
Anun]uri
12 JURNALUL NA}IONAL Mar]i, 2 septembrie 2014

PRESTåRI SERVICII
Acoperi[uri, tigl` ceramic`, tabl` zincat`, jgheaburi,
burlane, paraz`pezi, reducere p~n` pe 15.09.2014
35%; 0724.716.882.

Repara]ii acoperi[uri, tigl`, jgheaburi, burlane, tabl`
zincat`, dulgherie, cur`]`m jgheaburi; 0722.722.743.

CITA}II
Numita Murui Tanta Silviea (Pi]igoi), cu domiciliul \n
sat Murgeni, com. Murgeni, jud. Vaslui este citat` la
Tribunalul Gala]i la data de 30.09.2014, \n dosarul
civil nr. 2722/121/2014, sala 3, ora 12,30 \n proces cu
D.G.A.S.P.C. Gala]i, av~nd ca obiect plasament.

Subsemna]ii Luca Adrian Andrei [i Luca Ileana Rod-
ica, reclaman]i în dosarul civil nr. 8903/182/2011 al
Judec`toriei Baia Mare cit`m prin publicitate pe
pârâ]ii Luka Gabor, Luka Laszlo [i Luca Miklos, cu ul-
timul domicilu cunoscut în comuna {i[e[ti sat
D`ne[ti nr. 56 jud. Maramure[ pentru termenul din
06.10.2014, sala 33, ora 08.30. 

Se citeaz` numitul Turturic` Andrei Ciprian cunos-
cut cu domiciliul \n com. B`ne[ti, sat Urleta la
Judec`toria C~mpina pentru data de 26.09.2014,
ora 08:30 av~nd calitatea de p~r~t \n dosarul
793/204/2014, reclamant fiind Istudor Gheorghe.

Cita]ie Dosar nr.1634/1748/2008, numitul Pârvu Vic-
tor cu ultimul domiciliu cunoscut în comuna
M`gurele, strada Atomi[tilor nr. 92, jude]ul Ilfov,
este citat în calitate de intimat pârât la Tribunalul
Ilfov, sec]ia civil`, la data de 16.09.2014, orele 09,00,
în proces cu recuren]ii reclaman]i Stan Robert [i
Stan Carmen Mioara, având ca obiect recursul
privind ac]iunea în anulare act repunere pe rol. În
caz de neprezentare se judec` în lips`. 

Cita]ie Dosar nr.1634/1748/2008, numitul Pârvu Du-
mitru cu ultimul domiciliu cunoscut în comuna/
sat Doroban]u, jude]ul C`l`ra[i, este citat în calitate
de intimat pârât la Tribunalul Ilfov, sec]ia civil`, la
data de 16.09.2014, orele 09,00, în proces cu re-
curen]ii reclaman]i Stan Robert [i Stan Carmen
Mioara, având ca obiect recursul privind ac]iunea în
anulare act repunere pe rol. În caz de neprezentare
se judec` în lips`. 

Cita]ie Dosar nr.1634/1748/2008, numitul
Petculescu Petre cu ultimul domiciliu cunoscut în
comuna M`gurele, strada Fizicienilor nr. 2, bl.2, ap.
17, jude]ul Ilfov, este citat în calitate de intimat pârât
la Tribunalul Ilfov, sec]ia civil`, la data de 16.09.2014,
orele 09,00, în proces cu recuren]ii reclaman]i Stan
Robert [i Stan Carmen Mioara, având ca obiect re-
cursul privind ac]iunea în anulare act repunere pe
rol. În caz de neprezentare se judec` în lips`. 

Numitul Tala[man Sergiu Valentin cu ultimul domi-
ciliu cunoscut în Mun.Bârlad, Str.Prim`verii, nr.13,
jude] Vaslui este citat pentru data de 19.septem-
brie.2014, ora-08.30, la Judec`toria Sectorul 6 Bu-
cure[ti, Str. {tirbei Vod`, nr.115, sector 1, Bucure[ti,
complet 4MF, camera 209, în calitate de pârât în
dosarul nr.6495/303/2014 pentru cauza: pensie
între]inere majorare, reclamanta fiind Bro[tic Alina.

Subscrisul CREDIDAM – Centru Român pentru Ad-
ministrarea Drepturilor Arti[tilor Interpre]i, cu
sediul în str. Jules Michelet nr. 15 – 17, sector 1, Bu-
cure[ti, reprezentat prin director general [tefan
Gheorghiu, în calitate de reclamant în dosarul nr.
19081/3/2013, aflat pe rolul Sec]iei a V-a Civile a Tri-
bunalului Bucure[ti, având ca obiect drepturile
conexe datorate arti[tilor interpre]i, cit`m pârâta,
SC Media Cover SRL, cu sediul social în mun.
Craiova, str. 1 Decembrie 1918, nr. 49, bloc D23, sc. 3,
ap. 19, jud. Dolj, înregistrat` la Registrul Comer]ului
sub nr. J16/2215/2007, s` se prezinte la termenul de
judecat` din data de 13.03.2014, cam. 101, PI 2, ora
8:30”.

Petenta Parohia Fete[tii Noi, cu sediul în Municipiul
Fete[ti, Str. Rena[terii, nr.25, jude]ul Ialomi]a, pos-
esoare a imobilului, situat în Municipiul Fete[ti, Str.
Rena[terii, nr.25, compus din: 1.teren intravilan, în
suprafa]` total` de 4.421,00mp, cu urm`toarele
vecin`t`]i: -la Nord -Str. 1 Mai -la Sud -Str. Rena[terii
-la Est -Cristea Dedu, Popescu Dan -la Vest -Str. Mi-
hail Sadoveanu. 2.Construc]ii în suprafa]` total`
construit` de 365mp: -C1, cu suprafa]` construit`
de 247mp, biserica nou`, construit` din BCA,
acoperit` cu tabl`; -C2, cu suprafa]` construit`
desf`[urat` de 108mp, biserica veche, construit`
din chirpici, acoperit` cu ]igl`; -C3, cu suprafa]` con-
struit` de 10mp -clopotni]a, construit` din patru
stâlpi de fier. Solicit` în temeiul uzucapiunii de
lung` durat` prev de art.1846, 1860 C.civ. dobândi-
rea dreptului de proprietate asupra acestor imobile,
în dosarul nr.735/229/2014. To]i cei interesa]i s` fac`
opozi]ie sunt soma]i ca în termen de [ase luni de la
emiterea prezentei soma]ii s` formuleze cereri de
opozi]ie, în caz contrar urmând a se trece la jude-
carea cererii.

