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OFERTE SERVICIU
Club Vila Bran (Bran, Bra[ov) angajeaz` cu expe-
rien]`: recep]ioner, animator (fire sociabil` [i
sportiv`), [ef sal`, osp`tar, barman, buc`tar, ajutor
buc`tar, cofetar-patiser. 0722.268.866.

SC Capgemini Services Romania SRL angajeaz` Agent
Servicii Client cu limba bulgar`. Cerin]e: studii medii,
cuno[tinte avansate de limba bulgar` [i limba en-
glez`, cuno[tinte IT la nivel mediu. Informa]ii supli-
mentare la recruitment.iasi.ro@capgemini.com sau
la telefon: 0232.317.000.

Societate transport intern [i interna]ional de m`rfuri,
angaj`m conduc`tori auto categoria CE, cu experien]`
minim 3 ani, pentru lucru în comunitate. Rela]ii, de
luni pân` vineri, între orele 08.00-16.00, la tel.:
0757.092212. CV-urile se vor trimite pe fax:
0236.313.176.

|NCHIRIERI OFERTE
Închiriere spa]iu depozitare, birouri, parcare, zona
Metro Militari, cu utilit`]i, avantaje multiple.
0721.200.158.

VÅNZåRI DIVERSE
ADL INVEST SRL vinde depozit carburan]i în Moine[ti,
Jude]ul Bac`u. Detalii la 0751.513.110 -Elena.

CITA}II
P~r~ta Bratu Adriana, cu ultimul domiciliu cunoscut \n
comuna Pietro[ani, jude]ul Arge[, este chemat` \n
judecat` la Judec`toria Mizil, \n dosarul

nr.1649/259/2011, \n ziua de 08.04.2015, ora 8.00, pen-
tru ac]iune \n constatare.

Numitul Dumitru Marius Aurelian, domiciliat în
Pite[ti, str. Exerci]iu nr. 83, bl. P8, sc. A, ap. 14, este citat
în instan]a Tribunalului Sibiu, în data de 12.03.2015, în
Dosar 11356/306/2009*a1, în proces civil cu
G`lbenu[` Vasile Gabriel.

Numitul Ichim Nicolae Florinel cu ultimul domiciliu
cunoscut \n Bucure[ti, Calea Giule[ti, nr. 42, bl. 8, sc. A,
et. 6, ap. 27, sector 6, este citat la Judec`toria sector 6
Bucure[ti, \n data de 02.04.2015, ora 8.30, \n calitate
de p~r~t, \n litigiu cu Reclamanta Ichim Ana Maria, \n
Dosarul nr. 20423/303/2014, av~nd ca obiect “Divor]
f`r` minori”.

Subscrisul CREDIDAM – Centru Român pentru Admin-
istrarea Drepturilor Arti[tilor Interpre]i, cu sediul în
str. Jules Michelet nr. 15 – 17, sector 1, Bucure[ti,
reprezentat prin director general [tefan Gheorghiu,
în calitate de reclamant în dosarul nr. 1515/3/2015,
aflat pe rolul Sec]iei a V-a Civile a Tribunalului Bu-
cure[ti, având ca obiect drepturile conexe datorate
arti[tilor interpre]i, cit`m pârâta, SC Escinita SRL, cu
sediul social în mun. B`icoi, ora[ B`icoi, str. Republicii
nr. 235.B, jud. Prahova, înregistrat` la Registrul
Comer]ului sub nr. J29/706/2004, s` se prezinte la ter-
menul de judecat` din data de 02.04.2015, cam. 101, PI
1, ora 8:30.

Subscrisul CREDIDAM – Centru Român pentru Admin-
istrarea Drepturilor Arti[tilor Interpre]i, cu sediul în
str. Jules Michelet nr. 15 – 17, sector 1, Bucure[ti,
reprezentat prin director general [tefan Gheorghiu,
în calitate de reclamant în dosarul nr. 42190/3/2012,
aflat pe rolul Sec]iei a V-a Civile a Tribunalului Bu-
cure[ti, având ca obiect drepturile conexe datorate
arti[tilor interpre]i, cit`m pârâta, SC Doly-Mat SRL, cu

sediul social în sat R`d`[eni, comuna  R`d`[eni, str.
Fîntîna Eroilor nr. 215, jud. Suceava, înregistrat` la Reg-
istrul Comer]ului sub nr. J33/441/2002, s` se prezinte
la termenul de judecat` din data de 09.04.2015, cam.
101, PI 2, ora 8:30.

Subscrisul CREDIDAM – Centru Român pentru Admin-
istrarea Drepturilor Arti[tilor Interpre]i, cu sediul în
str. Jules Michelet nr. 15 – 17, sector 1, Bucure[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 Tribunalului Bu-
cure[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, bl. D23, scara 3, ap.19, jud. Dolj, înregistrat` la
Registrul Comer]ului sub nr. J16/2215/2007, s` se prez-
inte la termenul de judecat` din data de 09.04.2015,
cam. 101, PI 2, ora 8:30.

