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OFERTE SERVICIU
Caut croitoreas` pentru atelier de croitorie. Salariu 1.000 lei.
Rog seriozitate! 0748.294.294

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

Agen]ia Jude]ean` pentru Ocuparea For]ei de Munc` Arad
cu sediul în Arad, Str. C`lug`reni, nr.1A, scoate la concurs, în
zilele de 15.02.2015 (proba scris`) [i 17.04.2015 (interviul), la
sediul agen]iei urm`torul post vacant: Inspector clasa I, grad
profesional asistent - Punct de Lucru Chi[ineu –Cri[. Condi]ii
specifice de participare la concursul pentru ocuparea func]iei
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: 1 an; Cuno[tin]e de op-
erare PC: Word, Excel, Internet – nivel mediu; Ini]iativ` [i cre-
ativitate, capacitatea  de adaptare la munca în echip`, efort
intelectual, seriozitate. Programul concursului: 15.04.2015 –
ora 900 – proba scris`; 17.04.2015 – ora 1200 – interviul; În-
scrierile se fac în termen de 20 zile de la data public`rii
anun]ului în Monitorul Oficial, partea a –III– a, la sediul
AJOFM Arad.

Agen]ia Jude]ean` pentru Ocuparea For]ei de Munc` Mures
cu sediul în Târgu Mure[, Str. Iuliu Maniu, nr.2, scoate la con-
curs, în zilele de 23.03.2015 (proba scris`) [i 25.03.2015 (inter-
viul), la sediul agen]iei urm`torul post temporar vacant:
Auditor clasa I, grad profesional principal –  Compartiment
Audit Public Intern. Condi]ii specifice de participare la con-
cursul pentru ocuparea func]iei publice de execu]ie tempo-
rar vacant`: Preg`tire de specialitate – studii univeristare de
licen]` absolvite cu diplom`, respectiv studii superioare de
lung` durat` absolvite cu diplom` de licen]` sau echivalent`
în domeniul [tiin]elor economice, administrative sau ju-
ridice; Vechime în specialitate – minimum  5 ani; Cuno[tin]e
operare PC: Word, Excel, Internet – nivel mediu; Ini]iativ` [i
creativitate, capacitate de adaptare la munc` în echip`, efort
intelectual, seriozitate. Programul concursului: 23.03.2015 –
ora 09:00 – proba scris`; 25.03.2015 – ora 12:00 – interviul.
Înscrierile se fac în termen de 8 zile de la data public`rii
anun]ului în Monitorul Oficial, partea a –III– a, la sediul
AJOFM Mure[.

Universitatea Babe[-Bolyai. Direc]ia Resurse Umane. Servi-
ciul Resurse Umane. Anun]. În temeiul prevederilor H.G. nr.
286/ 2011, Universitatea Babe[-Bolyai cu sediul în Cluj-
Napoca, str. M. Kog`lniceanu nr. 1, organizeaz` concurs pen-
tru ocuparea postului de [ef serviciu, vacant pe perioad`
nedeterminat` în cadrul Serviciului Investi]ii. Condi]ii de par-
ticipare: - studii superioare de lung` durat` în domeniul in-
ginerie civil` (construc]ii); - studii de master în domeniul
inginerie civil`; - vechime pe un post în specialitatea studiilor
cel pu]in 3 ani; - vechime în func]ii de conducere cel pu]in 6
luni în institu]ii publice. Concursul va consta într-o prob`
scris` (în data de 21.04.2015, ora 10.00) [i un interviu (în data
de 28.04.2015, ora 10.00). Dosarele de concurs se pot depune
pân` la data de 26.03.2015, ora 16.00. Informa]ii supli-
mentare se pot ob]ine de la Direc]ia Resurse Umane, str. I.C.
Br`tianu nr. 14, pe pagina de internet www.ubbcluj.ro sau
telefon 0264/ 405300, interior 5449. Director RU, Mircea
Ra]iu.

