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Anun]uri
OFERTE SERVICIU
SC Valoris Center angajeaz` Operator Suport Tehnic,
Limba Francez`, program full time, contract perioad`
nedeterminat`, experien]a în domeniu reprezint` un
avantaj. Contact: jobs@valoris.ro
SC Allimep Est SRL, cu sediul în Bucure[ti, Bdul
Basarabia, nr. 256, sector 3, angajeaz` l`c`tu[i
mecanici [i sudori specializa]i în sudura de tip MIGMAG [i TIG. Cerin]a prioritar`: cuno[tin]e foarte bune
de desen tehnic [i experien]` în montajul structurilor
metalice. Rela]ii la telefon: 0771.774.080.
Institutul Na]ional de Cercetare- Dezvoltare pentru
Optoelectronic` INOE 2000 cu sediul în Str.
Atomi[tilor, nr.409, Ora[ M`gurele, Jud. Ilfov scoate
la concurs, 1 post de asistent cercetare [tiin]ific` cu
contract individual de munc` pe durat` determinat`,
cu surs` de finan]are din contractul STAR 55/2013.
Cerin]ele pentru ocuparea postului vacant de asistent cercetare [tiin]ific`: -absolvent al unei facult`]i
tehnice (fizice, matematic`, [tiin]e aplicate, inginerie,
[tiin]a mediului); -cuno[tin]e detaliate despre propriet`]ile [i aplica]iile laserilor în investigarea mediului; -cuno[tin]e de optic`, procese la interac]ia
radia]iei luminoase cu medii neomogene; cuno[tin]e de baz` privind fizica atmosferei; cuno[tin]e de baz` privind teledetec]ia activ` [i
pasiv`, imagini satelitare, sisteme lidar, analizoare în
situ; -abilit`]i tehnice pentru utilizarea [i mentenan]a echipamentelor optoelectronice; -cuno[tin]e
de operare PC [i office (platforma Windows, Linux);
-cuno[tin]e de programare (LabVIEW, C++, MatLAB,
Python), aplica]ii web [i baze de date (PHP, HTML,
MySQL); -solide cuno[tin]e de limba englez`. Locul
desf`[ur`rii concursului: la sediul INOE 2000 din str.
Atomi[tilor, nr.409, Ora[ul M`gurele, Jud. Ilfov. Data
depunerii dosarului de concurs: 21.08.201425.08.2014. Dosarul de concurs se depune la Secretariatul INOE 2000 din str. Atomi[tilor, nr.409, Ora[ul
M`gurele, Jud. Ilfov. Rela]ii la telefon: 021.457.45.22.

CITA}II
Este citat` pentru data de 24.09.2014, camera 30,
orele 08:30, numita Petrovan Maria, cu ultimul
domiciliu cunoscut \n loc. Dragomire[ti, Str. Izvor nr.
4, jud. Maramure[, p~r~t` \n dosar nr. 2826/100/2014
aflat pe rolul tribunalului Maramure[ din Baia Mare,
Str. Cri[an nr. 3, complet special civil fond, \n proces cu
DGASPC Maramure[.
În dosarul nr. 3361/330/2013 de pe rolul Jud.Urziceni,
prin Sentin]a civil` Nr.790, data de 29.05.2014, instan]a dispune: -Admite cererea formulat` de reclamantul Mihaila Dorel, cu domiciliul ales la C.A
Mihalache Liliana din Urziceni Str.Teilor, Nr.16, Bl.C7,
Ap.18, Jude]ul Ialomi]a, în contradictoriu cu pârâ]ii
Dinu Gabriela Alice cu domiciliul în Fierbin]i, Jude]ul
Ialomi]a, Str.Spitalului, nr.21 [i Stan Elena cu domiciliul în Fierbin]i Târg, Jude]ul Ialomi]a, având ca obiect
preten]ii. Oblig` pe parate s` restituie reclamantului suma de 6.600Euro, actualizat` în raport de indicele de infla]ie. Oblig` pe parate catre reclamant
la plata sumei de 2.250 Lei titlu de cheltuieli de judecat` c`tre reclamant. Cu drept de apel în termen de
30 zile de la comunicare. Pronun]at` în sedin]a public`, ast`zi, 29 mai 2014.
Pe rolul judec`toriei C~mpina se afl` dosarul nr.
635/204/2014 cu termen de judecat` la data de
03.10.2014 \n care p`r]i sunt: Parohia M`rginenii de
Jos, sat M`rginenii de Jos, comuna Filipe[tii de T~rg,
jud. Prahova, av~nd cod de \nregistrare fiscal` nr.

13602016, telefon: 0744.673.144, prin preot paroh
Preda Vasile Octavian, \n calitate de reclamant` [i
p~r~ta Comuna Filipe[tii de T~rg, prin primar, cu
sediul \n comuna Filipe[tii de T~rg, jud. Prahova.
