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Anun]uri
Publicitate

OFERTE SERVICIU
Institutul de Stat pentru Testarea [i Înregistrarea Soiurilor anun]` scoaterea la
concurs a urm`toarelor posturi vacante:
Serviciul juridic, administrativ [i patrimoniu- 1 post de consilier superior; Serviciul teste DUS, VAU, colec]ie de
referin]e [i protec]ia soiurilor- 1 post de
consilier superior; Condi]iile specifice
prev`zute în fi[a postului: -Studii universitare de licen]` absolvite cu diplom`,
respectiv studii superioare de lung`
durat` absolvite cu diplom` de licen]`
sau echivalent`; -Vechime în specialitatea studiilor necesar` exercit`rii
func]iei publice: minimum 9 ani. Serviciul juridic, administrativ [i patrimoniu1 post de consilier juridic principal.
Condi]iile specifice prev`zute în fi[a postului: -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
specialitatea studiilor necesar`
exercit`rii func]iei publice: minimum 5
ani. Centrul pentru Testarea Soiurilor
Turda- 1 post de consilier debutant.
Condi]iile specifice prev`zute în fi[a postului: -Studii universitare de licen]` absolvite cu diplom`, respectiv studii
superioare de lung` durat` absolvite cu
diplom` de licen]` sau echivalent`. Concursul va avea loc la sediul ISTIS în data
de 09 iulie 2014, ora 10.00 proba scris`.
Dosarele de înscriere se depun în termen de 20 de zile de la publicare. Bibliografia, condi]iile specifice de
participare precum [i actele solicitate
candida]ilor la înscriere vor fi publicate
pe site-ul ISTIS [i afi[ate la sediul institu]iei din Bd. M`r`[ti, nr.61, sector 1,
Bucure[ti.

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

CITA}II
{tiopu Maria este citat` pentru data de
18.06.2014 la Judec`toria Caransebe[, în
dosarul cu nr.4340/208/2013.
Ariton Ioan, com Vl`deni, este citat la
Judec`toria Boto[ani dosar nr. 8820/
193/2012 pentru data de 04.09.2014, ora
8.30, reclamant Gavril Florin.
Vasile Adrian cu ultimul domiciliu cunoscut în Rm. Vâlcea, str. Zorilor, nr. 1, bl. P3, sc.
A, ap. 30, jude]ul Vâlcea, în prezent cu
domiciliul necunoscut, este citat la
Judec`toria Rm. Vâlcea, în dosarul nr.
5598/288/2013, având ca obiect contesta]ie la executare, cu Piraeus Bank
România S.A, [i Vasile Eleonora, pentru
termenul din 17.06.2014, ora 08.30.
Se citeaz` SC Cristian S New Techology
SRL, cu sediul social în Pite[ti, str. Depozitelor nr. 29, jude]ul Arge[, pentru
data de 30.06.2014, ora 10,00, la
Judec`toria Pite[ti, în Dosarul nr.
8413/280/2013, în contradictoriu cu SC
RCS & RDS SA, având ca obiect cerere de
valoare redus`.
Dobrescu Cristian din sat Pluta, com. Butoie[ti, jud. Mehedin]i, este citat la
Judec`toria Dorohoi în dosar nr. 448/ 22/
2014, la data de 25 iunie 2014. Reclamant
Hînganu Alina.
Se citeaz` Zhao Shu Cal, în calitate de
pârât, la Judec`toria Topoloveni, jud.
Arge[, la termenul din 11.09.2014, în
Dosarul
nr. 1798/828/2013, având ca obiect
„t`gad` paternitate”, cât [i la data de
25.06.2014, ora 10,00, la IML Bucure[ti,
pentru recoltare probe biologice [i întocmirea testului ADN.

NOTIFICåRI
Expert Am SPRL notific` deschiderea
procedurii falimentului împotriva debitoarei SC Parfait Voyage SRL, C.U.I.

25014184, dosar 3242/121/2014, Tribunalul Gala]i – Sec]ia aIIa Civil`.