Se citeaz` pentru 04.09.2014, la Judec`toria Deva,
dosar 10067/221/2012, pârâ]ii Moise Nicolae
L.Avram, Dragus Dumitru, Lugojan Maria, Gavrila
Floarea, Gavrila Ioan, Dragus Ioachim, Dragus Aron,
Dragus Nicolae, Dragus Ioan, Dragus Petru, Bedea
Petru.

Mr. INAM-UL-HAQ ALI SHAN, cu ultimul domiciliu
în Dali – Nicosia (Cipru)m este chemat la
Judec`toria Coste[ti, jud. Arge[, sala 1, în Dosarul nr.
137/214/2014, în ziua de 12.09.2014, completul C7-
civil, ora 10,00, în calitate de pârât, în process cu }ib-
rian Veronica, pentru divor].

Ilie Gheorghe din Sat Glina jud. Ilfov, str. Libert`]ii
95 este chemat la Judec`toria Cornetu din {os.
Alexandriei 138, com. Cornetu, în ziua de 10.09.2014,
în calitate de pârât, în proces cu Ilie Nicoleta în
dosarul nr. 6031/1748/2013, Sala 3, Completul C
12MF, ora 8.30.

Se citeaz` Prima Limited SRL cu ultimul sediu
cunoscut în Bucure[ti, Str. Gen. C-tin Coand`, nr.21,
etaj.P, Sector 1, în calitate de pârât debitor la
Judec`toria Sector 5 Bucure[ti la data de 25.09.2014,
ora 13.30, Complet C2 civil, în dosarul
nr.16324/302/2014, având ca obiect Ordonan]` de
plat`, în proces cu Rina Simtex-Organismul de Cer-
tificare SRL în calitate de creditor, din Municipiul Bu-
cure[ti, Str. Dr. Leonte Anastasievici, nr.4D, Corp A,
Sector 5.

DIVERSE
SC Aramis International Center, CUI 33462421, Com.
Vidra, Str. Codan`, Nr.1, Jud. Ilfov titular al activit`]ii
Comer] cu ridicata al de[eurilor [i resturilor anun]`
publicul interesat asupra depunerii solicit`rii de
ob]inere a autoriza]iei de mediu pentru activitate.
Informa]iile privind poten]ialul impact asupra
mediului al activit`]ii pot fi consultate la sediul
APM Ilfov, str. Lacul Morii. nr.1, sector 6, Bucure[ti,
tel./ fax 340.15.21/ 0746248440 în zilele de luni- joi
între orele 9-13. Observa]iile publicului se primesc
zilnic, la sediul APM Ilfov.

ADUNåRI GENERALE
În temeiul prevederilor Actului Constitutiv al SC
ASTI Control SA (denumit` în continuare [i Socie-
tatea), Creosteanu Ileana, pre[edintele Consiliului

de Administra]ie al SC ASTI Control SA, cu sediul so-
cial în Bucure[ti, Calea Plevnei nr. 139, corp B, parter,
camera 16, sector 6, înregistrat` la RC sub num`rul
J40/22855/1994, CUI: RO 6598524, convoac` AGEA
[i AGOA  la sediul societ`]ii din Calea Plevnei nr. 139
Corp B, camera 16 parter, sector 6, Bucure[ti, în data
de 3 octombrie 2014 la ora 9.00 [i respectiv ora
10.00. Data de referin]` pentru ac]ionarii
îndrept`]i]i s` participe [i s` voteze în AGEA [i
AGOA este sfâr[itul zilei de 19.09.2014. Ordinea de
zi pentru AGEA: 1. Aprobarea repartiz`rii pentru div-
idende, în cursul urm`toarelor 6 luni, a sumei to-
tale de 190000 lei brut, din profitul anilor 2009 si
2010; 2. Stabilirea datei de 17.10.2014 ca dat` de
referin]` de la care se vor r`sfrânge efectele prezen-
tei AGEA Asti Control SA; 3. Împuternicirea per-
soanei care va semna actul constitutiv actualizat [i
hot`rârile AGEA [i care va realiza formalit`]ile de
publicitate [i înregistrare a hot`rârilor. Ordinea de
zi pentru AGOA: 1. Prelungirea pe 3 ani a mandatu-
lui cenzorului supleant doamna Tutuianu Livia, de
cet`]enie român`, n`scut` la 24.06.1980 în Bu-
cure[ti, cu domiciliul în Bucure[ti, str. Postasului nr.4
sector 3, având CI seria RX nr. 392222 emis` de
SPCEP Sect. 3 la data 19.11.2013; 2. Stabilirea datei de
17.10.2014 ca data de referin]` de la care se vor
r`sfrânge efectele prezentei AGOA Asti Control S.A.;
3. Împuternicirea persoanei care va semna
hot`rârile AGOA [i care va realiza formalit`]ile de
publicitate [i înregistrare a hot`rârilor. În cazul în
care nu se va întruni cvorumul legal pentru ]inerea
AGEA [i AGOA, se vor convoca din nou în data de 9
octombrie 2014, în acela[i loc, la acelea[i ore [i cu
acelea[i ordine de zi. Materialele privind prob-
lemele înscrise pe ordinea de zi AGOA [i AGEA pot
fi studiate la sediul Societ`]ii, începând cu data pub-
lic`rii prezentei convoc`ri în Monitorul Oficial
partea a IV-a. Potrivit Legii nr. 31/1990 privind so-
ciet`]ile comerciale, republicat` [i modificat`,
ac]ionarii persoane fizice pot participa [i vota în
adunarea general` prin reprezentare, în baza unei
procuri speciale. Procurile vor fi depuse în original
la sediul societ`]ii pân` cel târziu în 1.10.2014 ora
10.00, sub sanc]iunea pierderii exerci]iului dreptu-
lui de vot în Adun`ri. Procurile vor fi re]inute de so-
cietate, f`cându-se men]iune despre aceasta în
procesul- verbal. 

