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OFERTE SERVICIU
Angajez tâmplar [i vopsitor lemn. 0723348554.

SC Fibro Metals SRL cu punct de lucru \n Con-
stan]a, angajeaz` operator ma[ini semiauto-
mate [i automate. Cerin]e: limba s~rb`. Rela]ii
la tel: 0725300412.

Proto Technology are ca principal domeniu de
activitate fabricarea de prototipuri, machete [i
matri]e, numai în lemn, argil`, r`[ini sau mate-
riale compozite, cu prec`dere în industria auto.
C`ut`m persoan`, femeie/b`rbat, care are
cuno[tin]e în matri]are, machetare [i prototi-
pare, desen tehnic [i lucrul cu unelte manuale.
Pentru mai multe informa]ii, v` rug`m s` ne
scrie]i pe adresa contact@prototechnology.ro. 

Academia Român` – Filiala Ia[i, Centrul de
Cercet`ri Biomedicale, organizeaz` în ziua de
16.01.2015, ora 10, concurs pentru ocuparea
postului de cercet`tor [tiin]ific, în domeniul
biomedical. Concursul se va desf`[ura conform
Legii 319/2003 privind Statutul personalului de
cercetare-dezvoltare. Dosarul de concurs se
depune în termen de 30 de zile de la data pub-
lic`rii anun]ului, la sediul Centrului. Informa]ii
suplimentare se pot ob]ine de la secretariatul
centrului [i/sau de la Biroul Resurse Umane,
Salarizare, telefon: 0332-101.115.

Direc]ia Sanitar` Veterinar` [i pentru Sigu-
ran]a Alimentelor Vâlcea, cu sediul în Rm. Vâl-
cea, B-dul Pandurilor, nr.9, Jude]ul Vâlcea,
având CF: 2574212, reprezentat` legal de dr. Mi-
clea Mihai Gabriel, director executiv, orga-
nizeaz` la sediul s`u, concurs, în data de:
12.01.2015 ora 10:00 proba scris` [i în:
14.01.2015 ora 12:00 interviul, pentru ocuparea
func]iilor publice de execu]ie, men]ionate mai
jos: -Dou` posturi  de consilier CL.I grad asis-
tent vacante la Compartimentul Poli]ia Sani-
tar` Veterinar` a Animalelor si la Serviciul
Control Oficial S`n`tatea Animalelor. Condi]ii:
studii superioare de lung` durat` absolvite cu
diplom` de licen]` sau echivalent` în dome-
niul medicinii veterinare. Vechime: minim 1 an
în specialitatea func]iei. -Un post de consilier
CL.I, grad debutant vacant la Serviciul An-
tifraud` Condi]ii :studii superioare de lung`
durat` absolvite cu diplom` de licen]` sau
echivalent` în domeniul medicinii veterinare.
Dosarele de concurs se depun la Comparti-
mentul Juridic [i Resurse Umane  în termen
de:20 zile de la data public`rii în Monitorul Ofi-
cial a anun]ului [i vor con]ine documentele
prev`zute la art. 49 alin.1, lit a-f din HG nr.
611/2008, privind cariera func]ionarilor pub-
lici. Bibliografia [i rela]ii suplimentare privind
organizarea [i desf`[urarea concursului, se pot
ob]ine de la Compartimentul Juridic [i Resurse
Umane sau la tel: 0250.713.819, persoana de
contact Filipoiu Iulian.

Institutul de Stat pentru Testarea [i Înregis-
trarea Soiurilor anun]` scoaterea la concurs a
urm`toarelor posturi vacante: Compartiment
achizi]ii publice- 1 post vacant de consilier supe-
rior. Condi]iile specifice prev`zute în fi[a pos-
tului: -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; -Curs de preg`tire/
perfec]ionare/ formare specializat` în dome-
niul “achizi]ii publice”, dovedit cu certificat de
absolvire. Serviciul juridic, administrativ [i pat-
rimoniu- 1 post de consilier superior. Condi]iile
specifice prev`zute în fi[a postului: -Studii uni-
versitare de licen]` absolvite cu diplom`, re-
spectiv studii superioare de lung` durat`
absolvite cu diplom` de licen]` sau echiva-
lent`; -Vechime în specialitatea studiilor nece-
sar` exercit`rii func]iei publice: minimum 9
ani. Serviciul juridic, administrativ [i patrimo-
niu- 1 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` ex-
ercit`rii func]iei publice: minimum 5 ani.
Serviciul resurse umane, IT, PSI, s`n`tate [i se-
curitate în munc`: Compartiment resurse
umane- 1 post vacant 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; -Curs de preg`tire/ perfec]ionare/ for-
mare specializat` în domeniul “resurse
umane”, dovedit cu certificat de absolvire.
Compartiment PSI, s`n`tate [i securitate în
munc` - 1 post vacant 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; -Curs de preg`tire/ perfec]ionare/ for-
mare specializat` în domeniul “s`n`tate [i se-
curitate în munc`”, dovedit cu certificat de
absolvire. Concursul va avea loc la sediul ISTIS
în data de 28 ianuarie 2015, ora 10.00 proba
scris`. Dosarele de înscriere se depun în ter-
men 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 in-
stitu]iei din Bd. M`r`[ti, nr. 61, sector 1, Bu-
cure[ti.