DIVERSE
Activ Insolv SPRL Rm. V~lcea, str. Ferdinand nr. 34, administrator judiciar, notific` deschiderea procedurii insolven]ei
împotriva debitoarei SC Danpati SRL, CIF
16970551, num`r ORC J38/1102/2004 cu
sediul in com Milcoiu,sat Ciutesti,jud. Vâlcea, prin sentin]a 142/C/14.05.2014 pronun]at` in dosarul nr. 1674/90/2014 de
Tribunalul Vâlcea. Termene: 25.06.2014
termenul pentru înregistrarea crean]elor;
02.07.2014 termenul de intocmire, afisare
si comunicare a tabelului preliminar de
crean]e; 16.07.2014 termenul pentru afisarea tabelului definitiv de crean]e. Prima
adunare a creditorilor va avea loc in data
de 07.07.2014 ora 14,00 la sediul lichidatorului judiciar si convoac` creditorii. Informatii suplimentare la tel. 0350414880,
0727653523, 0744835386.
În temeiul art. 61 alin.(1) din Legea
85/2006 comunic`m deschiderea procedurii simplificate de faliment a debitorului SC IM Covianmir Trans SRL, CIF:
18359024, înmatriculat` la ORC Cara[ Severin sub nr. J11/104/2006 de c`tre Tribunalul Cara[ - Severin în dosar nr.
163/115/2014. Termen pentru depunerea
cererilor crean]elor n`scute în cursul procedurii 07.07.2014; Termenul limit` pentru verificarea crean]elor, întocmirea [i
afi[area tabelului suplimentar al
crean]elor este 07.08.2014, Termen limit`
pentru depunerea eventualelor contesta]ii la crean]ele n`scute în cursul procedurii este 28.08.2014; Termen pentru
întocmire [i afi[are tabelului definitiv
consolidat al crean]elor 08.09.2014.
Lichidator judiciar, Consultant Insolven]`
SPRL
Anun] public privind depunerea solicit`rii
de revizuire a acordului de mediu: RC Development Jedenact RO SRL anun]` publicul interesat asupra depunerii solicit`rii
de revizuire a acordului de mediu pentru
proiectul “Parc de energie fotovoltaic`,
împrejmuire teren, accese drumuri” propus a fi amplasat în comuna Dr`g`ne[ti
Vla[ca T43 P439/1”, jude]ul Teleorman. Informa]iile privind proiectul propus pot fi
consultate la sediul Agen]iei pentru Protec]ie a Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dun`rii nr.1, jude]ul
Teleorman, în zilele de luni- joi între orele
8.00-16.30 /vineri între orele 8.00-14.00
[i la sediul titularului din mun. Bucure[ti,
Calea Victoriei nr.214, et.2, ap.19, camera
2, sector 1. Observa]iile publicului se
primesc zilnic la sediul Agen]ia pentru
Protec]ia Mediului Teleorman.

LICITA}II
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 spatiului cu alta destinatie
decat aceea de locuinta situat în Oradea,
str. Episcop Mihai Pavel, nr. 14. Calendarul
licita]iei: - în perioada 10.06.2014 –
30.06.2014 orele 09:00 se vor depune
documentele de calificare de c`tre
poten]ialii ofertan]i, conform caietului de
sarcini pus la dispozi]ie de c`tre organizatorul procedurii; - deschiderea plicurilor
cu documentele de calificare se va face la
data de 30.06.2014 orele 12:00, în
prezen]a comisiei de vânzare [i a
reprezentan]ilor ofertan]ilor; - [edin]a de
licita]ie public` cu strigare [i adjudecarea
va avea loc la data de 30.06.2014, orele
13,00. Documentele de calificare necesare
pentru participarea la licita]ie: A. Pentru
societ`]i comerciale: 1. copie de pe certificatul de înmatriculare eliberat de oficiul
registrului comer]ului, de pe actul constitutiv, inclusiv de pe toate actele
adi]ionale relevante [i de pe certificatul
de înregistrare fiscal`; 2. scrisoare de
bonitate financiar`, eliberata de o banca
comercial` romana; 3. dovada privind
achitarea obliga]iilor fiscale, prin
prezentarea unui certificat de atestare fisPublicitate