Universitatea Babe[-Bolyai. Direc]ia Resurse Umane. Servi-
ciul Resurse Umane. Anun]. În temeiul prevederilor H.G. nr.
286/ 2011, Universitatea Babe[-Bolyai cu sediul în Cluj-
Napoca, str. M. Kog`lniceanu nr. 1, organizeaz` concurs pen-
tru ocuparea postului de administrator patrimoniu, vacant
pe perioad` nedeterminat` în cadrul Serviciului Intern de
Prevenire [i Protec]ie. Condi]ii de participare: - studii supe-
rioare de lung` durat` în domeniul tehnic; - absolvirea cur-
sului de 80 de ore, în domeniul securit`]ii [i s`n`t`]ii în
munc`; - absolvirea cursului postuniversitar cu competen]a
de: “Evaluator al riscurilor pentru securitate [i s`n`tate în
munc`” cu durata de 240 ore; - vechime pe un post în special-
itatea studiilor de minim 5 ani; - vechime în activitatea de
securitate [i s`n`tate în munc` de minim 2 ani; - cuno[tin]e
operare PC. Concursul va consta într-o prob` scris` (în data de
22.04.2015, ora 10.00) [i un interviu (în data de 29.04.2015,

ora 10.00). Dosarele de concurs se pot depune pân` la data
de 26.03.2015, ora 16.00. Informa]ii suplimentare se pot
ob]ine de la Direc]ia Resurse Umane, str. I.C. Br`tianu nr. 14,
pe pagina de internet www.ubbcluj.ro sau telefon 0264/
405300, interior 5449. Director RU, Mircea Ra]iu.

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

CITA}II
Se citeaz` numita Pîrvan Felicia Ligia în calitate de pârât` în
dosar nr. 3609/223/2011 la Judec`toria Dr`g`[ani, în data de
17 aprilie 2015 – anulare act. 

Numita Nichifor Mariana, cu ultimul domiciliu cunoscut în
ora[ul Gala]i, str. B-dul Siderurgi[tilor nr.9, bl. PS2, sc.6, et.1,
ap.81, jude]ul Gala]i, Nichifor (fost` Sandu) Mariana este
men]ionat de Registrul Na]ional de Eviden]` a Persoanelor,
este citat` în data de 24.03.2015, orele 08.30, la Judec`toria
Cornetu, cu sediul în Cornetu, {os. Alexandriei nr. 138, jude]ul
Ilfov, dosar civil 2136/1748/2009*, în calitate de pârât` în
cauza având ca obiect nulitate par]ial` act, având ca recla-
man]i pe Iancu Dragomira, Iancu Niculae [i Iancu Sandu.

Stanciu Romeo Valentin, cu ultimul domiciuliu \n Ia[i, strada
Sarmisegetuza, nr. 12, bloc Q1, scara A, apt. 1. Jud. Ia[i, este
chemat la Judec`toria Ia[i \n ziua de 24.03.2015, complet C
14, ora 08.30, \n calitate de p~r~t \n process cu Dumbrava An-
drei Robert, av~nd ca obiect preten]ii.

Pârâtul Stoia Ioan jr. cu ultimul domiciliu cunoscut în
com.Pomi, sat Borle[ti, nr.26, jud.Satu-Mare, este citat în data
de 25.03.2015, ora 12.00, la Judec`toria Media[, în dos.
nr.2554/257/2014, având ca obiect obliga]ia de a face, cu recla-
man]ii Stoica Nicolae Constantin [i Stoica Elena.

Judec`toria Moine[ti prin sentin]a civila 2081/12.12.2014 pro-
nun]at` in dosar 1925/260/2014 a admis ac]iunea formulat`
de reclamanta Hanganu Lucia Liliana \n contradictoriu cu
p~r~tul Hanganu Niculai [i desface c`s`toria dintre ace[tia în-
registrat` sub nr. 12122/12.07.1990. 

Di]oiu Aurel este chemat în data de 08.04.2015, ora 8:30 la
Judec`toria Ro[iorii de Vede în calitate de pârât în dosar nr.
93/292/2015, având ca obiect stabilire locuin]` minor, ex-
ercitare autoritate p`rinteasc`, dosar aflat pe rolul judec`to-
riei Ro[iorii de Vede.

Sandu Ionu] cheam` în judecat` pe pîrîta Rupi]` Elena, la
judec`toria Turu M`gurele, pentru data de 18.03.2015, ora
8,30, în dosarul civil nr. 2917/329/201, având ca obiect sta-
bilire locuin]` minor. 

Se citeaz` numita Tolbaru Vasilica cu domiciliu ales la familia
Gruia Nicolae în calitate de pârât` în contradictoriu cu recla-
mantul Tolbaru Vasile Viorel – în cauza ce formeaz` obiectul
dosarului nr. 1582/223/2014 – divor] cu minori, aflat pe rolul
Judec`toriei Dr`g`[ani, jude]ul Vâlcea, cu termen la data de
26.03.2015. 