CITA}II
G`it`naru Georgian, cu ultimul domiciliu în Oc-
nele Mari, str. Alexandru Ioan Cuza, nr 85,
jude]ul Vâlcea este citat la Judec`toria Rm. Vâl-
cea pe data de 27.01.2015, ora 9.00, în calitate
de pârât, în dosarul nr 5109/288/2014, în pro-
ces de divor] cu reclamanta G`it`naru Geor-
giana Lavinia. 

Bandac Elena, cheam` \n judecat` pentru
divor], pe Bandac Neculai, \n dosarul nr.
7366/333/2014, la Judec`toria Vaslui, cu ter-
men la data de 27.01.2015, ora 09:30.

SC Gardens Exe SRL - cu sediul \n Sat Barnova,

com. Barnova, jud. Ia[i, reprezentat` prin dl.
Androne Adrian Bebi \n calitate de administra-
tor, cu domiciliul \n sat Barnova, com. Barnova,
jud. Ia[i, este citat` \n calitate de p~r~t` \n
dosarul nr. 22924/245/2014, av~nd ca obiect
cerere de valoare redus` \n data de 02.02.2015,
ora 08:30, la Judec`toria Ia[i, cu sediul \n str.
Anastasie Panu nr. 25, Ia[i, Sec]ia Civil`, cam-
era Sala 6, complet c23f, reclamanta fiind SC
Salubris SA, cu sediul \n Ia[i, {os. Na]ional` nr.
43, jud. Ia[i.

Popa Didina - cu domiciliul \n Ia[i, str. Bradetu-
lui nr. 60, jud. Ia[i, este citat` \n calitate de
p~r~t` \n dosarul nr. 32776/245/2014, av~nd ca
obiect preten]ii, (aparator desemnat \n calitate
de curator special este d-na av. Dorneanu An-
dreea - Aurora) \n data de 12.01.2015, ora 08:30,
la Judec`toria Ia[i, cu sediul \n str. Anastasie
Panu nr. 25, Ia[i, Sectia Civil`, camera Sala 6,
complet c05, reclamant` fiind SC Salubris SA,
cu sediul \n Ia[i, {os. Na]ional` nr. 43, jud. Ia[i.

Ministerul Finan]elor Publice. Agen]ia
Na]ional` de Administrare Fiscal`. Direc]ia
General` Regional` a Finan]elor Publice – Ia[i.
Cita]ie. Sava Ivanov Laura, domiciliat` în Ia[i,
str. V. Lupu, nr. 86, bl. K1, sc. C, et. 4, ap. 3, jud.
Ia[i, în calitate de intimat - fost administrator la
SC Chic Fashion SRL (cu sediul social în Ia[i, str.
V. Lupu, nr. 86, bl. K1, sc. C, et. 4, ap. 3, jud. Ia[i),
este chemat` la Tribunalul Ia[i - Sec]ia II Civil`
- Faliment, Ia[i, str. Elena Doamna, nr. 1A, cam-
era S.II. - etaj II, com. s4 fal, în ziua de 31 martie
anul 2015, ora 9.00, în proces cu Administra]ia
Jude]ean` a Finan]elor Publice Ia[i, str. A. Panu,
nr. 26, pentru angajare r`spundere personal`
conform art. 138 din Legea nr. 85/2006, în
dosarul nr. 9898/99/2012/a1.

Societatea Urban Consulting SRL este citat` s`
se prezinte la Tribunalul Boto[ani, Sec]ia a-II-a
Civil`, de Contencios Administrativ [i Fiscal,
sala P02, în data de 22.01.2015, ora-09.00,
având calitatea de debitoare, în dosarul nr.
3584/40/2014 având ca obiect deschiderea
procedurii insolven]ei.

Societatea Astoria Group SRL este citat` s` se
prezinte la Tribunalul Boto[ani, Sec]ia a-II-a
Civil`, de Contencios Administrativ [i Fiscal,
sala P02, în data de 22.01.2015, ora-09.00,
având calitatea de debitoare, în dosarul nr.
3585/40/2014 având ca obiect deschiderea pro-
cedurii insolven]ei.