cal`, eliberat de organul fiscal competent;
3.1 Certificat de atestare fiscala eliberat de
Direc]ia General` a Finan]elor Publice
privind plata obliga]iilor c`tre bugetul
general consolidat al statului, valabil; 3.2
Certificat de atestare fiscala eliberat de
Direc]ia Finan]e Locale din cadrul
prim`riei în raza c`ruia func]ioneaz` ofertantul, valabil; 3.3 Certificat de atestare
fiscala eliberat de Administra]ia Imobiliar` Oradea privind plata obligatiilor
bugetare; 4. declara]ie pe propria r`spundere a reprezentantului legal al societ`]ii
comerciale, din care sa rezulte ca aceasta
nu se afla în reorganizare judiciar` sau faliment; 5. 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
si xerocopie - fisa ofertantului (Anexa nr.
2); - declaratie 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
eliberata de autoritatea competenta sau
de pe actul legal de constituire, dup` caz,
3. dovada privind achitarea obliga]iilor fiscale, prin prezentarea unui certificat de
atestare fiscal`, eliberat de organul fiscal
competent; 3.1 Certificat de atestare fiscala eliberat de Direc]ia General` a
Finan]elor Publice privind plata
obliga]iilor c`tre bugetul general consolidat al statului, valabil; 3.2 Certificat de atestare fiscala eliberat de Direc]ia Finan]e
Locale din cadrul prim`riei în raza c`ruia
func]ioneaz` ofertantul, valabil; 3.3 Certificat de atestare fiscala eliberat de Administra]ia Imobiliar` Oradea privind
plata obligatiilor bugetare; 4. documentele justificative privind plata contravalorii taxei de participare [i a garan]iei
de participare-original si xerocopie; - fisa
ofertantului (Anexa nr. 2); - declaratie de
participare (Anexa nr. 1); Suprafata utila
totala a constructiei : 17,05 mp. Suprafata
construita totala:21,76 mp cota parte de
teren aferent = 28 mp. Pretul de pornire a
licitatiei cu strigare: 7.380 euro. Nota: In
baza art.141, alin.2, lit.f), din Codul Fiscal,
pentru prezentul spatiu comercial nu se
colecteaza TVA la vanzare. Pasul de licitare: 5% din pretul de pornire. Garan]ia
de participare la licita]ie este de 3.200 lei
si se constitui pân` la data de 30.06.2014,
orele 09:00, prin virament bancar în contul RO74REZ0765006XXX005460 deschis
la Trezoreria Oradea, titular de cont Administratia Imobiliara Oradea, cod fiscal
21982927 sau scrisoare bancare pentru
participarea la licitatie. Taxa de participare este de 50 lei, se va achita la casieria
Administratiei Imobiliara Oradea – Sala
Ghiseelor – parter pân` la data de
30.06.2014, orele 09:00, si nu se restituie.
Numele, prenumele si num`rul de telefon ale persoanelor desemnate s` dea
rela]ii suplimentare: - Marge Adina
–Birou Achizi]ii Publice, Primaria Municipiului Oradea, tel. 0259/437.000, int. 233. Petan Lucretia – consilier Compartiment
Spatii, Adminsitratia Imobiliara Oradea,
tel. 0259/437.000, int. 126. Instruc]iunile
de organizare [i desf`[urare a procedurii:
se pot descarca accesand site-ul
www.oradea.ro, sectiunea
Consiliul Local al municipiului Oradea
prin Administratia Imobiliara Oradea cu
sediul în Oradea, P-]a Unirii nr.1, organizeaz` licita]ie public` cu strigare pentru vânzarea spatiului cu alta destinatie
decat aceea de locuinta situat în Oradea,
P-cul Traian, nr. 7. Calendarul licita]iei: - în
perioada 10.06.2014 – 27.06.2014 orele
09:00 se vor depune documentele de
calificare de c`tre poten]ialii ofertan]i,
conform caietului de sarcini pus la dispozi]ie de c`tre organizatorul procedurii;
- deschiderea plicurilor cu documentele
de calificare se va face la data de
27.06.2014 orele 12:00, în prezen]a
comisiei de vânzare [i a reprezentan]ilor
ofertan]ilor; - [edin]a de licita]ie public`
cu strigare [i adjudecarea va avea loc la
data de 27.06.2014, orele 13,00. Docu-

mentele 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`, eliberata de o banca comercial`
romana; 3. dovada privind achitarea
obliga]iilor fiscale, prin prezentarea unui
certificat de atestare fiscal`, eliberat de
organul fiscal competent; 3.1 Certificat de
atestare fiscala eliberat de Direc]ia General` a Finan]elor Publice privind plata
obliga]iilor c`tre bugetul general consolidat al statului, valabil; 3.2 Certificat de atestare fiscala eliberat de Direc]ia Finan]e
Locale din cadrul prim`riei în raza c`ruia
func]ioneaz` ofertantul, valabil; 3.3 Certificat de atestare fiscala eliberat de Administra]ia Imobiliar` Oradea privind
plata obligatiilor bugetare; 4. declara]ie
pe propria r`spundere a reprezentantului legal al societ`]ii comerciale, din care
sa rezulte ca aceasta nu se afla în reorganizare judiciar` sau faliment; 5. 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 si xerocopie - fisa
ofertantului (Anexa nr. 2); - declaratie 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 eliberata de autoritatea competenta sau de pe actul legal
de constituire, dup` caz, 3. dovada privind
achitarea obliga]iilor fiscale, prin
prezentarea unui certificat de atestare fiscal`, eliberat de organul fiscal competent; 3.1 Certificat de atestare fiscala
eliberat de Direc]ia General` a Finan]elor
Publice privind plata obliga]iilor c`tre
bugetul general consolidat al statului,
valabil; 3.2 Certificat de atestare fiscala
eliberat de Direc]ia Finan]e Locale din
Publicitate