Obiectul procesului. 1. S` se constate ca reclamanta,
este proprietara terenului, \n suprafa]a de 9997.00
mp, teren reprezent~nd curtea bisericii [i cimitirul
parochial, situat \n satul M`rginenii de Jos, com. Filipe[tii de T~rg, jud. Prahova, ca efect al uzucapiunii.
2. S` se constate c` reclamanta este proprietara ca
efect al accesiunii a construc]iilor: Biserica (C1),
clopotni]` (C3), sala de mese (c2)- toate situate pe
terenul reprezent~nd curtea Bisericii, teren inclus \n
terenul identificat mai sus.
Sentin]a civil` nr. 407/27.06.2014, pronun]at` de
Judec`toria Turnu M`gurele nr. 1987/329/2013.
Admite ac]iunea civil` pentru stabilire domiciliu
minor introdus` de reclamanta Gheorghe Mirela,
domiciliat` în Turnu M`gurele, str. Fra]ii Gole[ti, nr.
40, jude]ul Teleorman, împotriva pîrîtului M`cic`
Dorinel, domiciliat în Turnu M`gurele, str. Fra]ii
Gole[ti, nr.12, jude]ul Teleorman.
Stabile[te locuin]a minorilor M`cica Ana Maria,
n`scut` la data de 15 august 2001 [i M`cic` Maria
Berta, n`scut` la data de 10 septembrie 2005, la
domiciliul reclamantei. Dispune ca autoriatea p`rinteasc` asupra celor dou` minore s` se exercite de
reclamant`. Ia act c` reclamanta renun]` la cheltuieli
de judecat`. Cu drept de apel în termen de 30 de zile
de la comunicare. Pronun]at` în [edin]` public`, azi,
27 iunie 2014.

DIVERSE
În temeiul prevederilot art. 57 alin.(4) din Legea nr.
188/1999, r2, privind Statutul func]ionarilor publici,
cu modific`rile [i complet`rile ulterioare corroborate
cu prevederile art. 39 alin (2) 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. Prim`ria comunei Ruc`r, cu sediul în
comun` Ruc`r, strada Brasovului nr. 58, organizeaz`
concurs de Recrutare pentru ocuparea unei func]ii
publice de execu]ie vacan]e, din cadrul aparatului de
specialitate al Prim`riei comunei Ruc`r astfel: Dat`
desf`[ur`rii concursului: - proba scris` în dat` de
25.08.2014, ora 10:00. interviul la data de 27.08.2014,
ora 13:00. Dosarele de înscriere se depun la sediul institu]iei în perioada 23.07.2014- 12.08.2014. rela]ii suplimentare la nr. De telefon 0751.401.272. Persoana
de contract: Vorovenci Ion. Condi]ii de participare la
concursul de Recrutare pentru ocuparea unei func]ii
publice de execu]ie vacan]e. Inspector, calasa I, grad
professional asistent – Compartimentul Achizi]ii Publice [i Fonduri Europene: 1 post. – candida]ii trebuie
s` îndeplineasc` condi]ii generale prev`zute la art.
54 din Legea nr. 188/1999- privind Statutul
Func]ionarilor Publici, r2, cu modific`rile [i
complet`rile ulterioare. – studii universitare de
licen]` absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lung` durat`, absolvite cu diploma de
licen]` sau echivalent`. – studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administra]iei publice
management sau speclialitatea studiilor necesare
exercit`rii func]iei publice. – vechime în specialitatea
studiilor necesare exercit`rii func]iei publice minimum 1 an. Acte necesare înscrierii la concursul de Recrutare pentru ocuparea unei func]ii publice de
execu]ie vacan]e. 1. Formularul de înscriere prev`zut
în Anexa nr. 3 a Hot`rârii Guvernului nr. 611/2008. 2.
Copia actului de identitate. 3. Condi]iile diplomelor
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de studii [i ale altor acte care atest` efectuarea unor
specializ`ri. 4. Copia carnetului de munc` sau, dup`
caz, o adeverin]` care s` ateste vechimea în munc`
[i, dup` caz, în speclialitatea studiilor necesare
ocup`rii func]iei publice eliberat` conform formulatului standard prevzut în anex` la ordinal Pre[edintelui Agen]iei Na]ionale a Func]ionarilor Publici nr.
192/2013. 5. Cazierul judiciar. 6. Adeverin]a care s` ateste starea de s`n`tate corespunz`toare, eliberat`
cu cel mult 6 luni anterior derul`rii concursului de
c`tre medical de familie al candidatului sau de c`tre
unit`]ile sanitare abilitate. 7. Declara]ia pe propria
r`spundere sau adeverin]a care s` ateste c` nu a
desf`[urat activit`]i de poli]ie politic`. 8. Curriculul
vitae. 9. Copia certificatului de na[tere. 10. Copia livretului militar, dac` este cazul.

SOMA}II
Judec`toria Sighetu Marma]iei. Dosar nr.
97/307/2014. Emis`: 14.07.2014. Soma]ie (în[tiin]are).