Completare la Convocare: Consiliul de
Administra]ie al Societ`]ii de Construc]ii în Trans-
porturi Bucure[ti SA, cu sediul în Bucure[ti, str.
Opanez nr.3A, Sect. 2, înregistrat` la O.R.C. sub nr.
J40/994/1991, având C.U.I. 949 (denumit` în con-
tinuare „Societatea”), potrivit prevederilor art.117
indice 1 din Legea nr.31/1990 republicat`, cu toate
modific`rile [i complet`rile ulterioare, ale Legii
nr.297/2004, ale reglementarilor C.N.V.M. date în
aplicarea acesteia, [i cele ale Actului Constitutiv al
societ`]ii, [i în conformitate cu Cererea din data
de 25.08.2014 formulat` de ac]ionarul CCCF– Dru-
muri [i Poduri Timi[oara S.R.L., de]inând 2.312.613
ac]iuni reprezentând 29,4567% din capitalul social
al Societ`]ii, completeaz` ordinea de zi a Adun`rii
Generale Extraordinare a Ac]ionarilor Societ`]ii de
Contruc]ii în Transporturi Bucure[ti SA convocat`
pentru data de 15/16.09.2014 prin Convocatorul
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a
IV-a, nr. 4655/11.08.2014 [i în Ziarul Jurnalul
Na]ional din data de 11.08.2014, cu urm`toarele
puncte: 1. Aprobarea închierii de c`tre Societate
în calitate de împrumutat cu BRD- Groupe Societe
Generale SA, în calitate de creditor, a unui contract
de credit prin care linia de credit restant` existent`
de 23.000.000 lei, acordat` în baza contractului
de credit nr. 20/09.02.2012, se restructureaz`
într-un credit pe 5 ani, cu rate semi-anuale, pl`tibil
începând cu data de 30.09.2014. 2. Aprobarea
garant`rii de c`tre Societate a tuturor obliga]iilor
rezultate din Contractul de Credit men]ionat mai
sus cu urm`toarele contracte de garan]ie (“Con-
tractele de Garan]ie”): 2.1 Contract de ipotec` imo-
biliar` asupra imobilului situat în Bucure[ti, str.
Opanez, nr.3A, sector 2, reprezentând teren în
suprafa]a de 7.292,06 mp [i construc]iile edificate
pe acesta, cu o suprafa]` construit` (amprenta la
sol) de 2.819,72 mp [i suprafa]a util` desf`[uarat`
de 6.006,43 mp, înregistrat în Cartea Funciar`
nr.206452 (provenit` din conversia pe hârtie a
c`r]ii funciare 27367 bis) a OCPI Bucure[ti, sector 2,
sub nr. cadastral 2355. 2.2 Contract de ipotec` mo-
bilar` asupra contractelor comerciale încheiate de
Asocierea Van Oord Dredging and Marine Contrac-
tors B.V.- Societatea de Construc]ii [i Transporturi
Bucure[ti SA cu Administra]ia Bazinal` de Ap` Do-
brogea Litoral, astfel: a) Acord contractual
95/02.07.2013 pentru „Protec]ia [i reabilitarea
zonei sudice a litoralului românesc al M`rii Negre-
zona Tomis Nord”; b) Acord contractual
96/02.07.2013 pentru „Protec]ia [i reabilitarea
zonei sudice a litoralului românesc al M`rii Negre-
zona Tomis Centru”; c) Acord contractual
97/02.07.2013 pentru „Protec]ia [i reabilitarea
zonei sudice a litoralului românesc al M`rii Negre-
zona Tomis Sud”; d) Acord contractual
98/02.07.2013 pentru „Protec]ia [i reabilitarea
zonei sudice a litoralului românesc al M`rii Negre-
zona Eforie Nord”.  1.  2.3 Contract de ipotec` mobil-
iar` asupra unui nr. de 4.126.119 ac]iuni din capi-
talul social al Societ`]ii de Constrcu]ii [i Transportui
Bucure[ti SA, cu sediul în Bucure[ti, str. Opanez
nr.3A sector 2, înmatriculat` la Registrul
Comer]ului Bucure[ti sub nr. J40/994/12.03.1992,
cod unic de înregistrare 949, de DO-ROM Beteili-
gungs GMBH, dl. Andrici Adrian [i dl Sorin Apos-
tol. 2. Bilete la ordin emise de Societate pentru
fiecare din cele 12 rate semestriale ale creditului;
3. Contract de ipotec` mobiliar` asupra conturilor
curente deschise de Societate la BRD- Groupe Soci-
ete Generale, precum [i asupra tuturor soldurilor
creditoare ale acestora. 3 Împuternicirea dlui
Icleanu Virgil cu domiciliul în Bucure[ti, Bld. Banu
Manta, nr.16, bl.27, sc.C, et.6, ap.139, identificat cu
CI seria RD nr. 536683 emis de catre SPCEP S1 biroul
nr.4, la data de 11.09.2007 în calitate de Pre[edinte
al Consiliului de Administra]ie, care individual sau
împreuna cu dna. Dumitru Camelia cu domiciliul în
Bucure[ti, Bld. Iuliu Maniu nr.59, bl.10A, sc.7, et.4,
ap. 313, identificat` cu CI, seria RT, nr. 401061,
emis` de SPCEP S6 biroul nr. 2, la data de
13.03.2006, în calitate de Administrator ca pentru,
în numele [i pe seama Societ`]ii s` întreprind` ori-
care din urm`toarele: - S` negocieze, s` semneze,
s` perfecteze, s` elibereze [i s` întocmeasc`, s`
încheie (în form` autentic`, unde este cazul) în nu-
mele [i pe seama Societ`]ii, Contractul de Credit [i
Contractele de Garan]ie, precum [i toate actele [i
documentele în leg`tur` cu acestea, precum [i
orice acte ulterioare modificatoare ale acestora, în
vederea aducerii la îndeplinire a rezolu]iilor adop-
tate în prezenta hot`râre. - S` întreprind` toate
ac]iunile în leg`tur` cu înregistrarea Contractelor
de Garan]ie sau a amendamentelor aduse aces-
tora, la Arhiva Electronic` de Garan]ii Reale Mobil-
iare [i/sau Cartea Funciar` competent` [i/sau
Registrul Comer]ului competent [i/sau în registrul
ac]ionarilor Societ`]ii [i/sau în leg`tur` cu notifi-
carea [i/sau îndeplinirea oric`rei alte formalit`]i
necesare în fa]a oric`rei alte autorit`]i competente
sau ter]elor p`r]i interesate, precum [i pentru pub-
licarea prezentei Hot`râri în Monitorul Oficial al
României, partea a IV-a; [i - În general, s` îndeplin-
easc` toate ac]iunile [i demersurile necesare sau
utile în scopul tranzac]iei avute în vedere de docu-