cadrul prim`riei în raza c`ruia
func]ioneaz` ofertantul, valabil; 3.3 Certificat de atestare fiscala eliberat de Administra]ia Imobiliar` Oradea privind
plata obligatiilor bugetare; 4. documentele justificative privind plata contravalorii taxei de participare [i a
garan]iei de participare-original si xerocopie; - fisa ofertantului (Anexa nr. 2); declaratie de participare (Anexa nr. 1);
Suprafata utila totala a constructiei:
44,48 mp. Suprafata construita totala:
60 mp cota parte de teren aferent = 73
mp. Pretul de pornire a licitatiei cu strigare: 81.843 euro. Nota: In baza art.141,
alin.2, lit.f), din Codul Fiscal, pentru
prezentul spatiu comercial nu se
colecteaza TVA la vanzare. Pasul de licitare: 5% din pretul de pornire. Garan]ia
de participare la licita]ie este de 5.000 lei
si se constitui pân` la data de 27.06.2014,
orele 09:00, prin virament bancar în contul RO74REZ0765006XXX005460 deschis la Trezoreria Oradea, titular de cont
Administratia Imobiliara Oradea, cod fiscal 21982927 sau scrisoare bancare pentru participarea la licitatie. Taxa de
participare este de 200 lei, se va achita
la casieria. Administratiei Imobiliara
Oradea – Sala Ghiseelor – parter pân` la
data de 27.06.2014, orele 09:00, si nu se
restituie. Numele, prenumele si num`rul
de telefon ale persoanelor desemnate s`
dea rela]ii suplimentare: - Marge Adina
–Birou Achizi]ii Publice, Primaria Municipiului Oradea, tel. 0259/437.000, int.
233. - Petan Lucretia – consilier Compartiment Spatii, Adminsitratia Imobiliara
Oradea, tel. 0259/437.000, int. 126. Instructiunile de organizare si desfasurare
a procedurii: se pot descarca accesand
site-ul www.oradea.ro , sectiunea Licitatii.
Consiliul Jude]ean Vâlcea, C.U.I. 2540929,
cu sediul în municipiul Râmnicu Vâlcea,
strada General Praporgescu nr.1, telefon
0250/732901, fax:0250/735617, adres` email: consiliu@cjvalcea.ro, organizeaz`
negociere direct` pentru concesionarea
unor spa]ii în suprafa]` de 114,35 mp, proprietate public` a jude]ului Vâlcea, situ-

ate la parterul Policlinicii cu Plat` Râmnicu Vâlcea, strada Calea lui Traian, nr.138,
municipiul Râmnicu Vâlcea, jude]ul Vâlcea, în scopul desf`[ur`rii unei activit`]i
medicale (litotritie extracorporeal`).
Având în vedere c` dup` repetarea procedurii de licita]ie conform prevederilor
art.25 alin.(2) din Ordonan]a de Urgen]`
a Guvernului nr.54/2006, nu au fost depuse 3 oferte valabile, concedentul va
aplica procedura de negociere direct`.
Concedent: Consiliul Jude]ean Vâlcea; Durata concesiunii: 15 ani; Documenta]ia de
atribuire a concesiunii se poate
achizi]iona de la sediul Consiliului
Jude]ean Vâlcea, Compartimentul Administrarea Domeniului Public [i Privat,
camera 55, contra sumei de 50 lei/exemplar, care se va achita la casieria
institu]iei; Data limit` pentru solicitarea
clarific`rilor: 16.06.2014; Data limit` pentru depunerea ofertelor: 20.06.2014, ora
12, la registratura general` a Consiliului
Jude]ean Vâlcea; Ofertele se vor depune
în dou` exemplare (original [i copie); Începerea procedurii de negociere direct`
va avea loc la sediul concedentului, et.3,
camera 55, în data de 23.06.2014, ora 11;
Actele doveditoare privind calit`]ile [i capacit`]ile ofertan]ilor sunt prev`zute în
documenta]ia de atribuire a concesiunii;
Contesta]iile se depun la sediul concedentului, registratura general`; Solu]ionarea
litigiilor ap`rute în leg`tur` cu atribuirea,
executarea, modificarea [i încetarea contractului de concesiune se realizeaz`
potrivit Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare, iar ac]iunea în justi]ie
se introduce la Sec]ia de Contencios Administrativ a Tribunalului Vâlcea, municipiul Râmnicu Vâlcea, str. Scuarul
Revolu]iei nr.1, tel. 0250/739120, fax:
0250/732207,
e-mail:
tribunalulvalcea@yahoo.com;

PIERDERI
Pierdut adeverin]` plat` nr.139/22.01.1997,
Datcu P`unel [i Constan]a Eugenia. O declar nul`.

