare fiscal` 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 fiscal`
eliberat de Direc]ia Finan]e Locale din cadrul prim`riei în
raza c`ruia func]ioneaz` ofertantul, valabil; 3.3 Certificat
de atestare fiscal` eliberat de Administra]ia Imobiliar`
Oradea privind plata obliga]iilor bugetare; 4. declara]ie
pe propria r`spundere a reprezentantului legal al societ`]ii comerciale, din care s` rezulte c` aceasta nu se
afla în reorganizare judiciar` sau faliment; 5. împuternicire pentru persoana participant` la strigare din
partea ofertantului. 6. documentele justificative privind
plata contravalorii taxei de participare [i a garan]iei de
participare-original [i xerocopie - fi[a ofertantului
(Anexa nr. 2); - declara]ie de participare (Anexa nr. 1);
B.Pentru comercian]i sau prestatori de servicii, persoane
fizice sau asocia]ii familiale: 1. copie de pe actul de identitate. 2. copie dup` autoriza]ia de func]ionare eliberat`
de autoritatea competenta sau de pe actul legal de constituire, dup` caz, 3. dovad` privind achitarea obliga]iilor

fiscale, prin prezentarea unui certificat de atestare fiscal`, eliberat de organul fiscal competent; 3.1 Certificat
de atestare fiscal` 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 fiscal` eliberat de Direc]ia Finan]e Locale din
cadrul prim`riei în raza c`ruia func]ioneaz` ofertantul,
valabil; 3.3 Certificat de atestare fiscal` eliberat de Administra]ia Imobiliar` Oradea privind plata obliga]iilor
bugetare; 4. documentele justificative privind plata contravalorii taxei de participare [i a garan]iei de participare-original [i xerocopie; - fi[a ofertantului (Anexa nr.
2); - declara]ie de participare (Anexa nr. 1); Suprafa]a util`
total` a construc]iei : 32,72 mp+ boxa s.u = 1,70 mp;
Suprafa]a construit` total`: 42,0 mp cot` parte de teren
aferent = 38/813 mp. Pre]ul minim de vânzare este de
13.000 Euro. Pre]ul de pornire : va fi stabilit de c`tre
comisie, în func]ie de raportul cerere [i ofert`, prin organizarea licita]iei dup` regul` licita]iei competitive sau
olandeze, respectiv la un pre] în urcare sau în c`dere,
cu pasul de licitare stabilit valoric, de 5% din pre]ul de
pornire. Not`: În baza art.141, alin.2, lit.f), din Codul Fiscal, pentru prezentul spa]iu comercial nu se colecteaz`
TVA la vânzare. Pasul de licitare: 5% din pre]ul de
pornire. Garan]ia de participare la licita]ie este de 4.000
lei [i se constituie pân` la data de 18.08.2014, ora 09:00
prin
virament
bancar
în
contul
RO74REZ0765006XXX005460 deschis la Trezoreria
Oradea, titular de cont Administra]ia Imobiliar` Oradea,
cod fiscal 21982927 sau scrisoare bancare pentru participarea la licita]ie. Taxa de participare este de 100 lei, se
va achita la casieria Administra]iei Imobiliara Oradea –
Sala Ghi[eelor – parter pân` la data de 18.08.2014, ora
09:00, [i nu se restituie. Numele, prenumele [i num`rul
de telefon ale persoanelor desemnate s` dea rela]ii suplimentare: - Petan Lucre]ia, Simona Curta – consilieri
Compartiment Spa]ii, Adminsitratia Imobiliara Oradea,
]el. 0259/437.000, int. 126. Instruc]iunile de organizare [i
desf`[urare a procedurii: se pot desc`rca accesând siteul www.oradea.ro , sec]iunea Licita]ii. Cristian Beltechi
Director General, Claudia Purde Director General ADJ.
Consiliul Local al municipiului Oradea prin Administra]ia
Imobiliar` Oradea cu sediul în Oradea, P-]a Unirii nr.1, organizeaz` licita]ie public` cu strigare pentru vânzarea
spa]iului cu alt` destina]ie decât aceea de locuin]a situat în Oradea, P-ta Unirii, nr.2-4, etaj.ÎI, ap. 2. Calendarul
licita]iei: - în perioada 30.07.2014 – 20.08.2014 ora 09:00
se vor depune la Administra]ia Imobiliar` Oradea, etaj
II, camera 207 – Compartiment Spa]ii, 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
calificare se va face la data de 20.08.2014 ora 14:00, 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 20.08.2014, ora 14.00.