În cauza civil` cu nr. 6327/278/2014 privind pe recla-
mantul Pusok Iosif împotriva pârâtei Pusok Aurica, în

calitate de succesor al coproprietarului de carte fun-
ciar` decedat, Papiuc Nicolae, titlul dreptului înscris în
cartea funciar`, reclamantul Pusok Iosif invoc`
dobândirea propriet`]ii prin uzucapiune a imobilului-
teren înscris în CF 2648 Petrila, nr. ord. A+8, nr. top.
2193/7, proprietatea defunctului Papiuc Nicolae,
având ca succesor pe Pusok Aurica. Prin încheierea de
[edin]` pronun]at` în data de 26.02.2015 s-a dispus
emiterea prezentei soma]ii prin care to]i cei interesa]i
pot face opozi]ie, în temeiul art. 1051, alin. 2), lit. e),
din Codul de procedur` civil`, în caz contrar în termen
de 6 luni de la emiterea celei din urm` publica]ii, cu
respectarea dispozi]iilor art. 1051 din Codul de proce-
dur` civil`, se va trece la judecarea cererii.

DIVERSE
SC Renata Contact Impex SRL, C.U.I. 34079867, pc.
lucru Com. Vidra, sat Cretesti, str. Principal` nr.51, jud.
Ilfov, titular al activit`]ii de comer] cu ridicata al
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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 A.P.M. 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 publicu-
lui se primesc zilnic, la sediul A.P.M. Ilfov.

ADUNåRI GENERALE
Pre[edintele Consiliului de Administra]ie al SC COMET
SA Convoac` Adunarea General` Ordinar` Ac]ionar-
ilor SC COMET SA, cu sediul în România, Ora[ Volun-
tari, str. Barsei nr.2, Depozit 27, complex industrial/
comercial, Jud. Ilfov J23/802/2010; C.U.I. 1350870, În
conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind
societ`]ile comerciale, ale legilor [i/sau normelor spe-
ciale aplicabile societ`]ilor active pe pia]a de capital
din România [i reglementate de C.N.V.M., [i ale Actu-
lui Constitutiv al Societ`]ii, Convoac` Adunarea Gen-
eral` Ordinar` a Ac]ionarilor, pentru to]i ac]ionarii
societ`]ii înregistra]i la data de referin]` din
20.04.2015, pentru data de 27.04.2015 ora 12:00.
{edin]a Adun`rii Generale a Ac]ionarilor se va
desf`[ura la adresa aleas` conform prevederilor Ac-
tului Constitutiv în: Bucure[ti, [os. Orhideelor nr.12 B,
et.5, sector 6. I. Adunarea General` Ordinar` a
Ac]ionarilor din data de 27.04.2014, ora 12:00, va avea
urm`toarea ordine de zi: -Prezentarea, discutarea [i
aprobarea Raportului de activitate al Consiliului de
Administra]ie [i desc`rcarea de gestiune a Adminis-
tratorilor pentru anul 2014. -Aprobarea raportului Au-
ditorului financiar asupra situa]iilor financiare
întocmite la 31.12.2014. -Prezentarea, discutarea [i
aprobarea situa]iilor financiare, bilan]ul contabil, pen-
tru anul 2014, înso]ite de opinia auditorului financiar.
-Prezentarea, dezbaterea [i aprobarea Bugetului de
Venituri [i Cheltuieli [i a planului de investi]ii pentru
anul 2015. -Aprobarea datei de 15.05.2015 ca dat` de
înregistrare, respectiv de identificare a ac]ionarilor
Societ`]ii asupra c`rora se r`sfrâng hot`rârile
Adun`rii Generale Ordinare a Ac]ionarilor în confor-