mentele men]ionate în rezolu]iile de mai sus. Or-
dinea de zi a Adun`rii Generale Extraordinare a
Ac]ionarilor (completat`) este urm`toarea: 1.
Aprobarea vânz`rii- c`tre Metalcolect Prod SRL, cu
sediul în Tg-Jiu, str. Ciocarlav. nr.7, jud. Gorj, a
urm`toarelor: a) Teren intravilan in sup. de 11.455
mp, [i a constructiilor edificate pe acesta situate în
loc.- Târgu Jiu, str. Calea Severinului, nr.188, jud.
Gorj, la pre]ul stabilit printr-un Raport de evaluare
contractat de Societate; b) mijloace fixe, [i mate-
riale, la sumele eviden]iate în contabilitatea so-
ciet`]ii: -Sta]ie de Asfalt Marini, tip M121-E160L,
an fabrica]ie 1994, nr. inventar 200125; Sta]ie de
Beton, model UBEMAR, tip CEDOMAL 51, an fab-
rica]ie 1983/2006, nr. inventar 200223; Siloz Ci-
ment, nr. inventar 120198; Siloz Ciment, nr.
inventar 120264; Siloz Ciment, nr. inventar 120265;
Siloz Ciment, nr. inventar 15660; Electrocompresor,
nr. inventar 200134; Sistem de Cânt`rire Autove-
hicule, nr. inventar 292910; Post TRAFO TTU 1000
KW, nr. inventar 200103; Rezervor CLU + CALOR, cod
O32446; Rezervor CLU + CALOR, cod O32449; Rezer-
vor CLU + CALOR, cod O32447; Rezervor CLU +
CALOR, cod O32448; Rezervor CLU + CALOR, cod
O32450; 2. Abrobarea vânz`rii de c`tre Societate
c`tre ECO WARE Balkan SRL, cu sediul în Bucure[ti,
str. Filde[ului, nr.7, bl. A2, sc.1, parter, sector 3, a
urm`toarelor mijloace fixe, cel pu]in la sumele ev-
iden]iate în contabilitatea societ`]ii. -Autogreder
AG 180, nr. inventar 200339; Buldoexcavator 580
SLE, nr. inventar 292962. 3. Aprobarea vânz`rii de
c`tre Societate a urm`toarelor mijloace fixe la cel
pu]in sumele eviden]iate în contabilitatea so-
ciet`]ii: -Instala]ie torcretat nr. inventar 200057;
Excavator Caterpilar nr. înmatriculare OTP 2010,
nr. inventar 200128; Electrocompresor nr. inventar
200143; Repartizator asfalt S1402 nr. inventar
200163; Autogreder AG 180 nr. înmatriculare B
02108, nr. inventar 200339; Tanc bitum 30tone nr.
inventar 200340; Autogrudonator nr. de înmatric-
ulare B– 36– LSJ, nr. inventar 200349; Rezervor
tampon nr. inventar 240097; Dispozitiv de fasonat
nr. inventar 242360; Cilindru VV170, nr. inventar
242994; Autobuz Rocar nr. înmatriculare B -26-
SCT, nr. inventar 270020; Autoînc`rc`tor L 34 nr. in-
ventar 270252; Instala]ie dozat aditivi nr. inventar
292728; Autobasculant` Renault nr. înmatriculare
B -66- TGO nr. inventar 292855; Autoturism Dacia
Logan nr. înmatriculare B -62- YUY nr. inventar
292825; Motocompresor XAS 67, nr. inventar
292869; Plita electric` nr. inventar 292898, Grup
electric MOSA nr. inventar 292988; Set semafoare
nr. inventar 293269; Ma[in` t`iat OB nr. inventar
242279. 4. Aprobarea scoaterii din func]iune [i
casarea mijloacelor fixe [i a mijloacelor fixe de
natura obiectelor de inventar uzate moral [i fizic,
amortizate [i neamortizate, eviden]iate în anexa
nr. 1 precum [i stabilirea modalit`]ii scoaterii din
func]iune [i a valorific`rii acestora. 5. Aprobarea
ca Data de Înregistrare a zilei de 03.10.2014, con-
form art. 238 alin.(1) din Legea nr. 297/2004, pentru
identificarea ac]ionarilor asupra c`rora se r`sfrâng
hot`rârile adoptate în prezenta Adunare General`
Extraordinar` a ac]ionarilor. 6. Aprobarea man-
dat`rii Pre[edintelui Consiliului de Administra]ie
al Societ`]ii, cu posibilitatea de substituire, pentru
a negocia [i semna, în forma prev`zut` de lege
contractele de vânzare– cump`rare a activelor, a
mijloacelor fixe [i materialelor, men]ionate în
hot`rârile prezentei Adun`ri Generale, precum [i
pentru a efectua toate formalit`]ile legale pentru
înregistrarea, publicitatea, opozabilitatea [i exe-
cutarea actelor juridice respective [i a hot`rârilor
adoptate. 7. Aprobarea de c`tre Societate în cali-
tate de împrumutat cu BRD- Groupe Societe Gen-
erale SA, în calitate de creditor, a unui contract de