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 certificatul de
înregistrare fiscal`; 2. scrisoare de bonitate financiar`,
eliberat` de o banc` comercial` român`; 3. dovad`
privind achitarea obliga]iilor fiscale, prin prezentarea
unui certificat de atestare fiscal`, eliberat de organul fiscal competent; 3.1 Certificat de atestare fiscal` 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 fiscal` eliberat de
Direc]ia Finan]e Locale din cadrul prim`riei în raza c`ruia
func]ioneaz` ofertantul, valabil; 3.3 Certificat de atestare
fiscal` eliberat de Administra]ia Imobiliar` Oradea
privind plata obliga]iilor bugetare; 4. declara]ie pe propria r`spundere a reprezentantului legal al societ`]ii
comerciale, din care s` rezulte c` aceasta nu se afla în reorganizare judiciar` sau faliment; 5. împuternicire pentru persoana participant` la strigare din partea
ofertantului. 6. documentele justificative privind plata
contravalorii taxei de participare [i a garan]iei de participare-original [i xerocopie - fi[a ofertantului (Anexa nr.
2); - declara]ie 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 identitate. 2.
copie dup` autoriza]ia de func]ionare eliberat` de autoritatea competenta sau de pe actul legal de constituire, dup` caz, 3. dovad` privind achitarea obliga]iilor
fiscale, prin prezentarea unui certificat de atestare fiscal`, eliberat de organul fiscal competent; 3.1 Certificat
de atestare fiscal` 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 fiscal` eliberat de Direc]ia Finan]e Locale din
cadrul prim`riei în raza c`ruia func]ioneaz` ofertantul,
valabil; 3.3 Certificat de atestare fiscal` eliberat de Administra]ia Imobiliar` Oradea privind plata obliga]iilor
bugetare; 4. documentele justificative privind plata contravalorii taxei de participare [i a garan]iei de participare-original [i xerocopie; - fi[a ofertantului (Anexa nr.
2); - declara]ie de participare (Anexa nr. 1); Suprafa]a util`
total` a construc]iei : 42,32 mp+ boxa s.u = 13,32 mp.
Suprafa]a construit` total`: 55 mp cot` parte de teren
aferent = 19/3232 mp. Pre]ul minim de vânzare este de
25.000 Euro. Pre]ul de pornire : va fi stabilit de c`tre
comisie, în func]ie de raportul cerere [i ofert`, prin organizarea licita]iei dup` regul` licita]iei competitive sau
olandeze, respectiv la un pre] în urcare sau în c`dere,
cu pasul de licitare stabilit valoric, de 5% din pre]ul de
pornire. Not`: În baza art.141, alin.2, lit.f), din Codul Fiscal, pentru prezentul spa]iu comercial nu se colecteaz`
TVA la vânzare. Pasul de licitare: 5% din pre]ul de
pornire. Garan]ia de participare la licita]ie este de 8.000
lei [i se constituie pân` la data de 20.08.2014, ora 09:00,
prin
virament
bancar
în
contul
RO74REZ0765006XXX005460 deschis la Trezoreria
Oradea, titular de cont Administra]ia Imobiliar` Oradea,
cod fiscal 21982927 sau scrisoare bancare pentru participarea la licita]ie. Taxa de participare este de 100 lei, se
va achita la casieria Administra]iei Imobiliara Oradea –
Sala Ghi[eelor – parter pân` la data de 20.08.2014, ora
09:00, [i nu se restituie. Numele, prenumele [i num`rul
de telefon ale persoanelor desemnate s` dea rela]ii suplimentare: - Lucre]ia Petan, Simona Curta – consilieri
Compartiment Spa]ii, Adminsitratia Imobiliara Oradea,
]el. 0259/437.000, int. 126. Instruc]iunile de organizare [i
desf`[urare a procedurii: se pot desc`rca accesând siteul www.oradea.ro , sec]iunea Licita]ii. Cristian Beltechi
Director General, Claudia Purde Director General Adj.
