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OFERTE SERVICIU
SC Shandong, angaj`m buc`tar specific asi-
atic, limba chinez` constituie avantaj. Tel.
0763.921.003.

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. 

Direc]ia Local` de Eviden]` a Persoanelor Sector
6 organizeaz` în data de 12.01.2015, la sediul din
Str. Hanul Ancu]ei nr.4, Sector 6, concurs de re-
crutare pentru ocuparea func]iei publice de
execu]ie vacante de inspector, clasa I, grad prin-
cipal, în cadrul Serviciului Stare Civil`. Informa]ii
suplimentare se pot ob]ine la sediul institu]iei [i
la nr. de tel. 021.434.13.31 –Serviciul Resurse
Umane, Juridic.

Agen]ia Jude]ean` pentru Ocuparea For]ei de
Munc` Dâmbovi]a cu sediul în Târgovi[te, Str.
Tudor Vladimirescu, nr.1A  scoate la concurs în
zilele de 12.01.2015 (proba scris`) [i 14.01.2015 (in-
terviul), la sediul agen]iei urm`toarele posturi
vacante: - Inspector clasa I, grad profesional su-
perior-Compartiment Monitorizare proiecte fi-
nantare din FSE;- Inspector clasa I, grad
profesional superior - Serviciul Agen]ia local`
Târgovi[te; Condi]ii specifice de participare la
concursul pentru ocuparea func]iilor publice de
execu]ie vacante: Preg`tire de specialitate –
studii universitare de licen]` absolvite cu
diplom`, respectiv studii superioare de lung`
durat`, absolvite cu diplom` de licen]` sau
echivalent`; Vechime minim` în specialitatea
studiilor necesare exercit`rii func]iei publice: 9
ani; Cuno[tin]e de operare PC: Word, Excel, In-
ternet – nivel mediu; Cuno[tin]e în domeniul
proiectelor FSE; Capacitate de lucru în echip`;
adaptabilitate, asumarea responsabilit`]ilor, ca-
pacitatea de a rezolva problemele, capacitate de
analiz` [i sintez`, creativitate [i spirit de
ini]iativ`, capacitatea  de a comunica; Progra-
mul concursului: 12.01.2015 – ora 09:00 – proba
scris`;

14.01.2015 – ora 12:00 – interviul. Înscrierile se
fac în termen de 20 zile de la data public`rii
anun]ului în Monitorul Oficial, partea a –III– a,
la sediul AJOFM Dâmbovi]a.

Anun] privind concurs pentru ocuparea unei
func]ii publice de execu]ie vacante: Prim`ria co-
munei Mo[teni organizeaz` concurs de re-
crutare pentru ocuparea func]iei publice de
execu]ie vacante de Consilier, clasa I, grad profe-
sional debutant, compartimentul Buget finan]e,
contabilitate, taxe [i impozite, Achizi]ii publice,
Resurse umane. Probele stabilite pentru con-
curs: proba scris` [i interviu. Condi]iile de
desf`[urare a concursului: termenul de
depunere al dosarelor, în termen de 20 zile de la
data public`rii anun]ului, la sediul Prim`riei,
Birou Secretar; data [i ora concurs: 9 ianuarie
2015, ora 11:00 proba scris` [i ora 14:00 interviul;
locul organiz`rii probei scrise: sediu Prim`ria
Mo[teni. Condi]iile generale de participare la
concurs, condi]iile specifice prev`zute în fi[a
postului, bibliografia [i tematica pentru concurs
se afi[eaz` la sediul Prim`riei Mo[teni, precum
[i pe site-ul institu]iei. Actele solicitate
candida]ilor pentru dosarul de înscriere la con-
curs: -copia actului de identitate; -formularul de
înscriere, conform anexei nr. 3 la H.G. nr.
611/2008, r(1), cu modific`rile [i complet`rile ul-
terioare; -copiile diplomelor de studii; - cazierul
judiciar (acesta poate fi înlocuit cu o declara]ie
pe proprie r`spundere, cu obliga]ia de a com-
pleta dosarul de concurs cu originalul documen-
tului pe tot parcursul desf`[ur`rii concursului,
dar nu mai târziu de 5 zile lucr`toare de la data
la care a fost declarat admis în urma selec]iei
dosarelor, sub sanc]iunea neemiterii actului ad-
ministrativ de numire); -adeverin]a care s` at-
este starea de s`n`tate corespunz`toare;
-declara]ie pe propria r̀ spundere sau adeverin]a
care s` ateste c` nu a desf`[urat activit`]i de
poli]ie politic`. Copiile actelor de mai sus se vor

prezenta înso]ite de documentele originale,
pentru a fi certificate pentru conformitate cu
originalul de c`tre secretariatul comisiei de con-
curs, sau în copii legalizate. Rela]ii suplimentare
la Secretarul comunei Mo[teni, tel. 0247-356.012.