Prin încheierea de [edin]` din data de 03.07.2014, instan]a a dispus emiterea unei soma]ii (în[tiin]are)
c`tre toate persoanele interesate s` fac` opozi]ie cu
privire la ac]iunea formulat` dec`tre
reclaman]iiT`ma[ Ileana, T`ma[ Vasile domiciliat`
în comuna Bude[ti, nr. 601, jud. Maramure în contradictoriu cu pârâ]ii Pollak Saiei, Calev Roza Samuil`,
to]i cu domiciliu necunoscut. Obiectul cererii reclamantei îl reprezint` uzucapiunea ca mod de
dobândire a dreptului de proprietate, cu privire la
suprafa]a de teren de 1439 mp, în natur` cur]i [i arabil, situat în intravilanul comunei Bude[ti, la nr. 601,
jud. Maramure[, cuprins în C.F. nr. 50376 Bude[ti,
provenit din conversia pe hârtie a C.F. nr. 2150, nr. top
308/a/3. Persoanele interesate care pot dovedi un
drept sau un interes legitim, au dreptul s` fac`
opozi]ie în termen de 6 ([ase) luni de la emiterea
prezentei soma]ii sau în[tiin]`ri. În cazul în care, în
termen de 6 luni de la emiterea soma]iei sau publica]iei, nu s-a f`cut opozi]ie, instan]a va proceda la
judecarea cererii reclaman]ilor. Pre[edinte, Cristian
Romic` Gulu]` . Grefier, Pisuc Marin-Daniel
Judec`toria Sighetu Marma]iei. Dosar nr.
98/307/2014 Emis`: 14.07.2014. Soma]ie (În[tiin]are).
Prin încheierea de [edin]` din data de 03.07.2014,
\nstan]a a dispus emiterea unei soma]ii (în[tiin]are)
c`tre toate persoanele interesate s` fac` opozi]ie cu
privire la ac]iunea formulat` de c`tre reclaman]ii
T`ma[ Ileana, T`ma[ Vasile domiciliat` în comuna
Bude[ti, nr. 601, jud. Maramure[ în contradictoriu cu
pârâ]ii Tamas Tyirilla, Demjan Maria, Ciceu Gheorghe,
Ciceu Maria, to]i cu domiciliu necunoscut. Obiectul
cererii reclamantei îl reprezint` uzucapiunea ca mod
de dobândire a dreptului de proprietate, cu privire la
suprafa]a de teren de 2470 mp, în natur` fâne]e, situat în extravilanul comunei Bude[ti, la locul numit
„Coasta cu Rugii”, înscris în C.F. nr. 50376 Bude[ti,
provenit din conversia pe hârtie nr. 1259, nr. top 453/1.
Persoanele interesate care pot dovedi un drept sau
un interes legitim, au dreptul s` fac` opozi]ie în termen de 6 ([ase) luni de la emiterea prezentei soma]ii
sau în[tiin]`ri. În cazul în care, în termen de 6 luni de
la emiterea soma]iei sau publica]iei, nu s-a f`cut
opozi]ie, instan]a va proceda la judecarea cererii
reclaman]ilor. Pre[edinte, Cristian Romic` Gulu]`.
Grefier, Pisuc Marin-Daniel

ADUNåRI GENERALE
Convocare: Consiliul de Administra]ie al SC Comnord
SA, persoan` juridic` român`, având Cod de Înregistrare Fiscal` 1590368, atribut fiscal RO [i num`r de
Ordine la Registrul Comer]ului J40/493/1991, cu
sediul în Bucure[ti, Calea Grivi]ei nr.136, sector 1, în
temeiul prevederilor Actului constitutiv al societ`]ii
[i prevederilor Legii nr.31/1990 republicat`, Convoac`
Adunarea General` Extraordinar` a Ac]ionarilor societ`]ii pentru data de 26.08.2014, ora 12.00. [edin]a
Adun`rii Generale Extraordinar` a Ac]ionarilor va
avea loc la sediul societ`]ii din Bucure[ti, Calea
Grivi]ei nr.136, sector 1. La Adunarea General` Extraordinar` sunt invita]i s` participe to]i ac]ionarii afla]i
în eviden]a Registrului Ac]ionarilor [i Registrului de
Ac]iuni la data de 19.08.2014. Pe ordinea de zi a
Adun`rii Generale Extraordinare, sunt înscrise
urm`toarele probleme: 1. Aprobarea încheierii unei
tranzac]ii cu SC Romexpo SA privind stingerea litigiilor existente între cele 2 societ`]i (dosar
17354/3/2010, împreun` cu dosarele conexe
17354/3/2010/a1, 17354/3/2010/a2, 17354/3/2010/a3
aflate pe rolul Înaltei Cur]i de Casa]ie [i Justi]ie sec]ia
a II-a civil`, dosarul nr. 17224/3/2014 aflat pe rolul Tribunalului Bucure[ti, sec]ia a VI-a civil`, dosarul nr.