Consiliul Local al municipiului Oradea prin Administra]ia
Imobiliar` Oradea cu sediul în Oradea, P-]a Unirii nr.1, organizeaz` licita]ie public` cu strigare pentru vânzarea
spa]iului cu alt` destina]ie decât aceea de locuin]a situat în Oradea, P-ta Unirii, nr.2-4, etaj.IV, ap. 23. Calendarul
licita]iei: - în perioada 30.07.2014 – 19.08.2014 ora 09:00
se vor depune la Administra]ia Imobiliar` Oradea, etaj
II, camera 207 – Compartiment Spa]ii, 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
calificare se va face la data de 19.08.2014 ora 14:00, 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 19.08.2014, orele 14,00.
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 certificatul de
înregistrare fiscal`; 2. scrisoare de bonitate financiar`,
eliberat` de o banc` comercial` român`; 3. dovad`
privind achitarea obliga]iilor fiscale, prin prezentarea
unui certificat de atestare fiscal`, eliberat de organul fiscal competent; 3.1 Certificat de atestare fiscal` 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 fiscal` eliberat de
Direc]ia Finan]e Locale din cadrul prim`riei în raza c`ruia
func]ioneaz` ofertantul, valabil; 3.3 Certificat de atestare
fiscal` eliberat de Administra]ia Imobiliar` Oradea
privind plata obliga]iilor bugetare; 4. declara]ie pe propria r`spundere a reprezentantului legal al societ`]ii
comerciale, din care s` rezulte c` aceasta nu se afla în reorganizare judiciar` sau faliment; 5. împuternicire pen-

tru persoana participant` la strigare din partea ofertantului. 6. documentele justificative privind plata contravalorii taxei de participare [i a garan]iei de
participare-original [i xerocopie - fi[a ofertantului
(Anexa nr. 2); - declara]ie de participare (Anexa nr. 1);
B.Pentru comercian]i sau prestatori de servicii, persoane
fizice sau asocia]ii familiale: 1. copie de pe actul de identitate. 2. copie dup` autoriza]ia de func]ionare eliberat`
de autoritatea competenta sau de pe actul legal de constituire, dup` caz, 3. dovad` privind achitarea obliga]iilor
fiscale, prin prezentarea unui certificat de atestare fiscal`, eliberat de organul fiscal competent; 3.1 Certificat
de atestare fiscal` 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 fiscal` eliberat de Direc]ia Finan]e Locale din
cadrul prim`riei în raza c`ruia func]ioneaz` ofertantul,
valabil; 3.3 Certificat de atestare fiscal` eliberat de Administra]ia Imobiliar` Oradea privind plata obliga]iilor
bugetare; 4. documentele justificative privind plata contravalorii taxei de participare [i a garan]iei de participare-original [i xerocopie; - fi[a ofertantului (Anexa nr.
2); - declara]ie de participare (Anexa nr. 1); Suprafa]a util`
total` a construc]iei : 51,64 mp+ boxa s.u = 4,0 mp
Suprafa]a construit` total`: 84,0 mp cot` parte de teren
aferent = 21/3232 mp. Pre]ul minim de vânzare este de
30.000 Euro. Pre]ul de pornire: va fi stabilit de c`tre
comisie, în func]ie de raportul cerere [i ofert`, prin organizarea licita]iei dup` regul` licita]iei competitive sau
olandeze, respectiv la un pre] în urcare sau în c`dere,
cu pasul de licitare stabilit valoric, de 5% din pre]ul de
pornire. Not`: În baza art.141, alin.2, lit.f), din Codul Fiscal, pentru prezentul spa]iu comercial nu se colecteaz`
TVA la vânzare. Pasul de licitare: 5% din pre]ul de
pornire. Garan]ia de participare la licita]ie este de
10.000 lei [i se constituie pân` la data de 19.08.2014, ora
09:00, prin virament bancar în contul
RO74REZ0765006XXX005460 deschis la Trezoreria
Oradea, titular de cont Administra]ia Imobiliar` Oradea,
cod fiscal 21982927 sau scrisoare bancare pentru participarea la licita]ie. Taxa de participare este de 100 lei, se
va achita la casieria Administra]iei Imobiliara Oradea –
Sala Ghi[eelor – parter pân` la data de 19.08.2014, ora
09:00, [i nu se restituie. Numele, prenumele [i num`rul
de telefon ale persoanelor desemnate s` dea rela]ii suplimentare: - Lucre]ia Petan, Simona Curta – consilieri
Compartiment Spa]ii, Adminsitratia Imobiliara Oradea,
]el. 0259/437.000, int. 126. Instruc]iunile de organizare [i
desf`[urare a procedurii: se pot desc`rca accesând siteul www.oradea.ro , sec]iunea Licita]ii. Cristian Beltechi
Director General. Claudia Purde Director General Adj.