Anun] cu privire la organizarea concursului de
promovare pentru ocuparea pe perioad` nede-
terminat` a func]iei publice de conducere va-
cante de {ef birou poli]ie Local` la Biroul Poli]ie
local` din cadrul Aparatului de Specialitate al Pri-
marului Ora[ului Horezu. În temeiul preveder-
ilor Hot`rârii nr. 611/2008 pentru aprobarea
normelor privind organizarea [i dezvoltarea cari-
erei func]ionarilor publici, Prim`ria Ora[ului
Horezu cu sediul în Ora[ul Horezu, Str.1 Decem-
brie, nr.7 organizeaz` concursul de promovare
pentru ocuparea pe perioada nedeterminat` a
func]iei publice de conducere vacante de {ef
birou poli]ie Local` la Biroul Poli]ie local` din
cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului
Ora[ului Horezu astfel: Data desf`[ur`rii concur-
sului: -selec]ia dosarelor: 31.12.2014; -proba scris`
în data de 16.01.2015, ora 09.00. Dosarele de în-
scriere se pot depune la sediul institu]iei, com-
partimentul resurse umane, juridic în termen
de 20 de zile de la publicarea în Monitorul Ofi-
cial. Condi]ii de participare la concurs: Candida]ii
trebuie s` îndeplineasc` condi]iile prev`zute de
art. 66 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul
func]ionarilor publici (r2), cu modific`rile [i com-
plet`rile ulterioare: a) s` fie absolven]i de mas-
terat sau de studii postuniversitare în domeniul
administra]iei publice, management sau în spe-
cialitatea studiilor necesare exercit`rii func]iei
publice; b)s` fie numi]i într-o func]ie public` din
clasa I; c) s` îndeplineasc` cerin]ele specifice
prev`zute în fi[a postului; d) s` îndeplineasc`
condi]iile prev`zute la art.57 alin. (6); e)s` nu
aib` în cazierul administrativ o sanc]iune disci-
plinar` neradiat` în condi]iile prezentei legi. Bib-
liografia de concurs [i actele necesare înscrierii
la concurs se afi[eaz` la sediul institu]iei. Rela]ii
suplimentare la sediul institu]iei sau la telefon:
0250.860.190, int.112, Birou resurse umane, ju-
ridic. 