mitate cu dispozi]iile art.238 din Legea 297/2004 (cu
privire la acordarea dividendelor).-Mandatarea dom-
nului Tuama Reyad A, cet`]ean român, n`scut la data
de 20.03.1971 în Irak– Salah Aldin Samarra, cu domicil-
iul în Bucure[ti, str. Cap. Eftimie Z. Croitoru nr. 2A,
bl.309, sc.6, et.4, ap.69, sector 6, posesor CI seria RR nr.
637865, eliberat` de SPCEP 6 biroul nr.2, la data de
11.09.2009, CNP 1710320400013, în calitate de Pre[ed-
inte al Consiliului de Administra]ie al Societ`]ii, în
scopul semn`rii hot`rârii adoptate în cadrul [edin]ei
Adun`rii Generale Ordinare a Ac]ionarilor Societ`]ii.
Ac]ionarii societ`]ii reprezentând cel pu]in 5% din
capitalul social al societ`]ii pot introduce puncte pe
ordinea de zi a Adun`rii Generale Ordinare, cu
condi]ia ca fiecare punct s` fie înso]it de o justificare
sau de un proiect de hot`râre propus spre adoptare
de c`tre Adunare, în termen de 15 zile de la publicare
precum [i a de prezenta proiecte de hot`râre pentru
punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea
de zi a Adun`rii Generale precum [i de a adresa în-
treb`ri cu privire la Ordinea de zi, pân` cel târziu la
data de 20.04.2015, orele 16.00. Începând cu data de
30.03.2015, documentele, convocatorul, informa]iile
privind num`rul total de ac]iuni [i drepturile de vot la
data convoc`rii, procurile precum [i documentele,
materialele informative [i proiectele de hot`râri în
leg`tur` cu Aunarea General` referitoare la punctele
de pe ordinea de zi, în condi]iile legisla]iei în vigoare,
se pot consulta [i procura de c`tre ac]ionari de la
sediul ales al societ`]ii din Bucure[ti, [os. Orhideelor
nr.12 B, et.5, sector 6, tel. 021.310.06.10 fax
021.310.29.10. Formularele de vot prin coresponden]`
vor fi disponibile începând cu data de 27.03.2015, la
sediul ales al societ`]ii din Bucure[ti, [os. Orhideelor
nr.12 B, et.5, sector 6. Dreptul de vot se poate exercita
în mod direct, prin reprezentant sau prin corespon-
den]`. Exercitarea dreptului de vot în mod direct se
face prin participarea ac]ionarului la [edin]`, în baza
actului de identitate. Accesul ac]ionarilor persoane
fizice îndrept`]i]i s` participe la Adun`rile Generale
ale Ac]ionarilor este permis prin simpla prob` a iden-
tit`]ii acestora. În conformitate cu dispozi]iile legale,
ac]ionarii pot fi reprezenta]i în cadrul Adun`rii Gen-
erale ale Ac]ionarilor de c`tre reprezentan]ii lor legali

sau de c`tre alte persoane c`rora li s-a acordat o
procur` special`, pe baza formularului de procur` pus
la dispozi]ie de Societate, în condi]iile legii la sediul
ales al societ`]ii, tel.: 021.310.06.10. Vor fi puse la dis-
pozi]ia ac]ionarilor c`te trei exemplare din formularul
de procur` special` care vor avea urm`toarele des-
tina]ii: unul pentru ac]ionar, unul pentru reprezen-
tant [i unul pentru Societate. Procurile speciale, în
original, vor fi depuse la sediul ales al Societ`]ii, din