Consiliul Local al municipiului Oradea prin Administra]ia
Imobiliar` Oradea cu sediul în Oradea, P-]a Unirii nr.1, organizeaz` licita]ie public` cu strigare pentru vânzarea
spa]iului cu alt` destina]ie decât aceea de locuin]a situat în Oradea, P-ta Unirii, nr.2-4, etaj.III, ap. 10. Calendarul
licita]iei: - în perioada 30.07.2014 – 19.08.2014 ora 09:00
se vor depune la Administra]ia Imobiliar` Oradea, etaj
ÎI, camera 207 – Compartiment Spa]ii, 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
calificare se va face la data de 19.08.2014 ora 13:00, 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 19.08.2014, ora 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 certificatul de
înregistrare fiscal`; 2. scrisoare de bonitate financiar`,
eliberat` de o banc` comercial` român`; 3. dovad`
privind achitarea obliga]iilor fiscale, prin prezentarea
unui certificat de atestare fiscal`, eliberat de organul fiscal competent; 3.1 Certificat de atestare fiscal` 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 fiscal` eliberat de
Direc]ia Finan]e Locale din cadrul prim`riei în raza c`ruia
func]ioneaz` ofertantul, valabil; 3.3 Certificat de atestare

fiscal` eliberat de Administra]ia Imobiliar` Oradea
privind plata obliga]iilor bugetare; 4. declara]ie pe propria r`spundere a reprezentantului legal al societ`]ii
comerciale, din care s` rezulte c` aceasta nu se afla în reorganizare judiciar` sau faliment; 5. împuternicire pentru persoana participant` la strigare din partea
ofertantului. 6. documentele justificative privind plata
contravalorii taxei de participare [i a garan]iei de participare-original [i xerocopie - fi[a ofertantului (Anexa nr.
2); - declara]ie de participare (Anexa nr. 1); B.Pentru comercian]i sau prestatori de servicii, persoane fizice sau
asocia]ii familiale: 1. copie de pe actul de identitate. 2.
copie dup` autoriza]ia de func]ionare eliberat` de autoritatea competenta sau de pe actul legal de constituire, dup` caz, 3. dovad` privind achitarea obliga]iilor
fiscale, prin prezentarea unui certificat de atestare fiscal`, eliberat de organul fiscal competent; 3.1 Certificat
de atestare fiscal` 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 fiscal` eliberat de Direc]ia Finan]e Locale din
cadrul prim`riei în raza c`ruia func]ioneaz` ofertantul,
valabil; 3.3 Certificat de atestare fiscal` eliberat de Administra]ia Imobiliar` Oradea privind plata obliga]iilor
bugetare; 4. documentele justificative privind plata contravalorii taxei de participare [i a garan]iei de participare-original [i xerocopie; - fi[a ofertantului (Anexa nr.
2); - declara]ie de participare (Anexa nr. 1); Suprafa]a util`
total` a construc]iei : 57,48 mp+ boxa s.u = 6,0 mp.
Suprafa]a construit` total`:75,0 mp cot` parte de teren
aferent = 19/3232 mp. Pre]ul minim de vânzare este de
31.000 Euro. Pre]ul de pornire : va fi stabilit de c`tre
comisie, în func]ie de raportul cerere [i ofert`, prin organizarea licita]iei dup` regul` licita]iei competitive sau
olandeze, respectiv la un pre] în urcare sau în c`dere,
cu pasul de licitare stabilit valoric, de 5% din pre]ul de
pornire. Not`: În baza art.141, alin.2, lit.f), din Codul Fiscal, pentru prezentul spa]iu comercial nu se colecteaz`
TVA la vânzare. Pasul de licitare: 5% din pre]ul de
pornire. Garan]ia de participare la licita]ie este de
10.000 lei [i se constituie pân` la data de 19.08.2014, ora
09:00, prin virament bancar în contul
RO74REZ0765006XXX005460 deschis la Trezoreria
Oradea, titular de cont Administra]ia Imobiliar` Oradea,
cod fiscal 21982927 sau scrisoare bancare pentru participarea la licita]ie. Taxa de participare este de 100 lei, se
va achita la casieria Administra]iei Imobiliara Oradea –
Sala Ghi[eelor – parter pân` la data de 19.08.2014, ora
09:00, [i nu se restituie. Numele, prenumele [i num`rul
de telefon ale persoanelor desemnate s` dea rela]ii suplimentare: - Lucre]ia Petan, Simona Curta – consilieri
Compartiment Spa]ii, Adminsitratia Imobiliara Oradea,
]el. 0259/437.000, int. 126. Instruc]iunile de organizare [i
desf`[urare a procedurii: se pot desc`rca accesând siteul www.oradea.ro , sec]iunea Licita]ii Cristian Beltechi
Director General, Claudia Purde Director General Adj.