SOMA}II
Rom~nia. Judec`toria V`lenii de Munte.
Jude]ul Prahova. Dosar nr. 1066/331/2014. Data
24.11.2014. OP 5041. Fa]` de dispozi]iile
\ncheierii de [edin]` din 20.11.2014 din dosarul
nr. 1066/331/2014, prin care se invoc` de c`tre
reclaman]ii Constantin Elena, domiciliat` \n co-
muna Predeal S`rari, sat Poienile, jud. Prahova,
Fr~ncu Zenovia Mariana, domiciliat` \n mu-
nicipiul Ploie[ti, Str. Cezar Boliah nr. 12, jud. Pra-
hova, Curc` Alexandra, domiciliat` \n comuna
Predeal S`rari, sat Poienile, jud. Prahova, Con-
stantin Gheorghe, domiciliat \n comuna Gura
Vitioarei, sat Poaia Cop`ceni, jud. Prahova
dob~ndirea dreptului de proprietate ca urmare
a efectului prescrip]iei acizitive de lung`
durat` pentru imobilul teren \n suprafa]` de
2490 mp, situat \n sat Poienile nr. 93, jud. Pra-
hova, T 27, Cc 976, A976, intravilan, suprafa]`
de 700 mp situat \n sat Poienile, T 30, F 1037,
intravilan [i suprafa]a de 1000 mp situat \n sat
Poienile, T 30, F 1037, intravilan, se emite
SOMA}IE: Prin care to]i cei interesa]i pot face
opozi]ie \n termen de 6 luni de la emiterea
celei din urm` publica]ii, \n lipsa opozi]iei for-
mulate \n termen procedural, se va trece la
judecarea cererii. Men]ion`m ca imobilul este
de]inut de c`tre reclaman]ii Constatin Elena,
domiciliat` \n comuna Predeal S`rari, sat Poie-
nile, jud. Prahova, Fr~ncu Zenovia Mariana,
domiciliat` \n municipiul Ploie[ti, Str. Cezar Bo-
liah nr. 12, jud. Prahova, Curc` Alexandra, domi-
ciliat` \n comuna Predeal S`rari, sat Poienile,
jud. Prahova, Constantin Gheorghe, domiciliat
\n comuna Gura Vitioarei, sat Poiana Cop`ceni,
Jud. Prahova.  

Soma]ie de uzucapiune. Prin ac]iunea civil` ce
formeaz` obiectul dosarului nr. 2205/265/2013
al Judec`toriei N`s`ud, reclaman]ii Opri]a
Ovidiu-Ion [i Opri]a Crina-Mariana ambii domi-
ciliati \n ora[ul N`s`ud, strada Miron Cristea,
bl.C7, et.3, apart.13, jude]ul Bistri]a-N`s`ud au
solicitat s` se constate ca p~r~]ii Rebrean
Macedon, Rebrean Maria au dob~ndit dreptul
de proprietate prin uzucapiune, prin
jonc]iunea posesiilor asupra imobilelor
\nscrise \n CF 28046 N`s`ud, nr. top. 2203, CF
26561 N`s`ud, nr. top. 2204, CF 26560 N`s`ud,
nr. top. 2205 CF 28321 N`s`ud, nr. top.2206.
Potrivit sus]inerilor reclaman]ilor, posesia imo-
bilului teren anterior redat a fost exercitat` \n
mod public, pa[nic, continuu, neconturba]i [i
sub nume de proprietari de antecesorii
p~r~]ilor Rebrean Macedon [i Rebrean Maria,
\nc` dinaintea celui de-al doilea r`zboi mon-
dial, fiind ulterior predate \n posesia p~r~]ilor
anterior evidentia]i \n jurul anului 1965, de
c~nd acestia au continuat posesia \n acelea[i
condi]ii, termenul prescript]iei achizitive
\mplinindu-se \n persoana p~r~]ilor. Prin
\ncheierea de [edin]` de la termenul de jude-
cat` din 02.10.2014, in temeiul dispozitiei
art.1051 NCPC, instan]a a dispus emiterea
prezentei soma]ii de uzucapiune prin care se
aduce la cuno[tin]a tuturor persoanelor intere-
sate dreptul de a face opozi]ie [i de a o \nainta
Judec`toriei N`s`ud, \n caz contrar, \n termen
de 6 luni de la publicarea acestei soma]ii, in-
stan]a va trece la judecarea cauzei.

NOTIFICåRI
RomINSOL IPURL, administrator judiciar al deb-
itoarei SC Tamarin SRL. Dos. nr. 1772/88/2014
al Tribunalului Tulcea C`tre, To]i creditorii deb-
itoarei  SC Tamarin SRL. În temeiul art. 99 alin.
(3) din Legea nr. 85/2014, v` notific`m faptul
c`, prin sentin]a civil` nr. 2093/14.11.2014, pro-
nun]at` de judec`torul sindic în Dos. nr.
1772/88/2014 al Tribunalului Tulcea, s-a dispus
deschiderea procedurii de insolven]` în form`
general` [i s-a constatat încetat de drept drep-
tul de administrare al debitoarei SC Tamarin
SRL, fiind desemnat ca administrator judiciar

RomINSOL IPURL. Termenul limit` pentru în-
registrarea cererilor de admitere a crean]elor
este 26.12.2014. Termenul limit` de verificare a
crean]elor, întocmire, afi[are [i comunicare a
tabelului preliminar este 14.01.2014. Termenul
de depunere a contesta]iilor este de 7 zile de
la publicarea tabelului preliminar în buletinul
procedurilor de insolven]`. Termenul de
depunere a tabelului definitiv este 02.02.2014.
Administrator judiciar RomINSOL IPURL.