Bucure[ti, [os. Orhideelor nr.12 B, et.5, sector 6, cu 48
de ore înainte de Adunare, în plic închis, pân` la data
de 25.04.2015 cu men]iunea: „Pentru Adunarea Gen-
eral` Ordinar` a Ac]ionarilor din data de 27.04.2015”,
sub sanc]iunea pierderii exerci]iului dreptului de vot
în acea Adunare. Procurile care nu con]in cel pu]in in-
forma]iile cuprinse în formularul pus la dispozi]ie de
c`tre Societate sau care nu sunt transmise în ter-
menul prev`zut mai sus, nu sunt opozabile societ`]ii
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[i nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvoru-
mului [i majorit`]ii în Adunarea General` Ordinar`.
Ac]ionarii persoane fizice vor transmite procurile spe-
ciale, în original, înso]ite de copiile actului de identi-
tate ale acestora semnate pentru conformitate de
ac]ionari. În cazul procurilor speciale transmise de
persoanele juridice, acestea vor fi semnate în original
de reprezentantul legal, [i vor fi înso]ite de certificatul
constatator al societ`]ii emis de Registrul Comer]ului,
în original, nu mai vechi de 30 de zile la data
depunerii, copia certificatului de înregistrare al so-
ciet`]ii [i copia actului de identitate al reprezentan-
tului legal care semneaz`. La data Adun`rii Generale
Ordinare a Ac]ionarilor, la intrarea în sala de [edin]a,
reprezentan]ii desemna]i vor prezenta exemplarul lor
de procura special` [i actul de identitate. Ac]ionarii
Societ`]ii au posibilitatea de a vota prin corespon-
den]`, înainte de Adunare, prin utilizarea formularu-
lui de vot prin coresponden]` („Formularul de vot”). În
cazul votului prin coresponden]` al persoanelor fiz-
ice, formularul de vot completat [i semnat în original,
va fi înso]it de copia actului de identitate al ac]ionaru-
lui, semnat pentru conformitate de acesta. În cazul
votului prin coresponden]` al persoanelor juridice for-
mularul de vot completat [i semnat în original, va fi
înso]it de certificatul constatator emis de Registrul
Comer]ului, în original, nu mai vechi de 30 de zile la
data depunerii, copia certificatului de înregistrare al
societ`]ii [i copia actului de identitate al reprezentan-
tului legal care semneaz` formularul de vot prin core-
sponden]`. Ac]ionarul î[i va exercita dreptul de vot
prin înscrierea caracterului "X" în c`su]a aferent`
op]iunii. Vor fi considerate valide doar buletinele de
vot care con]in toate elementele de identificare solic-
itate pentru semnatar [i au înscrise un singur caracter
"X" în dreptul punctelor de pe buletinul de vot. La
depunerea buletinului de vot sunt necesare, acte care
s` permit` identificarea cert` a calit`]ii de ac]ionar,
ori de reprezentant legal al acestuia, pentru persoana
care exercit` votul, precum [i num`rul de ac]iuni
de]inute. Actele trebuie s` permit` identificarea lor
f`r` echivoc în Registrul ac]ionarilor întocmit de c`tre
Depozitarul Central/ Registrul Ac]ionarilor (confir-
mare structura ac]ionari), pentru data de referin]`.
Formularele de vot prin coresponden]` vor fi disponi-
bile începând cu data de 27.03.2015, la sediul ales al
Societ`]ii din Bucure[ti, [os. Orhideelor nr.12 B, et.5,
sector 6. În cazul votului prin coresponden]`, Formu-
larul de vot, completat [i semnat poate fi transmis
c`tre sediul ales al societ`]ii din Bucure[ti, [os.
Orhideelor nr.12 B, et.5, sector 6,  prin orice form` de
curierat cu confirmare de primire, astfel încât s` fie
înregistrat ca fiind primit la sediul ales al societ`]ii
pân` cel târziu la data de 20.04.2015, ora 16:00, în plic
închis, cu men]iunea scris` în clar [i cu majuscule:
„Pentru Adunarea General` Ordinar` a Ac]ionarilor
din 27.04.2015”. Formularele de vot care nu sunt prim-
ite la  sediul ales al Societ`]ii pân` la data [i ora sus
men]ionat` nu vor fi luate în calcul pentru deter-
minarea cvorumului [i majorit`]ii în Adun`rile
Ac]ionarilor. În cazul în care, la data [i ora sus-
men]ionate ca fiind data primei convoc`ri a
Adun`rilor Generale Ordinare a Ac]ionarilor, nu se în-
trunesc condi]iile de validitate prev`zute de Legea nr.
31/1990 privind societ`]ile comerciale [i de Actul con-
stitutiv al Societ`]ii, Adunarea General` Ordinar` a
Ac]ionarilor Societ`]ii se va întruni în data de
28.04.2015, ora 13:00 în acela[i loc [i cu aceea[i ordine
de zi. 

Consiliul de Administra]ie al S.C. Tes`toriile Reunite
S.A. cu sediul social în municipiul Bucure[ti, str.
Sp`taru Preda, nr. 5, sector 5, înregistrat` în Registrul
Comer]ului sub num`rul J40/352/1991, având codul
de înregistrare fiscal` RO425818, întrunit în [edin]a
din data de 06.03.2015 Convoac` Adunarea General`
Ordinar` a Ac]ionarilor pentru data de 27.04.2015, ora
11.00. Lucr`rile adun`rii generale a ac]ionarilor se vor
desf`[ura la sediul social al societ`]ii. Convocarea se
efectueaz` în conformitate cu prevederile Actului con-
stitutiv al societ`]ii, Legii nr.297/2004,
reglement`rilor C.N.V.M. [i Legii nr. 31/1990 republi-
cat`, cu toate modific`rile ulterioare. La adunarea
general` a ac]ionarilor sunt îndrept`]i]i s` participe [i
s` voteze to]i ac]ionarii înregistra]i în registrul
ac]ionarilor la sfâr[itul zilei de 15.04.2015, stabilit` ca
dat` de referin]`. Ordinea de zi a Adun`rii Generale
Ordinare a Ac]ionarilor este urm`toarea: 1.
Prezentarea, discutarea [i aprobarea Raportului de ac-
tivitate al Consiliului de Administra]ie pentru anul
2014; 2. Prezentarea, discutarea [i aprobarea
situa]iilor financiare pentru anul 2014, înso]ite de pro-
cesul verbal de inventar [i de raportul auditorului fi-
nanciar; 3. Aprobarea descarc`rii de gestiune a

administratorilor pentru anul 2014; 4. Aprobarea
repartiz`rii profitului net realizat în anul 2014 pentru
acoperirea pierderilor înregistrate în anii anteriori; 5.
Prezentarea, discutarea [i aprobarea Programului de
activitate, a Programului de investi]ii [i a Bugetului
de Venituri [i Cheltuieli pentru anul 2015. 6. Prelun-
girea mandatului actualului auditor, pân` la data de
30.04.2017; 7. Stabilirea remunera]iei membrilor [i
pre[edintelui Consiliului de Administra]ie; 8.
Prezentarea situa]iei imobilului din Str. Eufrosina
Popescu nr.61, Sector 3, Bucure[ti; 9. Aprobarea datei
de 18.05.2015 (ex-data 15.05.2015) ca data de înregis-
trare a ac]ionarilor asupra c`rora se r`sfrâng efectele
hot`rârii adoptate de c`tre adunarea general`; 10. Îm-
puternicirea directorului general– dl. Miron Daniel
Florian, sa efectueze toate actele necesare pentru co-
municarea, raportarea [i înregistrarea hot`rârii A.G.A.
la Oficiul Registrului Comer]ului [i BVB. Directorul
general poate s` mandateze [i alte persoane pentru
efectuarea raport`rilor [i înregistr`rilor anterior
men]ionate.