15162/302/2014 aflat pe rolul Judec`toriei Sectorului
5 Bucure[ti, dosarele de executare nr. 84/2014 [i nr.
89/2014 aflate pe rolul BEJ Scaesteanu Silvia) [i stabilirea condi]iilor în care societatea va încheia tranzac]ia; 2. Împuternicirea Consiliului de Administra]ie
al societ`]ii pentru a negocia clauzele acestei tranzac]ii [i împuternicirea Pre[edintelui Consiliului de
Administra]ie pentru a semna în forma autentic`
Tranzac]ia; 3. Modificarea contractului de administrare al Pre[edintelul Consiliului de Administra]ie al
societ`]ii în sensul major`rii indeminiza]iei acestuia;
4. Aprobarea formei [i a condi]iilor contractului de
mandat comercial ce se va încheia în baza art.143 din
Legea nr.31/1990 cu persoana delegat` în condi]iile
Publicitate

legii societ`]ilor comerciale; 5. Aprobarea datei de
12.09.2014 ca dat` de înregistrare, conform art.238
din Legea nr. 297/2004. În situa]ia în care Adunarea
General` nu va putea delibera [i vota în mod valabil
o a doua Adunare General` Extraordinar` este convocat` pentru ziua de 27.08.2014, la ora 12.00, în acela[i
loc [i cu aceea[i ordine de zi. Dup` publicarea convoc`rii, ac]ionarii reprezentând, individual sau împreun`, cel pu]in 5% din capitalul social are/au
dreptul: a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a
adun`rilor generale, în termen de cel mult 15 zile de
la data public`rii convoc`rii, 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 b) de a prezenta proiecte de hot`râre, în termen de 15 zile de la data public`rii convoc`rii, pentru
punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adun`rii generale. Aceste drepturi pot
fi exercitate numai în scris (transmise prin servicii de
curierat sau prin mijloace electronice). Se precizeaz`
c` ac]ionarii ce vor fi împiedica]i de anumite împrejur`ri s` participe la Adun`rile Generale vor putea
mandata, în conformitate cu art.125 din Legea
31/1990 republicat` [i Regulamentul C.N.V.M. 1/2006
[i 6/2009, printr-o procur` special` o ter]` persoan`
care s` participe [i s` voteze în numele lor [i pentru
ei, în Adun`rile Generale, în condi]iile legii. Procurile
speciale pot fi ridicate de la sediul societ`]ii începând
cu data convoc`rii [i vor fi depuse spre înregistrare la
secretariatul adun`rii pân` cel târziu la data de
26.08.2014, orele 10.00. Procurile speciale vor putea
fi transmise spre înregistrare [i pe fax sau email în
format pdf., reprezentantul ac]ionarului fiind obligat
ca la data adun`rii generale s` aib` asupra sa procura
în original. Ac]ionarii au dreptul s` formuleze întreb`ri privind punctele de pe ordinea de zi ale
Adun`rilor Generale în condi]iile art. 13 din Regulamentul C.N.V.M. 6/2009, dup` ce ac]ionarii vor fi
identifica]i sau dac` buna desf`[urare [i preg`tire a
adun`rilor generale precum [i protejarea
confiden]ialit`]ii [i a intereselor comerciale a societ`]ii, permite acest lucru. Documentele privind
problemele incluse în ordinea de zi a Adun`rile Generale pot fi consultate la sediul societ`]ii sau pe pagina de internet www.comnord.ro, începând cu data
convoc`rii. Documentele aferente [edin]elor, inclusiv propunerile de hot`râre [i procurile speciale pot
fi ob]inute de la dna. Stefan Alina- tel. 021/2066800.
Se propune ca dat` de înregistrare, conform art.238
din Legea nr.297/2004, data de 12.09.2014. Pre[edintele Consiliului de Administra]ie al SC Comnord SA
Oleana Negoita.
Convocare: Administratorul Unic al SC Carmesin SA,
J40/2351/1991, CUI: RO 787, convoaca Adunarea General` Ordinar` a Ac]ionarilor la data de 25.08.2014,
ora 10.00, la sediul societ`]ii din [os. Pantelimon nr.1,
sector 2, Bucure[ti, pentru to]i ac]ionarii înregistra]i
la data de 20.08.2014, stabilit` ca dat` de referin]`.
Ordinea de zi a adun`rii este urm`toarea: 1. Prelungirea mandatului administratorului unic, Ion
Popovici, pentru o perioad` de 4 ani, începând cu
01.09.2014 pân` la 01.09.2018; 2. Prezentarea [i aprobarea Raportului Administratorului Unic privind activitatea desf`[urat` pentru îndeplinirea Hot`rârii
A.G.E.A. din 29.11.2013 privind retragerea de la tranzac]ionare de pe pia]a de capital [i radierea din eviden]` ASF a ac]iunilor emise de SC Carmesin SA,
schimbarea formei juridice a societ`]ii din societate
pe ac]iuni deschis` în societate pe ac]iuni închis`; 3.