Numitul Azoi]ei Constantin, având ultimul domiciliu cunos-
cut în Municipiul Dorohoi, Str. C-tin Dobrogeanu Gherea,
nr.130, Jud. Boto[ani, este citat la Judec`toria Dorohoi, cam-
era Sala Mare, pe data de 1 Aprilie 2015, în calitate de pârât în
dosarul civil nr. 3761/222/2014, ce are ca obiect preten]ii, în
proces cu Direc]ia de Asisten]` Social` Dorohoi, în calitate
de reclamant`.

Cojocaru Elena, domiciliat` \n str. Gr`dinari nr. 2, bl. D1, sc. D,
et. 4, ap. 14, jude]ul Ia[i [i domiciliat` \n fapt \n sat [i comuna
B\rnova, jud. Ia[i, este chemat` \n data de 2 aprilie 2015, la
Judec`toria Ia[i, sec]ia civil`, dosar 15206/245/2009, \n cali-
tate de p~r~t`, pentru partaj [i ie[ire din indiviziune, cu Ila[cu
Maria [i al]ii.

Numita Petrea Tita domiciliat` legal \n sat Contesti, com. Da-
videsti, jud. Arge[ este citat` \n calitate de p~r~t` \n contra-
dictoriu cu DGASPC Gala]i \n Dosarul civil nr. 2074/121/2014,
av~nd ca obiect deschiderea procedurii de adop]ie intern`,
cu termen de judecat` \n data de 03.04.2015, sala 3, ora 9 la
Tribunalul Gala]i \n vederea exprim`rii consim]`m~ntului la
adop]ie.

Numi]ii Mustaret Dumitru domiciliat legal \n mun. Gala]i,
str. Dr. C-tin Levaditti nr. 11, Bl Bujor 4, ap. 37, \n fapt \n str. Vi-
ilor ( Valea Catusa), jud. Gala]i [i Chiper Veronica cu domicil-

iul \n sat Lalesti, com. Puiesti, jud. Vaslui, \n fapt in str. Viilor
(Valea Catusa), jud. Gala]i sunt cita]i \n calitate de p~r~]i \n
Dosarul nr. 6166/121/2014, av~nd ca obiect deschiderea pro-
cedurii de adop]ie intern`, cu termen de judecat` \n data de
06.04.2015, sala 3, ora 12 la Tribunalul Gala]i \n vederea ex-
prim`rii consim]`m~ntului la adop]ie.

DIVERSE
Câ[tig`toarea tombolei C&A Customer Experience în urma
extragerii din luna Februarie 2015, premiu ce const` într-un
voucher în valoare de 2.000RON, este dna Maria Stan.

SC Total Trans SRL cu sediul \n Ploie[ti, str. Depozitelor nr. 2,
anun]` depunerea documenta]iei pentru \ntocmire PUZ
schimbare destina]ie teren din “zona unit`]i agricole” \n
“zona institu]ii [i servicii” [i stabilire indicatori urbanistici cu
amplasamentul \n Ploie[ti, str. Depozitelor nr. 2. Docu-
mentele pot fi consultate la sediul APM Prahova, str. Gh. Grig-
ore Cantacuzino nr. 306, de luni p~n` vineri \ntre orele 09.00
[i 15.00.

Anun] public privind decizia etapei de încadrare (titularul
proiectului). Subsemna]ii T`nase Florea [i Ni]` Paul, titularii
proiectului „Edificare 3 imobile locuin]e colective cu regim
de în`l]ime S+P+6E”, anun]` publicul interesat asupra lu`rii
deciziei etapei de încadrare de c`tre APM Bucure[ti, în cadrul
procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului [i de
evaluare adecvat`, pentru proiectul „Edificare 3 imobile
locuin]e colective cu regim de în`l]ime S+P+6E”, propus a fi
amplasat în [os.Olteni]ei, nr.251D [i 251C, Sector 4, Bucure[ti.
Proiectul deciziei de încadrare [i motivele care o funda-
menteaz` pot fi consultate la sediul autorit`]ii competente
pentru protec]ia mediului APM Bucure[ti din Aleea Lacul
Morii, nr.1, Sector 6, Bucure[ti, în zilele de luni-vineri, între
orele 08.30-12.00, precum [i la urm`toarea adres` de inter-
net: http://apmbuc.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta
comentarii/observa]ii la proiectul deciziei de încadrare în ter-
men de 5 zile de la data public`rii prezentului anun], pân` la
data de 19.03.2015.