Ac]ionarii reprezentând împreun` cel pu]in 5% din
capitalul social, au dreptul: (i) 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`, [i (ii) de a prezenta proiecte de
hot`râre pentru punctele incluse sau propuse spre a
fi incluse pe ordinea de zi a adun`rii generale. Ter-
menul limit` pân` la care ac]ionarii î[i pot exercita
drepturile men]ionate mai sus este de maxim 15 zile
de la data public`rii convocatorului în Monitorul Ofi-
cial. Fiecare ac]ionar are dreptul s` adreseze întreb`ri
privind punctele de pe ordinea de zi a adun`rii gen-
erale, pân` cel târziu în data de 22.04.2015. Soci-
etatea poate r`spunde inclusiv prin postarea
r`spunsului pe website-ul propriu. Propunerile pen-

tru ordinea de zi sau întreb`rile ac]ionarilor vor
putea fi transmise în scris, fie prin po[t` sau servicii
de curierat, la sediul societ`]ii men]ionat mai sus, cu
men]iunea scris` clar, cu majuscule “AGA 2015” sau
prin mijloace electronice (la adresa tesreun1@rds-
mail.ro). Pentru identificarea persoanelor care
adreseaz` întreb`ri societ`]ii sau fac propuneri pen-
tru completarea ordinii de zi, acestea vor anexa so-
licit`rii [i copii ale documentelor care s` le ateste
identitatea. Proiectele de hot`râri, formularele de
procuri speciale [i buletinele de vot prin corespon-
den]` sunt puse la dispozi]ia ac]ionarilor începând
cu 16.03.2015, la sediul social al societ`]ii [i pe web-
site-ul societ`]ii www.tesatoriilereunite.ro. Materi-
alele informative pot fi solicitate de ac]ionari în
fotocopie contra cost (0,2 lei/pagina). Ac]ionarii în-
scri[i în registrul ac]ionarilor la data de referin]` pot
participa la adunarea general` direct sau pot fi

reprezenta]i pe baza unei procuri speciale. De aseme-
nea, ac]ionarii înregistra]i la data de referin]` în reg-
istrul ac]ionarilor au posibilitatea de a vota prin
coresponden]` înainte de Adunarea general` a
ac]ionarilor prin utilizarea buletinului de vot prin
coresponden]`. Accesul ac]ionarilor persoane fizice,
îndrept`]i]i s` participe la adunarea general` este
permis prin simpla prob` a identit`]ii acestora.
Ac]ionarii persoane juridice pot participa la adunare
prin reprezentantul legal pe baza unui document ofi-
cial, aflat în termenul de valabilitate, care-i atest`
aceast` calitate (certificat constatator emis de Reg-
istrul Comer]ului sau alt` autoritate competent`).
Ac]ionarul persoan` juridic` reprezentat de o alt`
persoan` (alta decât reprezentantul legal) va
prezenta procura special` semnat` de reprezentan-
tul legal [i documentul oficial care atesta calitatea
de reprezentant legal al persoanei juridice, precum
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[i actul de identitate al participantului (mandataru-
lui) la adunare. Administratorii, directorii [i
func]ionarii societ`]ii nu pot reprezenta al]i ac]ionari
în cadrul adun`rii generale. Procura special` va fi
transmis` pe adresa societ`]ii, în original, sub
semn`tura olograf` sau prin semn`tura electronic`
extins`. Formularele de Procuri speciale [i buletinele
de vot prin coresponden]` împreun` cu docu-
mentele care atest` calitatea de ac]ionari (copia ac-
tului de identitate pentru ac]ionarii persoane fizice
sau copia certificatului de înregistrare pentru
ac]ionarii persoane juridice)  vor fi depuse la sediul
social sau vor fi transmise prin semn`tur` elec-
tronic` extins` pân` în data de 26.04.2015, ora 10.00,
sub sanc]iunea pierderii exerci]iului dreptului de vot
în adunarea general`. În situa]ia neîndeplinirii
condi]iilor legale de cvorum la prima convocare,
Adunarea General` Ordinar` a Ac]ionarilor SC
Tes`toriile Reunite SA este convocat` pentru data de
28.04.2015, cu men]inerea ordinii de zi, a locului [i
orei de desf`[urare precum [i a condi]iilor de partic-
ipare. Pre[edintele Consiliului de Administra]ie,
Miron Daniel Florian.