Se ia act de faptul c` SC Carmesin SA, a r`scump`rat
un num`r de 34.177 ac]iuni, ale ac]ionarilor care nu
au fost de acord cu Hot`rârea A.G.E.A. din 29.11.2013
de retragere de la tranzac]ionarea a ac]iunilor societ`]ii [i au solicitat retragerea din societate. Cele
34.177 ac]iuni dobândite [i de]inute de societate au
o valoare nominal` de 85.442,5 lei [i reprezint` 7.47%
din capitalul social subscris [i v`rsat al SC Carmesin
SA. Materialele supuse dezbaterii sunt puse la dispozi]ia ac]ionarilor începând cu data public`rii convoc`rii adun`rii generale; fiecare ac]ionar are dreptul
s` adreseze întreb`ri referitoare la materiale supuse
dezbaterii, iar societatea are obliga]ia s` r`spund`
întreb`rilor adresate pân` la data desf`[ur`rii
adun`rii generale. Dac` în data de 25.08.2014 nu sunt
îndeplinite condi]iile de întrunire, adunarea general`
se reprogrameaz` pentru data de 26.08.2014 la
aceea[i or` [i în acela[i loc. Ac]ionarii pot participa la
[edin]a adun`rii generale personal sau prin
reprezentan]i, în baza unei procuri speciale pus` la
dispozi]ie de societate, care se depune la sediul societ`]ii cel mai târziu cu 48 ore înainte de adunare.
Ac]ionarii înregistra]i la data de referin]`
(20.08.2014) au dreptul de a participa la adunarea
general` sau de a desemna orice alt` persoan` fizic`
sau juridic` în calitate de reprezentant pentru a participa [i a vota în numele s`u în cadrul adun`rii generale. Reprezentantul se bucur` de acelea[i drepturi
de a lua cuvântul [i de a pune întreb`ri în adunarea
general` de care s-ar bucura ac]ionarul pe care îl
reprezint`. Pentru a putea fi desemnat ca reprezentant, respectiva persoan` trebuie s` aib` capacitate
de exerci]iu. Procurile speciale se pot depune sau expedia la societate pân` la data de 22.08.2014. Unul
sau mai mul]i ac]ionari reprezentând, individual sau
împreun`, cel pu]in 5% din capitalul social are/ au
dreptul: a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a
adun`rii generale, 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`; b) de a
prezenta proiecte de hot`râre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a
adun`rii generale. Aceste drepturi pot fi exercitate
numai în scris (transmise prin servicii de curierat sau
prin mijloace electronice). Ac]ionarii î[i pot exercita
drepturile prev`zute la lit. a) [i b) în termen de cel
mult 15 zile de la data public`rii convoc`rii. Un
ac]ionar are obliga]ia s` dea în cadrul formularului
de procur` special` instruc]iuni specifice de vot persoanei care îl reprezint`, pentru fiecare punct înscris
pe ordinea de zi a adun`rii generale a ac]ionarilor.
Convocatorul adun`rii generale [i formularul de
procur` special` sunt puse la dispozi]ia ac]ionarilor
[i pe website-ul nostru: www.carmesin.ro. Informa]ii
suplimentare la tf. 0212520355. Administrator Unic,
Dr. ing. Ion Popovici.

LICITA}II
Leavis Cont IPURL lichidator pentru SC Savtrans SRL,
organizeaz` \ncep~nd cu data de 25.07.2014, ora
12:00 [i \n fiecare zi de vineri la ora 12:00 p~n` la data
de 05.09.2014 inclusiv la sediul lichidatorului licita]ie
public` cu strigare pentru v~nzarea \n bloc a
bunurilor debitoarei situate \n jud. V~lcea, comuna
Bude[ti, sat Racovita, Punct Poligon, const~nd \n
cl`dire (restaurant+microhotel) [i teren construc]ii
2200 mp. Dac` bunurile nu se v~nd vor fi organizare
licita]ii \n fiecare zi de vineri ora 12:00. Rela]ii la telefon 0723.880.617.
Leavis Cont IPURL lichidator pentru SC Anvelos SRL,
din Ploie[ti, jud. Prahova, organizeaz` la data de
01.08.2014, ora 11:00 la sediul lichidatorului licita]ie
public` cu strigare pentru v~nzarea bunurilor debitoarei const~nd \n imobil situat \n Ploie[ti, Str. Eroilor
nr. 29 cu 259 mp teren = 64.050 EURO (289.950 lei
fara TVA), depozit frigorific la aceeasi adresa = 4.395

euro (19.875 lei fara TVA) autospecializat` Mitsubishi= 1.500 euro (6.675 lei f`r` TVA). Dac` bunurile
nu se v~nd urm`toarea licita]ie va fi organizat` la
25.07.2014 ora 13:00. Rela]ii la telefon 0723.880.617,
0723.281.559.