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 04.12.2014, convoac`
Adunarea General` Extraordinar` pentru data
de 15.01.2015, ora 11:00, la sediul societ`]ii din
Bucure[ti, strada Caransebe[ nr.1, sector 1, cu
urm`toare ordine de zi: 1. Aprobarea ob]inerii
unei facilit`]i de finan]are de tipul credit pe
obiect (sistem revolving), cu un plafon de
30.000.000 RON, pe o perioad` maxim` de 12
luni, pentru acoperirea nevoilor temporare de
numerar: plat` furnizori materii prime, mate-
riale, combustibili, salarii, etc., în leg`tur` cu
activitatea curent` a companiei. 2. Aprobarea
datei de 03.02.2015 ca dat` de înregistrare a
hot`rârii A.G.E.A. pentru identificarea ac]ionar-
ilor asupra c`rora se r`sfrâng efectele hot`rârii
A.G.E.A., conform art. 238 din Legea 297/2004
privind pia]a de capital. 3. Aprobarea datei de
02.02.2015 ca ex-date, conform Regulamentu-
lui Autorit`]ii de Supraveghere Financiar` nr.
13/21.08.2014. 4. Aprobarea împuternicirii d-lui
Gehrig Stannard Schultz, Pre[edinte al Consil-
iului de Administra]ie [i Director General, cu
aducerea la îndeplinire a prezentei hot`râri
A.G.E.A. precum [i efectuarea demersurilor
necesare pentru înregistrarea acesteia la ASF,
BVB, Oficiul Registrului Comer]ului Bucure[ti,
Actului Constitutiv actualizat [i a altor docu-
mente necesare la notariat. Particip` ac]ionarii
înscri[i în registrul de eviden]` al ac]ionarilor
pân` la sfâr[itul zilei de 05.01.2015, 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 aseme-
nea 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 per-
soanelor fizice, respectiv certificat de înregis-
trare 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 24.12.2014, ora 16:30, ora de închidere
a programului societ`]ii, în plic închis, cu
men]iunea scris` în clar [i cu majuscule: PEN-
TRU ADUNAREA GENERALå DIN DATA DE
15.01.2015. Fiecare ac]ionar poate depune în-
treb`ri în scris privind punctele de pe ordinea
de zi a  Adun`rii Generale Ordinare, înso]ite de
copia actului de identitate valabil (buletin/
carte de identitate în cazul persoanelor fizice,
respectiv certificat de înregistrare în cazul per-
soanelor juridice), la sediul Societ`]ii din Bu-
cure[ti, str. Caransebe[ nr.1, sector 1, pân` la
data de 09.01.2015, în plic închis, cu men]iunea
scris` în clar [i cu majuscule: PENTRU
ADUNAREA GENERALå DIN DATA DE 15.01.2015.
Accesul ac]ionarilor înscri[i în registrul
ac]ionarilor la data de referin]`, în locul în care
se desf`[oar` adunarea general` a ac]ionar-
ilor, este permis prin simpla prob` a identit`]ii
acestora, f`cut` în cazul ac]ionarilor persoane
fizice cu actul de identitate sau, în cazul per-
soanelor juridice [i al ac]ionarilor persoane fiz-
ice reprezentate, în baza unei împuterniciri
acordate pentru adunarea general`, persoanei
fizice care le reprezint`. Ac]ionarii persoane fiz-
ice care nu pot participa la adunarea general`,
precum [i ac]ionarii persoane juridice, vor
depune pân` la data de 13.01.2015, la sediul so-
ciet`]ii, procurile prin care împuternicesc alte
persoane s`-i reprezinte. Procurile se pot
ob]ine de la sediul societ`]ii sau accesând pag-
ina de internet, la adresa www.prospectiuni.ro,
sec]iunea Investitori/ AGA începând cu data
de 09.12.2014. Ac]ionarii Societ`]ii înregistra]i
la Data de Referin]` în registrul ac]ionarilor
eliberat de Depozitarul Central SA au posibili-
tatea 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 în-
cepând cu data de 09.12.2014 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 per-
sonal c`tre/la Registratura Societ`]ii prin orice
form` de curierat cu confirmare de primire ast-
fel încât s` fie înregistrate ca fiind primite la
Registratura Societ`]ii pân` cel târziu la data
de 07.01.2015, ora 16:30, în plic închis, cu
men]iunea scris` în clar [i cu majuscule: “PEN-
TRU ADUNAREA GENERALå DIN DATA DE
15.01.2015.” Buletinele de vot care nu sunt prim-
ite 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 consid-
erare a voturilor exprimate prin coresponden]`
în caz contrar, formularele de vot prin core-
sponden]` trebuie înso]ite obligatoriu de doc-
umente care s` permit` identificare
ac]ionarilor, astfel: În cazul ac]ionarilor per-
soane fizice: -copie C.I./B.I. sau pa[aport în ter-
men 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` cali-
tatea de reprezentant legal (poate fi orice doc-
ument 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 reprezentan-
tul legal al ac]ionarului - persoan` juridic`; -un
specimen de semn`tur` pentru reprezentan-
tul legal al ac]ionarului, legalizat/ certificat de
un notar sau de un alt organism cu compe-
ten]e de legalizare/ cerificare a semn`turii sau
se poate proceda direct la legalizarea/ certifi-
carea 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` cali-
tatea de reprezentant legal a persoanei fizice
care semneaz` formularul de vot prin core-
sponden]` 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
09.12.2014, în zilele lucr`toare, la sediul so-
ciet`]ii. În cazul în care nu se întrune[te cvoru-
mul legal, Adunarea General` Extraordinar` a
Ac]ionarilor, va avea loc în data de 16.01.2015
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 SC Prospec]iuni SA, 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 07.01.2015. Informa]ii
suplimentare se pot ob]ine la Biroul Rela]ii In-
vestitori, la num`rul de telefon men]ionat mai
sus [i pe website-ul societ`]ii (www.prospec-
tiuni.ro). Pre[edinte al Consiliului de Adminis-
tra]ie, Director General Gehrig Stannard
Schultz.