LICITA}II
SC CITADIN SA Ia[i, cu sediul \n Bd. T. Vladimirescu, nr.
32C, cod 700310, organizeaz` la sediul sau procedura
de „Selec]ie de oferte”, cu oferte de pre] \n plic \nchis,
\n vederea atribuirii contractului „Vopsea marcaj ru-
tier”. Pentru participarea la procedura de achizi]ie,
ofertantul trebuie s` \ndeplineasc` condi]iile cerute
\n „Documenta]ia de achizi]ie” care se poate ridica de
la sediul SC CITADIN SA, serviciul achizi]ii, contra
sumei de 100 lei p~n` pe data de 13.03.2015. Criteriul
care va fi aplicat pentru evaluarea ofertelor: oferta
cea mai avantajoas` din punct de vedere tehnico-eco-
nomic.

Documenta]ia de ofertare va fi depus` la registratura
unit`]ii, p~n` la data de 16.03.2015, orele 10:00.

Procedura se va desf`[ura la sediul SC CITADIN SA \n
ziua de 16.03.2015, cu \ncepere de la orele 12:00.
Rela]ii suplimentare privind procurarea
documenta]iei [i condi]iile de participare se pot
ob]ine la tel.: 0232 – 240.887.        

Municipiul Dr`g`[ani organizeaz` licita]ie public` de-
schis` pentru concesionarea unui spa]iu \n suprafa]`
de 33,40 mp apar]in~nd domeniului privat al mu-
nicipiului Dr`g`[ani, situat \n strada T Vladimirescu
nr. 408 \n incinta Policlinicii Municipale Dr`g`[ani
pentru desf`[urarea de activit`]i medicale (Cabinet
Tehnic` Dentar`). Documentele necesare particip`rii
la aceasta licita]ie se pot ridica de la Direc]ia DSP-
Birou Contracte din Str. Pia]a Pandurilor nr. 1, \n urma
achit`rii contravalorii caietului de sarcini \n suma de
54 lei. Licita]ia se va ]ine la data de 06.04.2015, ora
10:30 \n Sala de {edin]e a prim`riei mun. Dr`g`[ani,
situat \n str. Pandurilor nr. 1. Rela]ii suplimentare
pute]i afla apel~nd la numerele de telefon 0250-
811.990 sau 0766.229.255.

SC Prod Impexcom 93 SRL societate aflat` \n faliment
prin lichidator judiciar anun]` v~nzarea la licita]ie
public` a bunurilor mobile aflate \n patrimoniul so-
ciet`]ii debitoare, conform raportului de reevaluare
\ncuviina]at de Adunarea Creditorilor din 09.10.2014 [i
a regulamentului de participare la licita]ie. Pre]ul de
pornire al licita]iei fiind cel stabilit \n raportul de
reevaluare. {edin]ele de licita]ii vor avea loc pe data
de: 12.03.2015, 13.03.2015, 16.03.2015, 17.03.2015,
18.03.2015, 19.03.2015, 20.03.2015, 23.03.2015,
24.03.2015 [i 25.03.2015 orele 14.00, la sediul lichida-
torului judiciar din Ploie[ti, str. Ion Maiorescu, nr.12,
bl.33S1, et. 7, cab 7B. Rela]ii suplimentare la sediul
lichidatorului judiciar la telefon 0344-104.525.

Anun] licita]ie public` - boxe-pia]a Petro[ani. Consiliul
Local al municipiului Petro[ani, Serviciul Public Ad-
ministra]ia Pie]elor reorganizeaz` în data de
25.03.2015: licita]ie deschis` cu strigare pentru închiri-
erea a 5 boxe în suprafa]` de 7,35 mp/box`, situate la
parterul halei din pia]a agroalimentar`, în caz de
neadjudecare se reorganizeaz` o nou` licita]ie în data
de 30.03.2015. Boxele care fac obiectul licita]iei sunt:
-boxele nr.8,12,13, pe partea dreapt`; -boxa nr.15,23 pe
partea stâng`. În boxele prezentate mai sus se pot
comercializa produse agroalimentare. La licita]ie pot
participa produc`tori particulari, agen]i economici ce
au ca obiect de activitate comercializarea produselor
agroalimentare. Taxa de participare la licita]ie este de
10 lei. Caietele de sarcini pot fi procurate, începând cu
data de 11.03.2015, între orele 09:00–15:00, pân` cel
târziu la data de 20.03.2015, ora 15:00, la sediul din

str. Nicolae B`lcescu, nr.10, în sum` de 50 lei. Garan]ia
pentru participare la licita]ie este de 10% din valoarea
de pornire a chiriei anuale. Pre]ul de pornire al
licita]iei pentru boxa licitat` este de 450 lei/lun`. Pen-
tru participarea la licita]ie, ofertan]ii vor depune la
sediul Serviciului Public Administra]ia Pie]elor
Petro[ani, str.Nicolae B`lcescu, nr.10, pân` la data de
20.03.2015, ora 15:00 documentele necesare înscrierii
la licita]ie prev`zute în caietul de sarcini. Pentru rela]ii
ne pute]i contacta la sediul Serviciului Public Admin-
istra]ia Pie]elor, str.N.B`lcescu nr.10, telefon
0254.542622. {ef Serviciu, Serviciul Public Adminis-
tra]ia Pie]elor Cre]u Marcel Sorin.