credit prin care linia de credit restant` existent` de
23.000.000 lei, acordat` în baza contractului de
credit nr 20/09.02.2012, se restructureaz` într-un
credit pe 5 ani, cu rate semi-anuale, pl`tibil în-
cepând cu data de 30.09.2014. 8. Aprobarea
garant`rii de c`tre Societate a tuturor obliga]iilor
rezultate din Contractul de Credit men]ionat mai
sus cu urm`toarele contracte de garan]ie (“Con-
tractele de Garan]ie”): 8.1 Contract de ipotec` imo-
biliar` asupra imobilului situat în Bucure[ti, str.
Opanez, nr. 3A, sector 2, reprezentând teren în
suprafa]a de 7.292,06 mp [i construc]iile edificate
pe acesta, cu o suprafa]` construit` (amprenta la
sol) de 2.819,72 mp [i suprafa]a util` desf`[uarat`
de 6.006,43 mp, înreg. în Cartea Funciar` nr.
206452 (provenit` din conversia pe hârtie a c`r]ii
funciare 27367 bis) a OCPI Bucure[ti, sector 2, sub
nr. cadastral 2355. 8.2. Contract de ipotec` mobi-
lar` asupra contractelor comerciale încheiate de
Asocierea Van Oord Dredging and Marine Contrac-
tors B.V.- Societatea de Construc]ii [i Transporturi
Bucure[ti S.A. cu Administra]ia Bazinal` de Ap` Do-
brogea Litoral, astfel: a) Acord contractual
95/02.07.2013 pentru „Protec]ia [i reabilitarea
zonei sudice a litoralului românesc al M`rii Negre-
zona Tomis Nord”; b) Acord contractual
96/02.07.2013 pentru „Protec]ia [i reabilitarea
zonei sudice a litoralului românesc al M`rii Negre-
zona Tomis Centru”;  c) Acord contractual
97/02.07.2013 pentru „Protec]ia [i reabilitarea
zonei sudice a litoralului românesc al M`rii Negre-
zona Tomis Sud”;  d) Acord contractual
98/02.07.2013 pentru „Protec]ia [i reabilitarea
zonei sudice a litoralului românesc al M`rii Negre-
zona Eforie Nord”. 8.3. Contract de ipotec` mobil-
iar` asupra unui nr. de 4.126.119 ac]iuni din capi-
talul social al Societ`]ii de Constrcu]ii [i
Transporturi Bucure[ti SA, cu sediul în Bucure[ti,
str. Opanez nr.3A sector 2, înmatriculat` la Reg-
istrul Comer]ului Bucure[ti sub nr.
J40/994/12.03.1992, cod unic de înregistrare 949,
de DO-ROM BETEILIGUNGS GMBH, dl. Andrici
Aurel [i dl. Sorin Apostol. 8.4. Bilete la ordin emise
de Societate pentru fiecare din cele 12 rate semes-
triale ale creditului. 8.5. Contract de ipoteca mobil-
iar` asupra conturilor curente deschise de
Societate la BRD-Groupe Societe Generale, precum
[i asupra tuturor soldurilor creditoare ale acestora.
9. Împuternicirea dl-ui Icleanu Virgil cu domiciliul în
Bucure[ti, Bld. Banu Manta, nr.16, bl.27, sc. C, et.6,
ap.139, identificat cu CI seria RD nr. 536683 emis de
c`tre SPCEP S1 biroul nr.4, la data de 11.09.2007 în
calitate de Pre[edinte al Consiliului de
Administra]ie, care individual sau împreun` cu
dna. Dumitru Camelia cu domiciliul în Bucure[ti,
Bld. Iuliu Maniu nr.59, bl. 10A, sc.7 et.4, ap. 313,
identificat` cu CI, seria RT, nr. 401061, emis` de
SPCEP S6 biroul nr.2, la data de 13.03.2006, în cali-
tate de Administrator ca pentru, în numele [i pe
seama Societ`]ii s` întreprind` oricare din
urm`toarele: - S` negocieze, s` semneze, s` per-
fecteze, s` elibereze [i s` întocmeasc`, s` încheie
(în form` autentic`, unde este cazul) în numele [i
pe seama Societ`]ii, Contractul de Credit [i Con-
tractele de Garan]ie, precum [i toate actele [i doc-
umentele în leg`tur` cu acestea, precum [i orice
acte ulterioare modificatoare ale acestora, în ved-
erea aducerii la îndeplinire a rezolu]iilor adoptate
în prezen]a hot`râre. - s` întreprind` toate ac]iu-
nile în leg`tur` cu înregistrarea Contractelor de
Garan]ie sau a amendamentelor aduse acestora,
la Arhiva Electronic` de Garan]ii Reale Mobiliare
[i/sau Cartea Funciar` competent` [i/sau Registrul
Comer]ului competent [i/sau în registrul ac]ionar-
ilor Societ`]ii [i/sau în leg`tur` cu notificarea
[i/sau îndeplinirea oric`rei alte formalit`]i nece-