Prim`ria ora[ului Petrila organizeaz` licita]ie public`
în data de 12.08.2014, ora 10:00, pentru concesionarea prin licita]ie public` a unei parcele de teren în
suprafa]` de 24 mp, situat` în str. Jie], eviden]iat` în
CF nr.62540 Petrila, nr.cad.62540, în vederea construirii unui garaj. Durata concesiunii este de 25 ani.
Pre]ul de pornire al licita]iei este de 6,3 lei/mp/an
pentru teren conform HCL 120/2014. Taxa de participare la licita]ie este de: 100 lei. Garan]ia de participare la licita]ie este de: 38 lei. Costul caietului de
sarcini este de 10 lei, iar acesta este disponibil la
sediul institu]iei, camera nr.7. Ofertan]ii r`mân angaja]i prin termenii ofertelor lor 90 de zile. Ofertele
se depun pân` în data de 12.08.2014, ora 9:00, la
sediul Prim`riei ora[ului Petrila. Informa]ii suplimentare se pot solicita la sediul Prim`riei ora[ului
Petrila, str.Republicii, nr.196, jud.Hunedoara, la telefon/fax 0254.550760 sau 0254.550977, interior 218
sau
pe
adresa
de
e-mail:
primaria.petrila2008@yahoo.com.
Prim`ria municipiului Alexandria, cu sediul în str.
Dun`rii nr.139, cod fiscal 4652660, organizeaz`
licita]ie public` pentru vânzarea unui teren în
suprafa]` de 12,00 mp, apar]inând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat
în strada Independentei, nr. 48, lot 2. Licita]ia va avea
loc în data de 12.08.2014 orele 11:00 la sediul
Prim`riei Municipiului Alexandria, str. Dun`rii, nr. 139,
[i se va repeta în zilele de 19.08.2014, orele 11:00 [i
26.08.2014, orele 11:00 în cazul neadjudec`rii. Documenta]ia de licita]ie poate fi studiat` [i achizi]ionat`,
contra cost, la sediul Prim`riei municipiului Alexandria, Serviciul Valorificare Patrimoniu, tel. 0247317732,
int.132, fax. 0247317728.” Informa]ii suplimentare se
pot ob]ine la Direc]ia Patrimoniu din cadrul Prim`riei
municipiului Alexandria, telefon 0247317732, int.132.
Prim`ria municipiului Alexandria, cu sediul în str.
Dun`rii nr.139, cod fiscal 4652660, organizeaz`
licita]ie public` pentru vânzarea unui teren în
suprafa]` de 25,00 mp, apar]inând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat
în strada Independentei, nr.48, lot1. Licita]ia va avea
loc în data de 12.08.2014 orele 11:00 la sediul
Prim`riei Municipiului Alexandria, str. Dun`rii, nr. 139,
[i se va repeta în zilele de 19.08.2014, orele 11:00 [i
26.08..2014, orele 11:00 în cazul neadjudec`rii. Documenta]ia de licita]ie poate fi studiat` [i achizi]ionat`,
contra cost, la sediul Prim`riei municipiului Alexandria, Serviciul Valorificare Patrimoniu, tel. 0247317732,
int.132, fax. 0247317728.” Informa]ii suplimentare se
pot ob]ine la Direc]ia Patrimoniu din cadrul Prim`riei
municipiului Alexandria, telefon 0247317732, int.132.
Anun] de participare la licita]ie pentru închirierea
unor suprafe]e de teren din albiile minore. 1. Informa]ii generale: Administra]ia Bazinal` de Ap` Olt,
str. Remus Bellu nr.6, Rm. Vâlcea, jude]ul Vâlcea, cod
fiscal RO 23730128 telefon 0250/ 739.881, fax
0250.738.255. 2. Obiectul si durata închirierii:
închiriere teren pentru o durat` de 10 ani 3. Condi]iile
de participare : dovada cump`r`rii caietului de
sarcini; garan]ia de participare la licitatie – 10% din
valoarea minim` a chiriei anuale; certificatul constatator emis de ORC, valabil la data deschiderii ofertelor; certificate constatatoare privind îndeplinirea
obliga]iilor exigibile de plat` a impozitelor [i taxelor
c`tre stat inclusiv cele locale; certificat de atestare
fiscal`; cazier fiscal emis DGFP; cazier judiciar al administratorului; bilan]ul contabil pentru ultimii 2 ani,
vizat de administra]ia fiscal`; fi[a de informa]ii generale privind cifra de afaceri pe ultimii 3 ani;
declara]ie c` nu se afl` în litigiu cu titularul dreptului de administrare, persoana fizic` trebuie sa fie autorizat` s` desf`[oare astel de activit`]i. 4.
Cuantumul [i forma garan]iei de participare: 10% din
valoarea minim` a chiriei anuale, 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:
teren din albia minor` a pârâului Râul Negru din Jud.