Publica]ie de vânzare pentru data de 13.04.2015. Deb-
itorul SC Agromec Gogo[u SA, cu sediul în sat Gogo[u,
comuna Gogo[u, jud. Mehedin]i, CIF: 1609169,
J25/248/1991, aflat` în procedura de faliment în dosar
nr. 4241/101/2014, pe rolul Tribunalului Mehedin]i, prin
lichidator judiciar, Consultant Insolven]` SPRL, cu sediul
procesual ales în Dr. Tr. Severin, str. Z`br`u]ului, nr.7A,
jud. Mehedin]i, scoate la vânzare bunul mobil – Com-
bin` C14, serie [asiu 14874 – din proprietatea debitoarei
SC Agromec Gogo[u SA, la un pre] negociat cu domnul
Iona[cu Andre – Ionu] de 10000,00 lei cu t.v.a. inclus.
To]i cei interesa]i de adjudecarea bunului mobil – Com-
bin` C14, serie [asiu 14874 – pot depune oferte la sediul
lichidatorului judiciar Consultant Insolven]` SPRL din
Dr.Tr.Severin, str.Z`br`u]ului, nr.7A, jud.Mehedin]i pre-
cum [i garan]ia de participare la licita]ie în sum` de
1000,00 lei, în contul nr. RO52PIRB2700765144001000
deschis la Banca Piraeus Bank SA, pentru [edin]a de
supraofertare. Pasul de supraofertare este de 10% din
pre]ul negociat de 10000,00 lei, respectiv 1000,00 lei.
Supraofertele se primesc pân` la data de 13.04.2015
orele 13,00, când va avea loc [i [edin]a de supra ofertare.
Participarea la [edin]a de supraoferte este condi]ionat`
de achizi]ionarea caietului de sarcin` în sum` de 150,00
lei. Rela]ii suplimentare la telefoanele 0742.592.183,
0252-35.43.99 sau la sediul profesional al lichidatorului
din Dr. Tr. Severin, str. Z`br`u]ului, nr. 7A, jud. Mehedinti.
Lichidator judiciar, Consultant Insolven]` SPRL

SC Lions Protection 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, autoturism Skoda
Fabia Avantaj, an fabrica]ie 2006, nr. \nmatriculare PH-
10-JWB, la pre]ul total de 3.661,50 lei. Pre]ul nu con]ine
TVA. Licita]ia se va ]ine \n data de 16.03.2015, ora 11.00,
la sediul lichidatorului, iar \n cazul \n care bunul nu va fi
adjudecat, licita]ia se va ]ine \n data de 18.03.2015,
20.03.2015, 23.03.2015, 25.03.2015, 27.03.2015, 30.03.2015,
01.04.2015, 03.04.2015, 06.04.2015 la aceea[i or` [i

aceea[i adres`. Dosarul de prezentare [i condi]iile de
participare se pot ob]ine numai de la sediul lichidatoru-
lui. Telefon/fax: 0244597808; mobil:
0761132931/0723357858; www.andreiioan.ro.

SC Matizol SA, societate \n faliment, prin lichidator An-
drei Ioan IPURL, cu sediul \n Ploie[ti, Str. Gh. Doja, nr. 30,
et. 10, ap. 31, scoate la v~nzare: ma[in` ambalat suluri
BOATO [i elemente de automatizare/calcul proces, elec-
tropalan cu lan], bascula romana pentru c~nt`rirea
auto, bascul` pentru c~nt`rirea vagoanelor, la pre]ul
total de 70.098 lei (f`r` TVA) [i sisteme de supraveghere,
la pre]ul de 5.700 lei (f`r` TVA). Licita]ia se va ]ine \n data
de 16.03.2015, ora 14.00, la sediul lichidatorului, iar \n
cazul \n care bunurile nu vor fi adjudecate, licita]ia se va
]ine \n data de 18.03.2015, 20.03.2015, 23.03.2015,
25.03.2015, 27.03.2015, 30.03.2015, 01.04.2015, 03.04.2015,
06.04.2015. Dosarul de prezentare [i condi]iile de par-
ticipare se pot ob]ine numai de la sediul lichidatorului.
Telefon/fax: 0244597808; mobil: 0723357858; www.an-
dreiioan.ro.