sare în fa]a oric`rei alte autorit`]i competente sau
ter]elor p`r]i interesate, precum [i pentru publi-
carea prezentei Hot`râri în Monitorul Oficial al
României, partea a IV-a; [i - în general, s` îndeplin-
easc` toate ac]iunile [i demersurile necesare sau
utile în scopul tranzac]iei avute în vedere de doc-
umentele men]ionate în rezolu]iile de mai sus. La
Adunarea General` a Ac]ionarilor sunt
îndrept`]i]i s` participe [i î[i pot exercita dreptul
de vot numai ac]ionarii înregistra]i în Registrul
Ac]ionarilor Societ`]ii la Data de Referin]`
(08.09.2014), conform prevederilor legale [i ale
Actului Constitutiv, personal (prin reprezentan]ii
legali) sau prin reprezentant (pe baza de Procur`
special`). Accesul ac]ionarilor îndrept`]i]i s` par-
ticipe la 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 (buletin de identitate/ carte de
identitate pentru cet`]enii români sau, dup` caz,
pa[aport/ legitima]ie de [edere pentru cet`]enii
str`ini) [i, în cazul persoanelor juridice, cu actul
de identitate al reprezentantului legal (buletin de
identitate/ carte de identitate pentru cet`]enii
români sau, dup` caz, pa[aport/ legitima]ie de
[edere pentru cet`]enii str`ini). Calitatea de
reprezentant legal se dovede[te cu un certificat
constatator eliberat de registrul comer]ului sau
orice alt document emis de c`tre o autoritate
competent` din statul în care ac]ionarul este în-
matriculat legal, care atest` calitatea de reprezen-
tant legal, prezentat în original sau copie
conform` cu originalul. Documentele care atest`
calitatea de reprezentant legal al ac]ionarului per-
soan` juridic` vor fi emise cu cel mult 3 luni
înainte de data public`rii convocatorului Adun`rii
Generale ale Ac]ionarilor. Reprezentan]ii per-
soanelor fizice vor fi identifica]i pe baza actului
de identitate (buletin de identitate/ carte de iden-
titate pentru cet`]enii români sau, dup` caz,
pa[aport/ legitima]ie de [edere pentru cet`]enii
str`ini), înso]it de Procura special` semnat` de
c`tre ac]ionarul persoan` fizic`. Reprezentan]ii
ac]ionarilor persoane juridice î[i vor dovedi cali-
tatea pe baza actului de identitate (buletin de
identitate/ carte de identitate pentru cet`]enii
români sau, dup` caz, pa[aport/ legitima]ie de
[edere pentru cet`]enii str`ini), înso]it de Procura
special` semnat` de reprezentantul legal al per-
soanei juridice respective. Reprezentan]ii ac]ionar-
ilor persoane juridice vor prezenta [i un document
oficial care atest` calitatea de reprezentant legal
al semnatarului procurii speciale (dovada emis`
de o autoritate competent`, în original sau copie
conform` cu originalul, nu mai veche de 3 luni
înainte de data public`rii convocatorului Adun`rii
Generale ale Ac]ionarilor). Documentele prezen-
tate într-o limb` str`in`, alta decât limba englez`
(cu excep]ia actelor de identitate valabile pe teri-
toriul României) vor fi înso]ite de traducerea real-
izata de un traduc`tor autorizat, în limba român`
sau în limba englez`. Începând cu data public`rii,
pot fi ob]inute, la cerere, în fiecare zi lucr`toare,
între orele 08.00-16.00, de la punctul de lucru al
societ`]ii din Ora[ul Voluntari, Jud. Ilfov, str.
Pipera–Tunari nr.2/II, Cl`direa “North Center”, et.6,
prin fax sau po[ta, Formularele de Procuri speciale
pentru reprezentarea ac]ionarilor în Adunarea
General` a Ac]ionarilor, proiectele de hot`râri,
documentele [i materialele informative referi-
toare la problemele/ aspectele incluse pe ordinea
de zi. Dup` completarea [i semnarea Procurilor
speciale pentru reprezentarea ac]ionarilor în
Adunarea General` a Ac]ionarilor, care vor fi puse
la dispozi]ie de Societate, un exemplar original al
Procurii speciale se va depune/ expedia la punc-
tul de lucru al societ`]ii din Ora[ul Voluntari, Jud.
Ilfov, str. Pipera– Tunari nr.2/II, Cl`direa “North
Center”, et.6 pân` la data de12.09.2014 ora 16,00.
Ac]ionarii vor transmite Societ`]ii [i copia certifi-
cata a actului de identitate al ac]ionarului per-
soana fizic` (BI/CI/ Pa[aport/ Legitima]ie de
[edere). În cazul persoanelor juridice, se va
prezenta [i un document oficial emis de o autori-
tate competent` privind identitatea reprezentan-
tului legal al ac]ionarului persoan` juridic`, în
original sau copie conform` cu originalul, nu mai
vechi de 3 luni înainte de data public`rii convoca-
torului Adun`rii Generale a Ac]ionarilor.
Institu]iile de credit care presteaz` servicii de cus-
todie pentru ac]ionarii Societ`]ii pot semna [i
transmite Procurile speciale în numele clien]ilor
acestora, în baza drepturilor conferite acestora
prin contractele de custodie [i a instruc]iunilor
punctuale de vot primite de la clien]i pentru
aceste Adun`ri Generale ale Ac]ionarilor. În acest
caz, Procurile speciale vor fi înso]ite de o
declara]ie pe proprie r`spundere dat` de institu]ia
de credit care a primit împuternicirea de
reprezentare prin Procur` special`, din care s`
reias` ca: -institu]ia de credit presteaz` servicii
de custodie pentru respectivul ac]ionar; -
instruc]iunile din Procura special` sunt identice
cu instruc]iunile din cadrul mesajului SWIFT
primit de institu]ia de credit pentru a vota în nu-
mele respectivului ac]ionar; -procura special` este
semnat` de c`tre ac]ionar. Procurile speciale [i
declara]ia pe proprie r`spundere dat` de institu]ia
de credit care a primit împuternicirea de
reprezentare prin Procura special`, trebuie depuse
la sediul Societ`]ii în original, semnate [i, dup`
caz, [tampilate, f`r` îndeplinirea altor formalit`]i
în leg`tur` cu forma acestor documente, în
termenele men]ionate mai sus. Ac]ionarii
reprezentând individual sau împreun` mai mult
de 5% din capitalul social al Societ`]ii au dreptul,
în condi]iile legii, s` introduc` noi puncte pe or-
dinea de zi [i s` fac` propuneri de hot`râre pentru
punctele incluse sau astfel introduse pe ordinea
de zi, în termen de cel mult 15 zile de la data pub-
lic`rii convoc`rii în Monitorul Oficial al României,
Partea a IV-a. Solicit`rile vor fi transmise în scris, la
sediul social din Bucure[ti, str. Opanez nr.3A, sec-
tor 2 sau la punctul de lucru al societ`]ii din
Ora[ul Voluntari, Jud. Ilfov, str. Pipera– Tunari
nr.2/II, Cl`direa “North Center”, cu men]iunea
„Pentru Adunarea General` Extraordinar` a
ac]ionarilor din data de 15/16.09.2014”. Orice
ac]ionar interesat are dreptul de a adresa Consili-
ului de Administra]ie întreb`ri referitoare la
punctele de pe ordinea de zi în termen de cel mult
15 zile de la data public`rii convoc`rii în Monitorul
Oficial al României, Partea a IV-a, iar r`spunsurile
vor fi disponibile la Punctul de lucru al Societ`]ii
începând cu data de 08.09.2014, ora 8,00. Pentru
exerci]iul drepturilor mai sus men]ionate,
ac]ionarii vor transmite Societ`]ii [i copia certifi-
cat` a actului de identitate al ac]ionarului per-
soan` fizic` (BI/CI/ Pa[aport/ Legitima]ie de
[edere). În cazul persoanelor juridice, se va
prezenta [i un document oficial emis de o autori-
tate competent` privind identitatea reprezentan-
tului legal al ac]ionarului persoan` juridic`, în
original sau copie conform` cu originalul, nu mai
vechi de 3 luni înainte de data public`rii convoca-
torului Adun`rii Generale a Ac]ionarilor. Formula-
rele de Procuri speciale actualizate pot fi ob]inute,
la cerere, în fiecare zi lucr`toare, între orele 08.00-
16.30, de la punctul de lucru al societ`]ii din
Ora[ul Voluntari, Jud. Ilfov, str. Pipera– Tunari
nr.2/II, Cl`direa “North Center”, et.6, începând cu
data de 08.09.2014, ora 8:00. La data convoc`rii,