LICITA}II
Flux SRL Gala]i, C.U.I. 7758755, prin lichidator ju-
diciar Expert Am SPRL, cu sediul în Gala]i, str.
Plantelor, nr.7, desemnat în Dosar nr.
4310/121/2009*, urmare aprob`rii creditorului
ipotecar a pre]ul de vânzare de 110.250 lei pen-
tru imobilele „Lot 3 – teren în suprafa]` de
974,12 mp” [i „1/2 Lot 4 – teren cu destina]ia
cale de acces, 136,74 mp”, în temeiul art. 118 din
Legea 85/2006, aducem la cuno[tin]` c`, în ter-
men de 30 de zile de la data prezentului anun]
pot fi depuse cereri de supraofertare pentru
bunul sus-men]ionat, la sediul lichidatorului.
Pasul de supraofertare este de 10% din pre]ul
deja oferit. Rela]ii suplimentare la telefon
0236-470.525; 0722.654.481.

SC Mavics Impex SRL, prin lichidator, cu sediul
\n Ploie[ti, Str. Gheorghe Doja, nr. 30, et. 10, ap.
31, vinde prin licita]ie public` cu strigare, au-
tovehicul special N3, SG Pompa, marca DAC, nr.
\nmatriculare PH-25-BBA, an fabrica]ie 2004, la
pre]ul de 22.518 lei. Valoarea nu con]ine TVA.
Licita]ia se va ]ine la sediul lichidatorului \n
data de 15.12.2014, ora 16.00; regulamentul de
v~nzare se poate ob]ine de la lichidator. |n
cazul \n care nu se va vinde, licita]ia se va ]ine
\n data de 18.12.2014, 13.01.2015, 15.01.2015,
20.01.2015, 22.01.2015, 27.01.2015, 30.01.2015,
03.02.2015, 06.02.2014 la aceea[i ora, aceea[i
adres`. Termenul limit` pentru \nscrierea la
licita]ie fiind 48 ore \nainte de data \nceperii
licita]iei. Rela]ii la telefon: 0723357858; fax:
0244/597808; www.andreiioan.ro.

SC Olimpia SRL, societate \n faliment, prin
lichidator, cu sediul \n Ploie[ti, Str. Gh. Doja, nr.
30, et. 10, ap. 31, scoate la v~nzare prin licita]ie,
elevator – post lift, marca Lincos, model: STD
6232, Seria: TP 11070309, an fabrica]ie: 2011, ca-
pacitate de ridicare: 3.200 kg, putere: 2,2 kw,
voltaj: 220 V, greutate: 650 kg la pre]ul de 2.715
lei (pre] f`r` TVA). Licita]ia se va ]ine \n data de
15.12.2014 ora 11:30, la sediul lichidatorului din
Ploie[ti, iar \n cazul \n care bunurile nu vor fi
adjudicate, licita]ia se va ]ine \n data de
18.12.2014, 13.01.2015, 15.01.2015, 20.01.2015,
22.01.2015, 27.01.2015, 30.01.2015, 03.02.2015,
06.02.2014, la aceea[i or` [i aceea[i adres`.
Dosarul de prezentare [i condi]iile de partici-
pare se pot ob]ine numai de la sediul lichida-
torului. Telefon/fax: 0244597808; mobil:
0761132931/0723357858; www.andreiioan.ro.

SC Livius SRL, societate in faliment, prin lichida-
tor, cu sediul \n Ploie[ti, Str. Gh. Doja, nr. 30, et.
10, ap. 31, scoate la v~nzare prin licita]ie, \n bloc,
stoc piese auto la pre]ul de 17.853,42 lei (pre]
f`r` TVA). Licita]ia se va ]ine \n data de
15.12.2014 ora 13:00, la sediul lichidatorului din
Ploie[ti, iar \n cazul \n care bunurile nu vor fi
adjudicate, licita]ia se va ]ine \n data de
18.12.2014, 13.01.2015, 15.01.2015, 20.01.2015,
22.01.2015, 27.01.2015, 30.01.2015, 03.02.2015,
06.02.2014, la aceea[i or` [i aceea[i adres`.
Dosarul de prezentare [i condi]iile de partici-
pare se pot ob]ine numai de la sediul lichida-
torului. Telefon/fax: 0244-597.808; mobil:
0761.132.931/0723357858; www.andreiioan.ro.