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, autovehicul special N3, SG Pompa,
marca DAC, nr. \nmatriculare PH-25-BBA, an fabrica]ie
2004, la pre]ul de 13.510,80 lei. Valoarea nu con]ine TVA.
Licita]ia se va tine la sediul lichidatorului \n data de
16.03.2015, ora 10.00; 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 18.03.2015, 20.03.2015,
23.03.2015, 25.03.2015, 27.03.2015, 30.03.2015, 01.04.2015,
03.04.2015, 06.04.2015 la aceea[i ora, aceea[i adres`. Ter-
menul limit` pentru \nscrierea la licita]ie fiind 48 ore
\nainte de data \nceperii licita]iei. Rela]ii la telefon:
0761.132.931/0723.357.858; fax: 0244-597.808; www.an-
dreiioan.ro.

Debitorul SC Monalisa Investments SRL societate în fal-
iment, prin lichidator judiciar Dinu, Urse [i Asocia]ii
SPRL, scoate la vânzare urm`toarele imobile: 1.Teren ex-
travilan situat în com. {tef`ne[tii de Jos, jude]ul Ilfov,
tarlaua 10, parcela 40/3/25, în suprafa]` de 12.000 mp.
Pre]ul de pornire al licita]iei este de 113.400 EURO exclu-
siv TVA. Pre]ul caietului de sarcini este de 2.000 lei ex-
clusiv TVA. 2.Teren extravilan situat în com. {tef`ne[tii
de Jos, jude]ul Ilfov, tarlaua 10, parcela 40/4/23, în
suprafa]` de 22.336 mp. Pre]ul de pornire al licita]iei este
de 211.075,20 EURO exclusiv TVA. Pre]ul caietului de
sarcini este de 3.000 lei exclusiv TVA. 3.Teren extravilan
situat în com. {tef`ne[tii de Jos, jude]ul Ilfov, tarlaua 10,
parcela 40/3/26, în suprafa]` de 12.800 mp. Pre]ul de
pornire al licita]iei este de 120.960 EURO exclusiv TVA.
Pre]ul caietului de sarcini este de 2.000 lei exclusiv TVA.

Participarea la licita]ie este condi]ionat` de con-
semnarea în contul nr. RO31BFER140000010832RO01,
deschis la Banca Comercial` Feroviar`, Ag. Popa Tatu,
sub sanc]iunea dec`derii, cel mai târziu pân` la data
[edin]ei de licita]ie, a garan]iei de 10% din pre]ul de
pornire a licita]iei, de achizi]ionarea pân` la aceea[i dat`
a Caietelor de sarcini [i a Regulamentului de licita]ie
pentru propriet`]ile imobiliare. Pentru imobilele
men]ionate mai sus prima [edin]` de licita]ie a fost
fixat` în data de 15.04.2015, ora 15.00, iar dac` bunurile
nu se adjudec` la aceast` dat`, urm`toarele [edin]e de
licita]ii vor avea loc în datele de 22.04.2015, 29.04.2015,
06.05.2015, 13.05.2015, 20.05.2015, 27.05.2015, 03.06.2015,
10.06.2015, 17.06.2015 [i 24.06.2015, ora 15.00. Toate
[edin]ele de licita]ii se vor desf`[ura la sediul lichida-
torului judiciar din Bucure[ti, Str. Buze[ti nr. 71, et. 2, cam.
203, sector 1. Pentru rela]ii suplimentare suna]i la tel.:
021.318.74.25, dinu.urse@gmail.com. 

PIERDERI
G.F. Composites SRL, J23/1852/2013, C.U.I. RO
31866563, declar nule facturile de la 191 pân` la 200,
format A4.

Pierdut atestat taxi seria CPTx, nr. 41208 eliberat de
A.R.R. Mehedin]i pe numele Bologa Pavel. Se declar`
nul.

Cabinet de avocat Moroianu Gheorghe, C.I.F.
21076460, anun]` pierderea chitan]ierului seria MG
401-450, din care s-au folosit chitan]ele pân` la nr. 431
inclusiv. Se declar` nule filele începând cu nr. 432 pân`
la 450 inclusiv.

Anello Eurotrade SRL, J40/12804/2003, C.F. RO
15764308, cu sediul în Al. Botorani nr.5, bl. V36, sc.2,
Parter, ap.39, Sector 5, Bucure[ti, declar` pierdute [i
nule Certificat Constatator sediu [i ter]i 83509 din
27.02.2008 [i Certificat Constatator punct de lucru Bu-
cure[ti, Sectorul 2, {os. M. Bravu nr.180, bloc 221, etaj
P, nr. 88401 din 24.02.2009.

DECESE

Cu mult` durere în suflet, familia,
so]ia [i copiii, anun]` încetarea

din via]`, în data de 09.03.2015, a
celui care a fost prof. univ. dr. 

VIRGIL ADåSCåLI}EI.
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