Anun] privind ocuparea prin examen/concurs
pe perioad` nedeterminat` a unei func]ii con-
tractuale de execu]ie vacante de bibliotecar la
Biblioteca Or`[eneasc` Horezu „Ada Orleanu”
din cadrul Aparatului de specialitate al Primaru-
lui. În temeiul prevederilor art.7 din Regulamen-
tul cadru privind stabilirea principiilor generale
de ocupare a unui post vacant sau temporar va-
cant corespunz`tor func]iilor contractuale [i a
criteriilor de promovare în grade sau trepte pro-
fesionale imediat superioare a personalului con-
tractual din sectorul bugetar pl`tit din fonduri
publice, aprobat prin Hot`rârea Guvernului nr.
286/2011, Prim`ria Ora[ului Horezu cu sediul în
Ora[ul Horezu, Str. 1 Decembrie, nr.7 organizeaz`
concurs pentru ocuparea pe perioad` nedeter-
minat` a unei func]ii contractuale de execu]ie
vacante din cadrul Compartimentului Bibliotec`
al Aparatului de specialitate al Primarului
Ora[ului Horezu, respectiv Bibliotecar IA astfel:
Data desf`[ur`rii concursului: -selec]ia
dosarelor: 29.12.2014; -proba scris` în data de
07.01.2015, ora 09.00; -interviul în data de
12.01.2015. Dosarele de înscriere se pot depune la
sediul institu]iei, compartimentul resurse
umane, juridic în perioada 11.12.2014-24.12.2014,
ora 16.00. Rezultatele selec]iei dosarelor se vor
afi[a la avizierul din cadrul Prim`riei Ora[ului
Horezu în data de 30.12.2014. Condi]ii de partic-
ipare la concurs: -Bibliotecar IA: -Nr.posturi: 1; -
Nivel studii: Studii superioare în domeniul
Filologiei, Limbi Moderne sau Studii Postliceale
în domeniul Biblioteconomiei; -vechime: minim
1 an în specialitatea studiilor. Calendarul Concur-
sului: -Depunerea dosarelor: termen 11.12.2014-
24.12.2014; -Selec]ia dosarelor: termen
29.12.2014; -Proba scris`: 07.01.2015, ora 9.00- în
cadrul institu]iei organizatoare; -Contesta]ii
proba scris`: 08.01.2015, între orele 12.00-14.00;
-Afi[area rezultatelor dup` contesta]ii: termen
09.01.2015, ora 14.00; -Interviu: termen
12.01.2015, ora 11.00- în cadrul institu]iei organi-
zatoare. -Contesta]ii interviu: termen 13.01.2015,
între orele 12.00-14.00; -Rezultatul final al con-
cursului: termen 14.01.2015, ora 14.00. Bibli-
ografia de concurs [i actele necesare înscrierii la

concurs se afi[eaz` la sediul institu]iei. Date de
contact ale secretarului comisiei: Orleanu
Cristina- birou resurse umane juridic-
0250.860.190, int.112.

CITA}II
Vastinel I. Antighin, cu ultimul domiciliu în sat
Comarna Osoi, nr. 603, jud.  Ia[i este chemat la
Judec`toria R`duc`neni cu sediul \n R`duc`neni,
jud.  Ia[i, în ziua de 27.01.2015, Completul C1 civil,
ora 09:30, \n dosar nr. 700/286/2014, \n calitate
de pârât, în proces cu E.On Energie Romania SA
în calitate de Reclamant, av~nd ca obiect cerere
de valoare redus`.

SC Farm ST SRL, cu sediul în comuna Ghimpa]i,
jude]ul Giurgiu, este chemat la Judec`toria Sec-
torul 4- Sec]ia Civil`, cu sediul în Bucure[ti, str.
Danielopol- Gheorghe nr. 2-4, sector 4, camera
301, complet c6- civil [i fond funciar, la data de
06.01.2015, ora 08:30, în calitate de debitor în
dosarul nr. 31939/4/2014 ce are ca obiect ordo-
nan]` de plat`, în contradictoriu cu SC A&G
MED Trading SRL, în calitate de creditor.

Numita Pricopi Florinela, cu domiciliul legal \n
mun. Gala]i, str. Victor Vilcovici nr. 1, bl. G13, sc.3,
ap.123 jud. Gala]i este citat` la Tribunalul Gala]i
la data de 21.01.2015, \n dosarul civil nr.
1651/121/2014, sala 3, ora 08:30 \n proces cu
DGASPC Gala]i, \n vederea exprim`rii con-
sim]`m~ntului la adop]ie.

Subscrisul CREDIDAM – Centru Român pentru
Administrarea 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. 31137/3/2014, aflat pe rolul Sec]iei a
IV-a Civile a Tribunalului Bucure[ti, având ca
obiect drepturile conexe datorate arti[tilor inter-
pre]i, cit`m pârâta, SC Europa Group Investment
Engineering SRL, cu sediul social în Bucure[ti,
sector 3, str. Francez` nr. 60, camer` nr. 130, etaj
1, înregistrat` la Registrul Comer]ului sub nr.
J40/20845/2007, s` se prezinte la termenul de
judecat` din data de 13.01.2015, cam. 252, PI 1, ora
8:30.