Partium Insolvency IPURL numit lichidator în
dosarul nr. 11815/111/2012 aflat pe rolul Tri-
bunalului Bihor, privind pe debitoarea SC
E.M.C. SRL, J05/488/2006, CUI: 18457480
scoate la vânzare prin licita]ie public` aparat
de produc]ie ghea]` carbonic` la pre] de
pornire 9.500,00 RON + TVA. Persoanele in-
teresate trebuie s` achizi]ioneze un caiet de
sarcini privind bunurile scoase la licita]ie, con-
tra sumei de 50 RON +TVA, ce cuprinde regula-
mentul de vânzare. Licitantul va depune la
sediul lichidatorului judiciar o cerere de partic-
ipare la licita]ie cu cel pu]in 24 ore înainte de
termenul licita]iei stabilit prin anun]ul public.
Licita]ia va avea loc în data de 16.12.2014 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 23.12.2014,
30.12.2014, 05.01.2015, respectiv 13.01.2015 la
aceea[i or` [i adres`. Informa]ii suplimentare
se pot ob]ine de la lichidator: Tel: 0359/463661
Fax: 0359/463662.

Anun] de participare la licita]ie pentru închiri-
erea 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 2 ani. 3. Condi]iile de participare :
dovada cump`r`rii caietului de sarcini;
garan]ia de participare la licitatie – 10% din val-
oarea minim` a chiriei anuale; certificatul con-
statator emis de ORC, valabil la data deschiderii
ofertelor; certificate constatatoare privind în-
deplinirea obliga]iilor exigibile de plata a im-
pozitelor si taxelor c`tre stat inclusiv cele
locale; certificat de atestare fiscal`; cazier fiscal
emis MF; cazier judiciar al administratorului;
bilan]ul contabil pentru ultimii 2 ani, vizat de
administra]ia fiscal`; fisa de informatii gen-
erale privind cifra de afaceri pe ultimii 3 ani;
declara]ie c` nu se afl` in litigiu cu titularul
dreptului de administrare. 4. Cuantumul [i
forma garan]iei de participare: 10% din val-
oarea minim` a chiriei anuale, constituit`  prin
ordin de plat` sau scrisoare de garan]ie ban-
car̀  în favoarea Administra]iei Bazinale de Ap`
Olt. 5. Descrierea succint` a bunului ce
urmeaz` a fi închiriat: Închiriere suprafa]` de
teren în albia minor` a pârâului Cerna din
Jud.Vâlcea, pentru înl`turarea materialului alu-
vionar:  Jude]ul Vâlcea. Lotul 1 – 5.680 mp teren
în albia minor` a pârâului Cerna, situat în Loc.
Stroe[ti, Jud.Vâlcea. 6. Data, locul [i ora limitã
de primire a ofertelor: 30.12.2014  pân` la ora
10:00 la sediul Administra]iei Bazinale de Ap`
Olt, Str. Remus Bellu nr. 6, Rm. Vâlcea, jud. Vâl-
cea. 7. Data [i locul deschiderii acestora:
30.12.2014 începand cu ora 10:30 la sediul Ad-
ministra]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 Ad-
ministra]iei Bazinale de Ap` Olt,  Biroul
Achizi]ii, contravaloarea acestuia fiind de 1.246
lei/lot. 9. Durata în care ofertan]ii rãmân an-
gaja]i prin termenii ofertelor lor: Perioada de
valabilitate a ofertei va fi de 90 de zile calen-
daristice de la data licita]iei deschise  organi-
zat` pentru atribuirea contractului de
închiriere.

Consiliul Local al Comunei Lumina, jud. Con-
stan]a, tel 0241- 251828, fax 0241-251744 orga-
nizeaz` în data de  29.12.2014 , la sediul din
strada Mare nr.170, licita]ie public` deschis` cu
strigare, în vederea concesion`rii urm`toarelor
suprafe]e de teren, ce fac parte din domeniul
privat al comunei Lumina: 1. Teren în suprafa]`
de 300 mp situat în Com. Lumina, Strada Teiu-
lui nr.7, lot 55 - cu destina]ia construc]ie
locuin]`. Licita]ia se va desf`[ura în data de
29.12.2014, ora 10 la sediul Primariei Comunei
Lumina din Strada Mare nr.170. Achizi]ionarea
caietului de sarcini se face de la sediul Prim`riei
Comunei Lumina la pre]ul de 400 lei, începând
cu data de 12.12.2014. Garan]ia de participare
la licita]ie este în cuantum de 100 lei. Taxa de
participare la licita]ie este de 250 de lei. 2. Teren
în suprafa]` de 300 mp situat în Comuna Lu-
mina, strada Teiului, lot 63 - cu destina]ia con-
struc]ie locuin]`. Licita]ia  se va desf`[ura în
data de 29.12.2014 ora 11:00 la sediul Prim`riei
Comunei Lumina din Strada Mare nr.170.
Achizi]ionarea caietului de sarcini  se face de
la sediul Prim`riei Comunei Lumina la pre]ul
de 400 lei, începând cu data de 12.12.2014.
Garan]ia de participare la licita]ie este în cuan-
tum de  100 lei. Taxa de participare la licita]ie
este de 250 de lei. Data limit` de depunere a
documentelor solicitate este 29.12.2014 ora
09.00. Documente necesare pentru partici-
parea la licita]ie: -documentele  de eligibilitate
- în plic închis conform specifica]iilor din cai-
etul de sarcini. -dovada achit`rii caietului de
sarcini. - dovada  constituirii garan]iei de par-
ticipare. - dovada achit`rii taxei de participare.
Informa]ii suplimentare se pot ob]ine la nr. de
telefon 0241-251828, Primar Chiru Dumitru.