Ministerul Finan]elor Publice. Agen]ia Na]ional` de Administrare Fiscal`. Direc]ia General` Regional` a
Finan]elor Publice Ia[i. Administra]ia Jude]ean` a
Finan]elor Publice Suceava. Nr. 72.856 / 29.07.2014. Administra]ia Jude]ean` a Finan]elor Publice Suceava
vinde din stoc prin licita]ie public` autovehicule aflate la
prima licita]ie astfel: Denumire produs. Descriere. Um.
Stoc. Pre] (ron). Microbuz Peugeot Boxer. Nr. CC8062CK,
an fabr. 2001, Serie sa[iu: VF3233J5216141018. Buc. 1. 9704
lei; Autoturism Citroen Jumper. Nr. CE2846BA, an fabr.
2000, Serie sa[iu: SSVF7231A4215918668. Buc. 1. 4300
lei; Autoturism Ford Mondeo. Serie sa[iu:
WFOXXGBB41M67634, Nr. SV 07 YGY an fabr. 2001. Buc.
1. 1100 lei; Autoturism VW Golf, BT27AFE. Nr. BT 27 AFE,
1993, Serie sa[iu: WVWZZZ1HZPW484752. Buc. 1. 2900
lei; VW Transporter. Serie sa[iu: WV2ZZZ70ZWH112551,
Nr. SV10WNB, an fabr. 1998. Buc. 1. 10900 lei; Autoturism Citroen C4. Serie sa[iu VF7VARHJH45234432, cul. gri,
an fabr. 2008, Nr. SV 10 RES. Buc. 1. 21.500 lei; Autoturism
VW Passat Sport TDI. Serie sa[iu WVWZZZ3BZVE118161,
cul. gri, an fabr. 1997, Nr. P 309 BBW. Buc. 1. 7100 lei; Autoturism VW Passat. Nr. \nmatric. B 81 VLY, an fabr. 2001,
nr. sa[iu WVWZZZ3BZYE857025, cul. albastru. Buc. 1.
10700 lei; Audi A 8, GEZ 7115. Serie sa[iu: WAUZZZ4DZYN,
an fabr. 2000, Nr. GEZ 7115. Buc. 1. 6100 lei; VW Passat

TDI. Serie sa[iu: WVWZZZ3BZ1E235693, cul. gri, an fabr.
2001, Nr. SV 51 LUC. Buc. 1. 10700 lei; Peugeot. Serie sa[iu:
VF3221PA212370623, an fabr. 1998, Nr. B 86 PRD. Buc. 1.
5900 lei; Autoturism Alfa Romeo. Nr. SV 08 YWU, an
fabr. 1997, Serie sa[iu: ZAR93200000011447. Buc. 1. 4100
lei; Autoturism Ford Focus. Serie sa[iu:
WFONXXGCDN1P66871, cul. alb, an fabr. 2001, Nr. SV 08
PMP. Buc. 1. 4000 lei; Fiat Ulysse. Serie sa[iu:
ZFA223000012247158, Nr. TX 1963 XK, an fabr. 1997. Buc.
1. 2100 lei; Fiat Ulysse Serie sa[iu: ZFA22000012191086,
Nr. BH 3531 BT, an fabr. 1997. Buc. 1. 3000 lei; Renault Espace Serie sa[iu: VFJEON0521653166, an fabr. 2000, Nr.
P 4376 AH. Buc. 1. 3400 lei; Autoutilitar` VW Transporter.
Serie sa[iu: WV2ZZZ70ZWH112551, Cul. alb`, an fabr.