DIVERSE
Andrei Ioan IPURL, \n calitate de lichidator judi-
ciar al SC Alkan General Trading SRL, societate \n
faliment organizeaz` selec]ie de oferte privind
preluarea arhivei societ`]ii, \n vederea p`str`rii
[i conserv`rii \n conformitate cu legisla]ia \n
vigoare. Componen]a documentelor ce se so-
licita a fi preluate este de 9,5 ml documente din
care 6,5 ml documente-financiar contabile [i 3
ml documente resurse umane. Societ`]ile in-
teresate pot comunica oferta lichidatorului ju-
diciar la sediul acestuia din Ploie[ti, Str.
Gheorghe Doja, nr. 30, et. 10, ap.31 Jude]ul Pra-
hova, p~n` la data de 17.12.2014.

OMV Petrom SA ASSET VIII Moldova Nord,
anun]` publicul interesat asupra depunerii so-
licit`rii de emitere a acordului de mediu pentru
proiectele: “Reamenajare careu sonda 1113 Ta-
zlau, reamenajare drum acces [i careu sond` 184
Tasbuga. Reamenajare drum acces [i careu
sond` 218 Tasbuga, reamenajare careu sond`
515 Zeme[, Reamenajare careu sond` 567
Zemes, Reamenajare careu sond` 573 Zemes,
Reamenajare drum acces [i careu sond` 609
Zemes, Remenajare drum acces [i careu sonda
628 Zemes, Reamenajare careu sonda 682
Zemes, reamenajare careu sonda 730 Pietrosu,
Reamenajare careu sonda 962 Cilioaia Vest, Rea-
menajare careu sonda 1086 Zemes, reamena-
jare drum acces si careu sonde 1221 [i 4015
Zemes, reamenajare careu sonde 4086, 4087
Zemes, reamenajare drum acces si careu sonda
4173 Zemes”, propus a fi amplasate \n comuna
Zemes, extravilan, judetul Bacau. Informa]iile
privind proiectul propus pot fi consultate la
sediul APM Bac`u, Str. Oituz, nr. 23 [i la sediul
OMV Petom SA ASSET VIII Moldova Nord, mu-
nicipiul Moine[ti, Str. T Vladimirescu nr. 92, A,
jude]ul Bac`u, \n zilele de luni-joi \ntre orele
08:00-16:00 [i vineri \ntre orele 08:00-14:00.
Observa]iile publicului se primesc zilnic la sediul
APM Bac`u. 

OMV Petrom SA Bucure[ti titular al proiectului
“Modernizare Depozit Petrom Cluj – Modificare
Proiect autorizat cu AC 911/2013 (reamplasare
bazin reten]ie ape industriale, înlocuire cl`dire
birouri cu containere de birouri, garaj autospe-
cial` pompieri, etc)” anun]` publicul interest
asupra lu`rii deciziei etapei de încadrare de c`tre
Agen]ia pentru Protec]ia Mediului Cluj de a nu
solicit` efectuarea evalu`rii impactului asupra
mediului în cadrul procedurilor de evaluare a im-
pactului asupra mediului [i continuarea proce-
durii privind emiterea aprob`rii de dezvoltare
pentru proiectul “Modernizare Depozit Petrom
Cluj – Modificare Proiect autorizat cu AC
911/2013 (reamplasare bazin reten]ie ape indus-
triale, înlocuire cl`dire birouri cu containere de
birouri, garaj autospecial` pompieri, etc)” pro-
pus a fi amplasat în Cluj-Napoca, strad` Can-
tonului (Dezmirului) nr. 1, jude]ul Cluj. 1. Proiectul
deciziei de încadrare [i motivele care o funda-
menteaz` pot fi consultate la sediul Agen]iei
pentru Protec]ia Mediului Cluj, Calea
Doroban]ilor nr. 99, în zilele de luni între orele
9.00-16.00, mar]i-vineri între orele 9.00-14.00,
precum [i la urm`toarea adres` de internet of-
fice@apmcj.anpm.ro. Publicul interest poate
înainta comentarii/observa]ii la proiectul de-
ciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data
public`rii prezentului anun], pân` la data de
16.12.2014.