capitalul social al Societ`]ii este de 19.627.217,50
lei [i este format din 7.850.887 ac]iuni ordinare,
nominative, dematerializate, cu valoarea nomi-
nal` de 2,50 lei, fiecare ac]iune dând dreptul la un
vot în Adunarea General` a Ac]ionarilor.
Informa]ii suplimentare se pot ob]ine de la punc-
tul de lucru al societ`]ii din Ora[ul Voluntari, Jud.
Ilfov, str. Pipera– Tunari nr.2/II, Cl`direa “North
Center”, sau la nr. de telefon 021/210.60.25, int.128,
între orele 08:00–16:30. Pre[edintele Consiliului
de Administra]ie, Icleanu Virgil.

LICITA}II
Lichidator judiciar vinde \n bloc prin licita]ie la pre]
total de 122.500 euro (include TVA): proprietate
imobiliar` industrial` (teren intravilan 4.301 mp,
hal` produc]ie), utilaje, obiecte de inventar, AUDI
A6, situat \n Urla]i, jud. Prahova. Licita]iile se orga-
nizeaz` la 06.09.2014, 11.09.2014, 16.09.2014,
22.09.2014 [i 27.09.2014, la ora 14:00. Informa]ii la
0744.688.623.

Private Liquidation Group IPURL numit lichidator în
dosarul nr. 9379/111/2012 aflat pe rolul Tribunalului
Bihor, privind pe debitoarea SC Olimpic Felix SRL,
J05/763/1999, CUI: RO12353162 scoate la vânzare
prin licita]ie public` cas` tip duplex [i teren aferent
pre] de pornire de 237,400 RON plus TVA. Licita]ia va
avea loc în data de 09.09.2014 ora 11:00 la sediul
lichidatorului din Oradea str. Avram Iancu nr.2 ap.11.
În caz de nereu[it` licita]ia se va relua în data de
23.09.2014 respectiv 07.10.2014 la aceea[i or` [i
adres`. Informa]ii suplimentare se pot ob]ine de la
lichidator: Tel: 0359/463661 Fax:0359/463662.

SC Scorpion Design Construct SRL-D organizeaz` \n
data de 05.09.2014 selec]ia de oferte \n vederea
achizi]ion`rii directe a unui CNC Centru de prelu-
crare cu comand` numeric` pentru prelucrarea
lemnului. Criteriul de atribuire va fi determinat de
raportul calitate/pre] precum [i de gradul de dotare
a utilajului. Pre]ul aproximativ este de 110.000
Euro+TVA. Ofertele se vor depune p`n` la data de
04.09.2014, ora-18.00, \n plic \nchis la adresa Deva,
Str.D.Zamfirescu, bl.11, ap.19, jud.Hunedoara, in-
forma]ii suplimentare se pot ob]ine la num`rul de
telefon 0726.182.045 sau e-mail
jula_radu85@yahoo.com, persoan` de contact Jula
Radu.

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. 81064/ 29.08.
Anun]. Administra]ia Jude]ean` a Finan]elor Pub-
lice Suceava vinde din stoc prin licita]ie public` au-
tovehicule aflate la prima [i a doua licita]ie astfel:
Denumire produs: Descriere: Um: Stoc: Pre] (ron):
Microbuz Peugeot Boxer. Nr. CC8062CK, an fabr.
2001, s.s: VF3233J5216141018. Buc. 1. 5000 lei; Auto-
turism VW Golf, BT 27 AFE. Nr. BT 27 AFE, 1993, s.s.:
WVWZZZ1HZPW484752. Buc. 1. 1800 lei; VW Trans-
porter. s.s.: WV2ZZZ70ZWH112551, nr. SV 10 WNB,
an fabr. 1998. Buc. 1. 5900 lei; Autoturism Citroen
C4. serie sa[iu VF7VARHJH45234432, cul. gri, an fabr.
2008, nr. SV 10 RES. Buc. 1. 11000 lei; Autoturism
VW Passat Sport TDI. serie sa[iu
WVWZZZ3BZVE118161, cul. gri, an fabr. 1997, nr. P
309 BBW. Buc. 1. 4000 lei; Autoturism VW Passat.
nr. ?nmatric. B 81 VLY an fabr. 2001, nr. sa[iu
WVWZZZ3BZYE857025, cul. albastru. Buc. 1. 6000
lei; Audi A 8, Gez 7115. serie sa[iu WAUZZZ4DZYN,
an fabr. 2000, nr. GEZ 7115. Buc. 1. 3200 lei; VW Pas-
sat TDI. s.s.: WVWZZZ3BZ1E235693, cul. gri, an fabr.
2001, nr. SV 51 LUC. Buc. 1. 5500 lei; Peugeot. s.s.:
VF3221PA212370623, an fabr. 1998, nr. B 86 PRD. Buc.
1. 3000 lei; Autoturism Alfa Romeo. Nr. SV 08 YWU,
an fabr. 1997, s.s.: ZAR93200000011447. Buc. 1. 2200
lei; Autoturism Ford Focus. s.s.:
WFONXXGCDN1P66871, cul. alb, an. fabr. 2001, nr.
SV 08 PMP. Buc. 1. 2100 lei; Fiat Ulysse. s.s.:
ZFA223000012247158, nr. TX 1963 XK, an fabr. 1997.
Buc. 1. 1500 lei; Fiat Ulysse. s.s.:
ZFA22000012191086, nr. BH 3531 BT, an. fabr. 1997.
Buc. 1. 1900 lei; Renault Espace. s.s.: VF-
JEON0521653166, an fabr. 2000, nr. P 4376 AH. Buc.
1. 2000 lei; Autoutilitar` VW Transporter. s.s.:
WV2ZZZ70ZWH112551, cul. alb`, an fabr. 1996, nr. TX
6426 XC. Buc. 1. 5500 Motoscuter Yamaha.
s.m.:HC02P-6, an fabr. nr. DS 41135. Buc. 1. 1100 lei;
Motoscuter Malaguti. s.s.: ZJN165000065006057,
an fabr. nr. BT-37405. Buc. 1. 900 lei; WV Passat. s.s.:
WVWZZZ3BZXE238276, an fabr. 1999, nr. S 651 UNC.
Buc. 1. 1600 lei; BMW. s.s.: WBAG721080D778735,
an fabr. 1995, nr. 334 CGE 44. Buc. 1. 2900 lei; Auto-
turism Chrysler Voyager. Nr. P 6523 PH, an fabr.1999,
s.s.: 1C4GYN2B57U139427. Buc. 1. 1200 lei; Autotur-
ism BMW 740. Nr. EH 7897 BH, an fabr. 1995, cul.