Covasna, pentru activitate de pescuit sportiv f`r`
n`dire de pe mal (f`r` ambarca]iuni): Jude]ul Covasna. Lotul 1 – 2.780 mp teren din albia minor` a
pârâului Râul Negru, pe teritoriul administrativ al Comunei Ozun, Jud. Covasna. 6. Data, locul [i ora limitã de primire a ofertelor: 18.08.2014 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: 18.08.2014 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 valabilitate a ofertei va fi
de 90 de zile calendaristice de la data licita]iei deschise organizat` pentru atribuirea contractului de
închiriere.
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 R`d`u]i. Dosar de executare silit` 180. Nr. 20099
din 16 07 2014. Anun]ul privind vânzarea pentru
bunuri imobile. Anul 2014 luna August ziua 06. În
temeiul art. 162, alin. (1) din O.G. nr. 92/2003 privind
Codul de Procedur` Fiscal`, republicat`, cu
modific`rile [i complet`rile ulterioare, se face cunoscut c` \n ziua de 06, luna august, orele 12.00, anul
2014, \n localitatea R`d`u]i, str. 1 Mai, nr. 3, se vor
vinde prin licita]ie urm`toarele bunuri imobile, proprietate a debitorului Plamada Iacov, cu domiciliul
fiscal \n localitatea R`d`u]i, str. Victoriei, nr. 6, jud.
Suceava: - Construc]ii: apartament nr. 14 situat \n loc
R`d`u]i, str. Pia]a Unirii, nr. 16, bl. 66, sc. B, jud.
Suceava. nr. crt. A1 nr. cadastral Top: 1796/1/XIV,
\nscris \n Cartea funciar` nr. 30534-C1-U1 (cf. vechi
12262) a municipiului R`d`u]i, pre] de evaluare/ de
pornire al licita]iei 151.500 lei (exclusiv TVA). Bunul
imobil mai sus men]ionat este grevat de
urm`toarele: Creditori: BCR R`d`u]i; S.F.M. R`d`u]i.
Sarcini: Act de garan]ie 1398/15.04.2004; Proces - Verbal sechestru bunuri imobile nr. 2052/11.02.2008.
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 \n cump`rarea bunurilor sunt invita]i
s` prezinte, pân` la termenul de vânzare prin
licita]ie, respectiv, pân` \n ultima zi lucr`toare precedent` termenului de vânzare orele 12.00 la sediul
Serviciului Fiscal Municipal R`d`uti – str. 1 Mai, nr. 3,
documenta]ia prev`zut` de art. 162 din OG nr.
92/2003 privind Codul de Procedur` Fiscal`, republicat`, cu toate 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; \mputernicirea persoanei care \l
reprezint` pe ofertant; pentru persoanele juridice de
na]ionalitate român`, copie de pe certificatul unic
de \nregistrare eliberat de Oficiul Registrul

Comer]ului; pentru persoanele juridice str`ine, actul
de \nmatriculare tradus \n limba român`; pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate; dovada emis` de creditorii fiscali c` nu au
obliga]ii fiscale restante fa]` de ace[tia (respectiv
obliga]ii fa]` de bugetul general consolidat al statului [i fa]` de bugetele locale), urmând s` se prezinte
la data stabilit` pentru vânzare [i la locul fixat \n
acest scop. |mpotriva prezentului \nscris, cel interesat poate introduce contesta]ie la instan]a
judec`toreasc` competent`, \n termen de 15 zile de
la comunicare sau luare la cuno[tin]`, \n conformitate cu prevederile art. 172 - 173 din O.G. 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/ 561067.
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 Bac`u. Serviciul Fiscal Or`[enesc
Moine[ti. Nr. 34261/10.07.2014. Serviciul Fiscal
Or`[enesc Moine[ti, \n temeiul art. 162 din O.G. nr.
92/2003 privind Codul de Procedur` Fiscal` republicat`, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare, face
cunoscut c` \n ziua de 07, luna august, anul 2014, ora
10.00 \n localitatea Moine[ti, str. Zorilor, bl. B1, parter,
se vor vinde prin licita]ie public` (al treilea termen)
bunuri mobile, proprietatea fidejusorului SC A.D.L.
Invest SRL, cu domiciliul fiscal \n localitatea Moine[ti,
str. Atelierelor nr. 14, jude]ul Bac`u, CUI – RO
21042394, \nmatriculat` la Oficiul Registrului
Comer]ului Bac`u, sub nr. J04/260/2007, care garanteaz` executarea obliga]iilor fa]` de bugetul de stat
restante ale SC A.D.L. Construct SRL, cu domiciliul fiscal \n localitatea Moine[ti, str. T. Vladimirescu, bl. D3,
ap. 5, jude]ul Bac`u, cod de \nregistrare \n scopuri de
TVA – RO 18214848, \nmatriculat` la Oficiul Registrului Comer]ului Bac`u, sub nr. J04/2172/2005, dup`
cum urmeaz` : 1. Autoturism, marca – Porsche
Cayenne Turbo, tipul/ varianta - 9PA EM22, an fabrica]ie – 2008, nr. identificare WV1ZZZ9PZ8LA96835,
nr. omologare ACICIIIMIIW27E4, cilindree – 4806
cm3, sursa energie – benzin`, culoarea – ro[u, nr.