Dosar nr. 4779/245/2013. Rom~nia. Tribunalul
Ia[i, jude]ul Ia[i, Sec]ia I Civil`. Decizia civil` nr.
153/2014. Pentru aceste motive \n numele legii
decide: Admite apelul declarat de apelanta
Alupoae Andreea, \mpotriva sentin]ei civile nr.
11366/16.09.2013 pronun]at` de Judec`toria Ia[i
\n dosarul nr. 4779/245/2013, sentin]a pe care o
schimb` \n integralitate \n sensul c`: Admite
ac]iunea civil` exercitat` de c`tre reclamanta
Alupoae Andreea, cu domiciliul \n sat Osoi, co-
muna Comarna, nr. 422, jude]ul Ia[i, \n contra-
dictoriu cu p~r~]ii Edu]anu Irinel, cu domiciliul \n
Ia[i, str. S`r`rie nr. 39, jude]ul Ia[i, [i prin public-
itate, [i Munteanu Luciean, cu domiciliul \n Ia[i,
str. Prof I. Simionescu nr. 37, bl. S2, ap. 1, jude]ul
Ia[i [i cu citarea \n 

Calitate de autoritatea tutelar` a Direc]iei de
Asisten]` Comunitar`  Ia[i, cu sediul \n Ia[i, str.
Mitropolit Varlaam nr. 54, jude]ul Ia[i [i a
Prim`riei Comunei Comarna, cu sediul \n co-
muna Comarna, jude]ul Ia[i. Constat` c` p~r~tul
Edu]anu Irinel nu este tat`l minorei Edu]anu
Astrid {tefania, n`scut` la data de 02.02.2013.
Dispune radierea numelui p~r~tului Edu]anu
Irinel de la rubrica “tat`l copilului” din actul de
na[tere al minorei Edu]anu Astrid {tefania. Con-
stat` c` reclamantul Munteanu Luciean (C.N.P.
1660126272661) este tat`l minorei Edu]anu
Astrid {tefania, n`scut` la data de 02.02.2013
(C.N.P. 6130202226739). |ncuviin]eaz` ca minora
s` poarte numele tat`lui, [i anume acela de
“Munteanu”. Dispune efectuarea men]iunilor
corespunz`toare pe actul de na[tere al minorei
dup` r`m~nerea definitiv` [i irevocabil` a
prezentei sentin]e civile. Autoritatea p`rinteasc`
a minorei Edu]anu Astrid {tefania, n`scut` la
data de 02.02.2013, va fi exercitat` \n comun de
c`tre ambii p`rin]i. Definitiv`. Cu recurs \n 15 zile
de la comunicare. Pronun]at` \n [edin]a public`,
azi, 03.03.2014.

Stima]i arti[ti, CREDIDAM va efectua începand
cu data de  19.12.2014 o nou` reparti]ie a
sumelor colectate în trimestrele II [i III ale anu-
lui 2014. Aceste sume sunt repartizate titularilor
de drepturi, propor]ional cu utilizarea real` a
repertoriului fiec`ruia, în baza playlisturilor
primite de CREDIDAM de la utilizatori. V` ream-
intim ca termenul limita de actualizare a de-
claratiilor de repertoriu a fost 03.11.2014 pe
formular tip inregistrate la sediul CREDIDAM din
Str. Jules Michelet 15-17, Bucure[ti sau transmise
prin fax:021.318.58.13, respectiv 25.11.2014 pentru
declaratiile de  repertoriu online printate, sem-
nate si inregistrate la CREDIDAM. Mai multe in-
formatii gasiti pe www.credidam.ro. Arti[tii care
nu sunt membrii CREDIDAM, sunt invita]i s` so-
licite în scris drepturile care li se cuvin pentru a
evita prescrierea acestora. Prezentul anun]
reprezint` notificarea prev`zut` de  art.129/1 din
Lega nr.8/1996, privind drepturile de autor [i
drepturile conexe, cu modific`rile [i

complet`rile ulterioare, în raport de care, ”reven-
dicarea de c`tre titularii de drepturi
nereprezenta]i a sumelor cuvenite se pot face
în termen de trei ani de la data notific`rii”. In-
forma]ii la telefoanele: 021.307.92.00,
0372.723.146, 0372.723.147, 0372.723.148 sau la of-
fice@credidam.ro.