Anun] de participare. Achizi]ia de echipa-
mente (utilaje) [i montajul acestora. 1. Denu-
mire achizitor: Societatea Na]ional` a S`rii SA
Bucure[ti –Sucursala Salina Tg. Ocna, str.
Salinei nr.12, jud. Bac`u, cod : 605600, telefon:
0234-344.017, fax: 0234-344.022, e-mail:
salina@salina.ro. 2. Obiectul: încheierea unui
contract pentru furnizare echipamente (uti-
laje) [i montarea acestora privind: “Opti-
mizarea fluxului tehnologic de ambalare a s`rii
în pungi (baxare [i paletizare) [i în saci (paleti-
zare)” pentru Sucursala Salina Tg. Ocna. 3. Pro-
cedura aplicat`: Licita]ie deschis`. 4.
Documenta]ia de atribuire [i copie dup`: Reg-
ulamentul propriu privind organizarea [i
desf`[urarea procedurilor de achizi]ie de pro-
duse, servicii [i lucr`ri aplicabil în cadrul So-
ciet`]ii Na]ionale a S`rii S.A. Bucure[ti, se pot
ob]ine de la Salina, str. Salinei, nr. 12, loc. Tg.
Ocna, jud. Bac`u. 5. Data pân` când se pot so-
licita clarific`ri: 13.01.2015, ora 12.00. 6. Termen
de r`spuns la solicit`ri: 14.01.2015, ora 14.00. 7.
Locul [i data limit` de depunere a ofertelor:
conf. art. 1 –15.01.2015, ora 9.00. 8. Locul [i data
deschiderii ofertelor: conf. art. 1 –15.01.2015, ora
10.00. 9. Nu sunt admise: oferte alternative. 10.
Se solicit`: Garan]ie de participare în cuantum
de: 20.000 lei. Dovada constituirii garan]iei de
participare va fi: pe exteriorul plicului mare cu
oferta. 11. Perioada de valabilitate a ofertei: 90
de zile. 12. Criteriul de atribuire: cea mai avan-
tajoas` ofert` din punct de vedere tehnico -
economic.

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. Num`r de înregistrare ca operator de
date cu caracter personal – 759. Dosar de exe-
cutare nr. 13776845/ 2003; 12050622/ 2014. Nr.
40715 - 40716 din 05.12.2014. Anun]ul privind
vânzarea pentru bunuri imobile/ ansamblu de
bunuri imobile. Anul 2014 luna decembrie ziua
05. În temeiul art. 162, alin. (2), din Ordonan]a
Guvernului nr. 92/ 2003 privind Codul de Pro-
cedur` Fiscal`, republicat`, cu modific`rile [i
complet`rile ulterioare, se face cunoscut c` în
ziua de 23, luna decembrie, orele 12.00 - 13.00,
anul 2014, în localitatea Câmpulung Moldove-
nesc, str. 22 Decembrie nr. 2A, se vor vinde prin
licita]ie public` urm`toarele bunuri imobile,
proprietate a debitorilor: 1. Ost Holz SRL cu