\nmatriculare BC-50-MAH, pre] 236.500 lei f`r` TVA.
Acesta este pre]ul de pornire a licita]iei [i reprezint`
pre]ul de evaluare, diminuat cu 50% pentru a treia
licita]ie. Bunul mai sus men]ionat nu este grevat de
sarcini. Invit`m pe cei care pretind vreun drept
asupra acestui bun s` \n[tiin]eze despre aceasta organul de executare, \nainte de data stabilit` pentru
vânzare. Cei interesa]i pentru cump`rarea bunului
sunt invita]i s` prezinte, pân` la termenul de vânzare sau, \n cazul vânz`rii prin licita]ie pân` \n ziua
precedent` termenului de vânzare: oferta de
cump`rare; dovada pl`]ii taxei de participare la
licita]ie, reprezentând 10% din pre]ul de pornire a
licita]iei, care se va achita la Trezoreria municipiului
Bac`u \n contul RO65TREZ0615067XXX013202, beneficiarul fiind A.J.F.P. Bac`u cu codul fiscal 4278523, precum [i celelalte documente prev`zute de art. 162,
alin. (7) din Ordonan]a Guvernului nr. 92/2003, republicat`, cu modific`rile [i completarile ulterioare.
|mpotriva prezentului \nscris, cel interesat poate introduce contesta]ie la instan]a judec`toreasc` competent`, \n termen de 15 zile de la comunicare sau
luare la cuno[tin]`, \n conformitate cu prevederile
art. 172 - 173 din Ordonan]a Guvernului nr. 92/2003,
republicat`, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare. Potrivit dispozi]iilor art. 9 alin. (2), lit. d) din
Ordonan]a Guvernului nr. 92/2003, republicat`, cu
modific`rile [i complet`rile ulterioare, când urmeaz`
s` se ia m`suri de executare silit`, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Raportul de evaluare
se afl` la sediul vânz`torului. Pentru informa]ii suplimentare, v` pute]i adresa la S.F.O. Moine[ti sau la
telefon num`rul 0234/ 361217.

PIERDERI
Pierdut atestat profesional auto, eliberat de ARR Vâlcea, pe numele Popescu Valentin, adresa: str. Mihai
Eminescu, comuna Voineasa, jude]ul Vâlcea. Se declar` nul.
Pierdut atestat marf` CPCA nr.0279604000,eliberat
de A.R.R. Tulcea pe numele Pascu Vasile. Se declar`
nul.
Pierdut Certificat de Înregistrare firm`: Subscrisa, SC
Aldo Security SRL, J40/2223/04.03.1999, CUI:
11547578, cu sediul social în Str.Su[i]a, nr.5, Sector 1,
Bucure[ti. Îl declar` nul.
Pierdut certificat constatator emis \n temeiul art 17
alin (1) lit b din legea 359/2004, nr. 904327/20.12.12
pentru Avantaj Push & Clean SRL, sediul: Bucure[ti,
Str. I. Brezoianu nr. 11-13 sp. com A, parter, CUI
31042863 J40/15168/12- beneficiari [i/sau \n afara
sediilor proprii [i sediul social. Declare nul.
Dobric` Sanda, declar pierdute: -Procesul verbal de
predare- primire a locuin]ei cu nr. 7276/1408/1991; Schi]a casei din Str. Serbota nr.1, bl. V19, apt. 167.
SC MAX Stil SRL, C.U.I. 13070865, J40/5190/2000, str.
Traian nr.103, et.3, biroul F, Sector 2, Bucure[ti, declar`
pierdut Registrul Unic de Control de la punctul de
lucru [os. Pantelimon nr.254, Sector 2, Bucure[ti [i îl
declar` nul.
Pierdut Ordin de Serviciu eliberat de Academia de
Poli]ie ”Al. I. Cuza” Bucure[ti, pe numele P`tru]escu
Larisa. Se declar` nul.

MATRIMONIALE
Simplu [i curat, 50 de ani, doresc s` redescop`r
voluptatea [i extazul al`turi de o femeie modest`,
senzuala, sl`bu]`, \ntr-o rela]ie deschis` sau discreta.
OP 39-CP 54, Bucure[ti.

DECESE
Cu adânc` durere în suflet,
familia anun]` încetarea din
via]` a dragului [i iubitului
nostru so] [i tat` IOAN ONIGA.
Î]i vom p`stra vie amintirea în
inimile noastre, so]ia Victoria [i
fiii Sorin [i Nelu. Dumnezeu
s`-l odihneasc` în pace!
Înmormântarea va avea loc joi,
24 iulie, ora 11:00
la Cimitirul “Sfânta Vineri”.
Corpul neînsufle]it este depus
la capela cimitirului