Ministerul Finan]elor Publice. Agen]ia Na]ional`
de Administrare Fiscal`. Direc]ia General` Re-
gional` a Finan]elor Publice – Ia[i. Administra]ia
Jude]ean` a Finan]elor Publice Neam]. Invita]ie
de participare. Administra]ia Jude]ean` a
Finan]elor Publice Neam], cu sediul în Piatra
Neam], B-dul. Traian, nr. 19 bis, invit` practicienii
în insolven]` înscri[i pe Lista practicienilor în in-
solven]` agrea]i de Agen]ia Na]ional` de Ad-
ministrare Fiscal` pentru zona III, s` depun`,
pân` cel târziu în data de 17.12.2014, ora 13.00,
oferte în vederea desemn`rii practicienilor în in-
solven]` în dosarele de insolven]` aflate pe rolul
Tribunalului Comercial Neam], privind deb-
itoarele: SC TDO Auto Trucks SRL, Piatra Neam],
CUI 22199894; SC Lupu Construct SRL, Piatra
Neam], CUI 20125467; SC Globo Trans SRL, Piatra
Neam], CUI 2865378; SC Ghiu Construct SRL,
Farca[a, CUI 22033440; SC 3T Construct SRL, Pi-
atra Neam], CUI 22009205; SC Roletto SRL,
Roman, CUI 16190890; SC Cool Line SRL, Târgu
Neam], CUI 18500009; SC Centrul Medical As-
clepion SRL, Piatra Neam], CUI 15370435; SC As
Donus Group SRL, Piatra Neam], CUI 17200577;
SC Savicom SRL, Roman, CUI 2054368; SC
Viomathei SRL, Dumbrava Ro[ie, CUI 22302301.
Ofertele vor fi depuse în plic închis, pe care vor
fi men]ionate urm`toarele: Ofert` pentru se-
lectarea unui practician în dosarul de insolven]`
al SC .............., a nu se deschide pân` la data de
17.12.2014, ora 14.00, numele/ denumirea, pre-
cum [i adresa/ sediul social [i vor fi întocmite
conform prevederilor art. 14 din Ordinul Pre[ed-
intelui Agen]iei Na]ionale de Administrare Fis-
cal` nr. 1.009/ 2007 privind procedurile de
selec]ie a practicienilor în insolven]` agrea]i de
Agen]ia Na]ional` de Administrare Fiscal`. Pre-
ciz`m c` deschiderea ofertelor va avea loc în
data de 17.12.2014, ora 14.00 la sediul Adminis-
tra]iei Jude]ene a Finan]elor Publice Neam], Sala
de sedin]e – parter, data pentru care invit`m
practicienii în insolven]` care depun oferte în
dosarele pentru care va fi organizat` selec]ia, s`
participe la deschiderea ofertelor.

Dosar nr. 1986/229/2014. Judec`toria Fete[ti.
Soma]ie. Petenta Bosnagiu Ana domiciliat` în
]`nd`rei, str. P`cii, nr. 7, jude]ul Ialomi]a, pos-
esoare a imobilului teren intravilan situat în
]`nd`rei, str. P`cii, nr. 7, în suprafa]` de 1023 mp,
teren pe care este edificat` o cas` de locuit în
suprafa]` de 64 mp, format` din trei camere [i
un hol, construit` din paiant` [i acoperit` cu
]igl`, plus anexe gospod`re[ti în suprafa]` de 36
mp compus` din trei camere [i o anex` în
suprafa]` de 12 mp din c`r`mid`, acoperit` cu
pl`ci azbociment, având urm`toarele vecin`t`]i:
- la Nord - strada P`cii, pe o latur` de 21,04 m. - la
Sud - Birigea Ion, pe o latur` de 20,72 m. - la Est -
Tric` Ion, pe o latur` de 49,63 m. - la Vest – {elaru
{tefan, pe o latur` de 48,37 m Solicit`, în temeiul
uzucapiunii de lung` durat` prev. de art. 1846,
1860 C. civ. dobândirea dreptului de propri-
etatea asupra acestui imobil. 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` for-
muleze cereri de opozi]ie, în caz contrar urmând
a se trece la judecarea cererii.