domiciliul fiscal în localitatea Câmpulung
Moldovenesc, str. Sirenei nr. 6, bl. B3, sc. A, etaj.
3, ap. 14., cod de identificare fiscal` 13776845: a)
cl`dire în suprafa]` de 2.359 mp - suprafa]`
construit`, compus` din: depozit, ramp` pen-
tru pr`jini foraj, stand pentru probe tubulatur`
de foraj, magazie materiale, atelier mecanic,
sediu administrativ cu P+1, platform` - stand
pentru prefabricate, cabin` paz`, 2 depozite
utilaje, remiz` PSI, situat` în localitatea Câm-
pulung Moldovenesc - pe o fost` platform` in-
dustrial` a fostului I.P.E.G., pre] de evaluare
529.072 lei, pre] de pornire al licita]iei II –
396.804 lei (exclusiv TVA); b) teren în suprafa]`
de 9.325 mp, situat în localitatea Câmpulung
Moldovenesc, zona fost I.P.E.G. pre] de evalu-
are 205337 lei, pre] de pornire al licita]iei II -
154003 lei (exclusiv TVA). Bunurile imobile mai
sus men]ionate sunt grevate de urm`toarele:
Creditori, Sarcini: DGRFP Ia[i - Ipotec` \n baza
PV sechestru nr. 29926/ 12.12.2011. 2. Italfra SRL
cu domiciliul fiscal în localitatea Gura Humoru-
lui, str. P-]a. Republicii FN, bl. D3, sc. A, ap. 3, cod
de identificare fiscal` 12050622: a) teren în
suprafa]` de 620 mp, situat în localitatea
Breaza, pre] de evaluare 10940 lei, pre] de
pornire al licita]iei II - 8.205 lei (exclusiv TVA),
nr. cad. 4247/23, CF 32332 a comunei Fundu
Moldovei; b) teren fânea]` \n suprafa]` de
5.200 mp, situat \n localitatea Breaza, pre] de
evaluare 80.287 lei, pre] de pornire al licita]iei
II - 60.215 lei (exclusiv TVA), nr. cad. 4247/22, CF
32332 a comunei Fundu Moldovei; c) teren
fânea]` \n suprafa]` de 18.064 mp, situat \n lo-
calitatea Breaza, pre] de evaluare 159.375 lei,
pre] de pornire al licita]iei II - 119.531 lei (exclu-
siv TVA), nr. cad. 4247/21, CF 32332 a comunei
Fundu Moldovei; d) teren fânea]` \n suprafa]`
de 3.133 mp, amplasat pe teritoriul comunei
Vama, pre] de evaluare 11.057 lei, pre] de
pornire al licita]iei II - 8.293 lei (exclusiv TVA),
nr. cad. 2729/8, CF 31478 a comunei Vama; e)
teren fânea]` \n suprafa]` de 3133 mp, am-
plasat pe teritoriul comunei Vama, pre] de
evaluare 11.057 lei, pre] de pornire al licita]iei II
- 8.293 lei (exclusiv TVA), nr. cad. 2729/7, CF
31478 a comunei Vama; f) teren p`[une \n
suprafa]` de 35.360 mp, amplasat pe teritoriul
comunei Vama, pre] de evaluare 109.191 lei,
pre] de pornire al licita]iei II - 81.893 lei (exclu-
siv TVA), nr. cad. 2729/13, CF 31478 a comunei
Vama; g) teren p`[une \n suprafa]` de 8692
mp, amplasat pe teritoriul comunei Vama, pre]
de evaluare 26841 lei, pre] de pornire al
licita]iei II - 20.131 lei (exclusiv TVA), nr. cad.
2727/14, CF 31478 a comunei Vama; h) teren
p`[une \n suprafa]` de 1904 mp, situat pe ter-
itoriul comunei Vama, pre] de evaluare 6.719
lei, pre] de pornire al licita]iei II - 5.039 lei (ex-
clusiv TVA), nr. cad. 2725/2, CF 31478 a comunei
Vama. Bunurile imobile mai sus men]ionate
sunt grevate de urm`toarele: Creditori, Sarcini:
Banca Transilvania – Ipotec`; DGRFP Ia[i –
Ipotec` \n baza PV sechestru nr. 12202/
16.04.2014. Invit`m pe cei care pretind vreun
drept asupra acestor bunuri s` în[tiin]eze de-
spre 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 sau, în cazul
vânz`rii prin licita]ie, pân` în ziua precedent`
termenului de vânzare: oferte de cump`rare;
în cazul vânz`rii la licita]ie, dovada pl`]ii taxei
de participare, reprezentând 10% din pre]ul de
pornire a licita]iei; împuternicirea persoanei
care îl reprezint` pe ofertant; pentru per-
soanele 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`; pentru persoanele fiz-
ice române, copie de pe actul de identitate;
dovada emis` de creditorii fiscali c` nu au
obliga]ii fiscale restante, urmând s` se prez-
inte la data stabilit` pentru vânzare [i la locul
fixat în acest scop. Împotriva prezentului în-
scris, cel interesat poate introduce contesta]ie
la instan]a judec`toreasc` competent`, în ter-
men de 15 zile de la comunicare sau luare la
cuno[tin]`, în conformitate cu prevederile art.
172 [i art. 173 din Ordonan]a Guvernului nr. 92/
2003 privind Codul de Procedur` Fiscal`, re-
publicat`, cu modific`rile [i complet`rile ulte-
rioare. Potrivit dispozi]iilor art. 9, alin. (2), lit.
d) din Ordonan]a Guvernului nr. 92/ 2003
privind Codul de Procedur̀  Fiscal`, republicat`,
cu modific`rile [i complet`rile ulterioare, când
urmeaz` s` se ia m`suri de executare silit`, nu
este obligatorie audierea contribuabilului. Pen-
tru informa]ii suplimentare v` pute]i adresa la
sediul nostru sau la num`rul de telefon 0230/
312310. Data afi[`rii: 08.12.2014.

PIERDERI
SC Ewind SRL, J13/2480/2007, C.U.I.:22160860,
declar`m pierdut certificatul constatator emis
de O.R.C. Constan]a în 10.12.2012 în baza de-
clara]iei tip model 2 nr.589120 din 06.12.2012
privind sediul secundar al societ`]ii din com.
Pantelimon, parcela A467/43/2, sola 140,
jud.Constan]a. Îl declar`m nul.

Iancu Valeriu, pierdut certificat ADR nr. 021528
[i certificat marf` nr. 0134727000. Le declar
nule.

Pierdut atestat profesional marf` nr.
0274490000 eliberat în 2014 de A.R.R.
Mehedin]i pe numele Ciobanu Marin. Se de-
clar` nul.

Pierdut cartel` tahograf nr. 000000000 J
E33000, eliberat` la 06.12.2013 de A.R.R. Tulcea
pe numele Olaru Marius. Se declar` nul`.

Pierdut legitima]ie avocat Io[ca Alexandru
Ionu] Baroul Bucure[ti. Ofer recompens`.
0737.385.274.

Pierdut atestat profesional transport marf` +
card tahograf pe numele Dr`goi  Petre
Cristinel. |l declar` nul.

Pierdut certificat constatator de autorizare cu
activit`]i desf`[urate \n afara sediului social a
SC P&A Next Green Tech SRL-D.