negru, s.s.: WBAGF61030DG44373. Buc. 1. 3000 lei;
Autofurgon Fiat Marengo. Nr. BR 777 LR, 2001, cul.
bej, s.s.: WFOAXXGAGAKJ00134. Buc. 1. 3000 lei; Au-
toturism Volkswagen Passat. Nr. BU 51 XBO, s.s.:
WVWZZZ3BZ2E272455, an fabr. 2002. Buc. 1. 2500
lei; Autoturism Audi A8. s.s.:
WAUZZZ4D2WNO13926, an fabr. 1998, nr. AZ 132 AV.
Buc. 1. 3200 lei; Autoturism Mercedes E 320 CDI. s.s.:
WDB2102261B071974, an fabr. 2000, cul. gri, nr. BP
2053 BX. Buc. 1. 5000 lei; Autoturism Audi A6. s.s.:
WAUZZZ4BZ1N070988, an fabr. 2001, cul. negru, nr.
SV 98 AXU  Buc. 1. 6000 lei; Mitsubishi Pajero Sport.
s.s.: JMBONK9602J000225, an fabr. 2002, cul. albas-
tru, nr. SV 11 TNC. Buc. 1. 13200 lei; Mercedes Benz
A170 CDI. s.s.: WDB1680081J2385144, an fabr. 1999,
cul. albastru, nr. B 6872 PM. Buc. 1. 6000 lei; Mer-
cedes Benz Sprinter 316. s.s.: WDB9036631R182753,
an fabr. 2000, cul. negru, nr. RZE5KS6. Buc. 1. 25800
lei; Autoutilitara Mitssubishi L200. s.s.:
FJNK340NP032, an fabr. 1996, cul. alb, nr. 97C8409.
Buc. 1. 12800 lei; Ford Focus. s.s.: - an fabr. 2000, cul.
albastru, nr. SV 81 CST. Buc. 1. 5400 lei; BMW 523i.
s.s.: WBADD31010BU46083, an fabr. 1998, cul. argin-
tiu, nr. TX 9928 XA. Buc. 1. 5500 lei; Autoutilitara Re-
nault Master. s.s.: VF1JDAMH526214799, an fabr.
2002, cul. albastru, nr. BZ 229 CE. Buc. 1. 9400 lei;
Chrysler Voyager. s.s.: 1C4GZN2B0XU135386, an fabr.
1999, cul. albastru, nr. TX 5527 XK. Buc. 1. 3900 lei;
Volkswagen Passat. s.s.: WVWZZZ3BZ3E211984, an
fabr. 2002, cul. albastru, nr. SV 030963. Buc. 1. 10700
lei; Skoda Pick - Up. s.s.: TMBEHH673W5747632, an
fabr. 2002, cul. albastru, nr. BN 04 UXK. Buc. 1. 5500
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; - împuterni-
cirea persoanei care îl reprezint` pe ofertant; - pen-
tru persoanele juridice de na]ionalitate român`,
copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat
de Oficiul Registrului Comer]ului; - pentru per-
soanele juridice str`ine, actul de înmatriculare
tradus în limba român` [i legalizat; - pentru per-
soanele fizice române, copie de pe actul de identi-
tate; - 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 10.09.2014
ora 11.00, 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 cam-
era nr. 45 etaj 2 (Compartiment Valorific`ri Bunuri
Confiscate).

PIERDERI
Pierdut certificat constatator de suspendare a so-
ciet`]ii SC Penta Costa Prod SRL, sediul \n Dobric,
C`ianu Mic, nr. 203, jud. Bistri]a N`s`ud, cod unic
de \nregistrare 5753867, J06/407/18.05.1994. |l de-
clar nul.

Pierdut proces verbal predare-primire recep]ie din
06.09.1974, pe numele Scovronschi Stefanie Natalie.
Îl declar nul.

Pierdut atestat profesional transport m`rfuri [i per-
soane, eliberat de ARR Vâlcea, pe nume M`tu[oiu
Mihai Ion, din localitatea Voineasa, str. I. Gh. Duca,
nr 39, jude]ul Vâlcea. Se declar` nul. 

COMEMORåRI

La 30 august s-au implinit 15 ani de la trecerea in
eternitate si intr-o lume mai buna a mamei noastre,
LUPU ECATERINA (ANTIPAS), suflet generos si bland.
Dumnezeu s-o odihneasca in liniste. Cu mult dor fii-
cele, Lucia, Elena, Maria si nepotul Cezar.

Publicitate