ADUNåRI GENERALE
Marmovest SA –Bucure[ti, C.U.I. RO 7324756,
Reg. Com. J40/3751/1995, Convocare A.G.A.:
Pre[edintele C.A. al Marmovest SA cu sediul în
Bucure[ti, B-dul Timi[oara, nr. 119, sector 6, con-
voac` Adunarea General` Extraordinar` a
Ac]ionarilor societ`]ii pentru ziua de 12.01.2015,
ora 14.00, la sediul societ`]ii, pentru to]i
ac]ionarii înregistra]i în registrul societ`]ii la
sfâr[itul zilei de 09.01.2015. Dac` la data progra-
mat` nu se întrune[te cvorumul, Adunarea Gen-
eral` Extraordinar` se va ]ine în ziua de
22.01.2015, ora 12.00 [i la aceea[i adres`. Ordinea
de Zi: 1. Modificarea art. 15 alin. 1 paragraful 3 din
actul constitutiv al societ`]ii (Administrarea so-

ciet`]ii) prin schimbarea unui membru al Con-
siliului de administra]ie, respectiv dna Teiu[anu
Minerva care renun]` la calitatea de membru al
Consiliului de administra]ie [i va fi înlocuit` de
dl. Teiu[anu Gheorghe, cetatean roman,
c`s`torit, n`scut la data de 23.01.1948 în Jud.
Arge[, Com. Poiana Lacului, domiciliat în Bu-
curesti, str. Constantin Radulescu Motru, nr. 14,
bl. 27, sc. B, et. 2, ap. 58, sector 4, identificat cu CI
seria RD nr. 730549 eliberat de Sectia 14 la data
de 25.01.2011, CNP 1480123400258, având studii
superioare economice, care va avea puteri limi-
tate prev`zute în regulamentele de organizare.
2. Modificarea art. 16 alin. 1 paragraful 1 din actul
constitutiv al societ`]ii (Comisia de cenzori.
Atribu]ii) prin schimbarea unui membru al
Comisiei de cenzori, respectiv d-na Ion Daniela-
Paula care renun]` la calitatea de membru al
Comisiei de cenzori [i va fi înlocuit` de Soci-
etatea K.I.S. Audit Contax SRL CIF 31284492, în-
registrat` la Registrul Comer]ului
J40/2492/2013, cu sediul în Bucure[ti, Str.
Cerni[oara, nr. 29-39, bl. 61, sc B, ap. 76, sector 6,
autorizat` de CECAR cu Autoriza]ia seria A nr.
008239 din 21.03.2013, reprezentat` de d-na Ion
Daniela- Paula, în calitate de reprezentant legal
[i Expert Contabil având legitima]ia nr. 130/2008
eliberat` de  Corpul Exper]ilor Contabili [i Con-
tabililor Autoriza]i. 3. Aprobarea actualiz`rii Ac-
tului Constitutiv al societ`]ii ca urmare a
schimb`rii unui membru al Consiliului de ad-
ministra]ie, respectiv modificarea art. 15 alin. 1,
care va include ca membru al Consiliului de ad-
ministra]ie pe membrul nou numit, dl. Teiu[anu
Gheorghe. 4. Aprobarea actualiz`rii Actului Con-
stitutiv al societ`]ii ca urmare a schimb`rii unui
membru al Comisiei de cenzori, respectiv mod-
ificarea art. 16 alin. 1, care va include ca membru
al Comisiei de cenzori cenzorul nou numit, re-
spectiv KIS Audit Contax SRL. 5. Aprobarea
vânz`rii imobilului proprietatea societ`]ii situat
în Bucure[ti, Bd. Timi[oara, nr. 119, sector 6,
având num`r cadastral 203508 înscris în Cartea
Funciar` sub nr. 203508 compus din teren în
suprafa]` de 3876 mp [i construc]iile edificate
pe acesta, respectiv hala industrial` [i cl`dire
pentru birouri. Pre[edinte C.A., Ing. Tru]` Crist-
ian.

PIERDERI
SC TBO Consult 2003, pierdut, declara]ie de in-
stalare pt cas` de marcat marca Datecx model
MP 55LD, seria 18011487, serie fiscala MB
0365129550.

SC Mercator DV Com SRL cod fiscal RO 10347245
declar nule [tampilele rotunde ale societ`]ii.

COMEMORåRI

Se împlinesc 3 ani
de când s-a stins
so]ul meu, profe-

sorul doctor docent
în chimie, 

CONSTANTIN LUCA.
Dumnezeu s`-l odi-
hneasc`! Slujba de
pomenire va avea

loc Sâmb`t` 30 de-
cembrie, ora 10.30

la biserica 
Popa Rusu, strada

Popa Rusu.
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