1996, Nr. TX 6426 XC. Buc. 1. 10900 lei; Motoscuter
Yamaha. Serie motor: HC02P-6, an fabr. Nr. DS 41135. Buc.
1. 1500 lei; Motoscuter Malaguti. Serie sa[iu:
ZJN165000065006057, an fabr. Nr. BT-37405. Buc. 1. 1200
lei; Fiat Ulyse. Serie sa[iu: ZFA22000012275399, an fabr.
Nr. TX 3103 XM, an fabr. 1997 Buc. 1. 3900 lei; WV Passat. Serie sa[iu: WVWZZZ3BZXE238276, fabr. 1999, Nr. S
651 UNC. Buc. 1. 2600 lei; BMW. Serie sa[iu:
WBAG721080D778735, an fabr. 1995, Nr. 334CGE44. Buc.
1. 4200 lei; Autoturism VW Passat. SV10 FEX, an fabr.
1994, Cul. verde, Serie sa[iu: WVWZZZ13AZRE061399.
Buc. 1. 2700 lei; Autoturism Chrysler Voyager. Nr. P 6523
PH, an fabr. 1999, Serie sa[iu: 1C4GYN2B57U139427. Buc.
1. 1700 lei; Autoturism BMW 740. Nr. EH 7897 BH, an fabr.
1995, Cul. negru, Serie sa[iu: WBAGF61030DG44373.
Buc. 1. 5100 lei; Microbuz Mercedes Benz. Nr. CE 7245 BA,
an fabr. 2001, Cul. alb, Serie sa[iu: WDB9036631R292082.
Buc. 1. 13400 lei; Autofurgon Fiat Marengo. Nr. BR 777
LR, 2001, Cul. bej, Serie sa[iu: WFOAXXGAGAKJ00134.
Buc. 1. 5000 lei; Autoturism Wolksvagen Passat. Nr. BU
51 XBO, Serie sa[iu: WVWZZZ3BZ2E272455, an fabr. 2002.
Buc. 1. 4500 lei; Autoturism Audi A8. Serie sa[iu:
WAUZZZ4D2WNO13926, an fabr. 1998, Nr. AZ 132 AV.
Buc. 1. 6100 lei; Autoturism Mercedes E 320 CDI. Serie
sa[iu: WDB2102261B071974, an fabr. 2000, Cul. gri, Nr.
BP 2053 BX. Buc. 1. 9800 lei; Autoturism Audi A6. Serie
sa[iu: WAUZZZ4BZ1N070988, an fabr. 2001, Cul. negru,
Nr. SV 98 AXU. Buc. 1. 11500 lei. Pasul licita]iei: 5% din
pre]ul de pornire al fiec`rui autovehicul. Condi]ii de participare atât pentru persoanele fizice, cât [i juridice: - înscrierea la licita]ie pe baza unei cereri; - plata unei
garan]ii de participare la licita]ie, reprezentând cel pu]in
10% din valoarea de pornire a licita]iei; - împuternicirea
persoanei care îl reprezint` pe ofertant; - pentru persoanele juridice de na]ionalitate român`, copie de pe
certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comer]ului; - pentru persoanele juridice str`ine,
actul de înmatriculare tradus în limba român` [i legalizat; - pentru persoanele fizice române, copie de pe actul
de identitate; - pentru persoanele fizice str`ine, copie de
pe pa[aport sau carte de identitate, dup` caz; - dovada
emis` de creditorii fiscali c` nu are obliga]ii fiscale
restante. Licita]ia va avea loc pe data de 11.08.2014, ora
11 la sediul institu]iei din municipiul Suceava, str. Vasile
Bumbac nr. 1, etaj 2, cam. 45. Rela]ii suplimentare se pot
ob]ine la telefon 0230/ 521358 sau 0230/ 521359 int. 215
sau direct la camera nr. 45 etaj 2 (Compartiment Valorific`ri Bunuri Confiscate).

PIERDERI
SC Delta Construct Invest SRL, pierdut Certificat Constatator Autorizare Func]ionare nr.107204/25.03.2014
[i Certificat Constatator autorizare func]ionare sediu
social nr. 107204/25.03.2014. Date identificare societate: CUI 25297323 [i J40/3572/2009, Bucure[ti.
Pierdut contract vânzare-cump`rare plata în rate
nr.761/1995 [i proces verbal, pe numele B`ban Costel.
Le declar nule.