Via Insolv SPRL Ploieflti, str. Banatului, nr. 1, bl. 37B, sc. B, ap.
3, tel/fax 0244-519.800, numit? administrator judiciar con-
form incheierii din data de 06.03.2015 pronun?at? de Tri-
bunalul Prahova, Sec?ia a II-a Civil?, de Contencios
Administrativ fli Fiscal - Biroul faliment, în dosarul
1425/105/2015, anun?? deschiderea procedurii generale a in-
solventei debitoarei SC Compania De Paz? Unias Security SRL,
Boldeflti-Sc?eni, Strada Gloriei, nr. 29, jud. Prahova,
J29/2907/2007, CUI 6305322. Termenul limit? pentru înreg-
istrarea cererii de admitere a crean?elor este 20.04.2015.Ter-
menul limit? pentru verificarea crean?elor, întocmirea,
afiflarea fli comunicarea tabelului preliminar al crean?elor
este 08.05.2015. Termenul pentru solu]ionarea eventualelor
contesta]ii [i pentru definitivarea [i afiflarea tabelului defin-
itiv al crean?elor este 02.06.2015. Prima adunare a credito-
rilor la data de 16.05.2015, ora 14:00, la sediul
administratorului judiciar.

SOMA}II
Judec`toria Ia[i. Nr. dosar 21463/245/2014. Din: 11.02.2015.
soma]ie privind uzucapiunea art. 1051 alin. 2 din Codul de
procedur` civil` adoptat prin Legea nr. 134/2010. Prin cererea
\nregistrat` pe rolul Judec`toriei Ia[i, sub num`rul de dosar

21463/245/2014, reclamanta Nica Elena Laura, domiciliat` \n
loc. Limanu, str. Mihai Eminescu NR. 47, jud. Constan]a, cu
domiciliul ales pentru comunicarea actelor de procedur` la
Cabinet Avocat Ichim Roxana Maria, cu sediul \n Ia[i, str. Luca
Arbore nr. 12A, bl. 404, sc. A, et. 1, ap. 4, jude]ul Ia[i, solicit`,
\n baza art. 1049 [i urm`toarele din Codul de procedur` civil`
adoptat prin Legea nr. 134/2010, s` se constate c` a dob~ndit,
prin  efctul uzucapiunii de 30 de ani, dreptul de proprietate
asupra terenului \n suprafa]` de 500 mp situat \n intravilanul
Mun. Ia[i, str. P`cure] nr. 32, jude]ul Ia[i, tarlaua 3, parcela 64.
Prezenta soma]ie se adreseaz` tuturor celor interesa]i s` fac`
opozi]ie, \n termenul de 6 luni, prev`zut de art. 1051 din
Codul de procedur` civil` adoptat prin Legea nr. 134/2010,
care se calculeaz` de la emiterea celei din urm` publica]ii,
dup` care se va trece la judecarea cererii.

Soma]ie de uzucapiune. Dosar nr. 1579/265/2014. Reclaman-
tul Mure[an Viorel-George domiciliat \n comuna Rebri[oara,
Str. Principal` nr. 04, jud. Bistri]a-N`s`ud, a solicitat a se con-
stata dob~ndirea dreptului de proprietate prin uzucapiune
asupra imobilelor \nscrise \n cf 3401 nr top 1748 [i cf 26462 nr
top 1142/3 Rebri[oara, de c`tre p~r~]ii Mure[an Nicolae [i
so]ia Mure[an Ana. Aducem la cuno[tin]a persoanelor intre-
sate, faptul c` au posibilitatea legal` de a formula opoz]ie
\n termen de 6 luni de la emiterea prezentei, \n caz contrar in-
stan]a va trece la judecarea cauzei. Emis`, \n baza \ncheierii
din data de 27 februarie 2015.

Soma]ie de uzucapiune. Dosar nr. 1577/265/2014. Reclamanta
Gavriloaie Mina domiciliat` \n comuna Rebra Nr. 39, jud.
Bistri]a-N`s`ud, a solicitat a se constata dob~ndirea dreptu-
lui de proprietate prin uzucapiune asupra imobilelor \nscrise
\n cf 25400 nr top 313, 314/1, cf 25399 nr. Top 314/2 si cf 25398
nr top 315, 136 Rebra, de catre defunctii Padure Valer si sotia
P`dure Mina.  Aducem la cuno[tin]a persoanelor intresate,
faptul c` au posibilitatea legal` de a formula opoz]ie \n ter-
men de 6 luni de la emiterea prezentei, \n caz contrar in-
stan]a va trece la judecarea cauzei. Emis`, \n baza \ncheierii
din data de 28 ianuarie 2015.

Soma]ie emis` în temeiul încheierii de [edin]` din 17 febru-
arie 2015 a Judec`toriei Turda, dosar nr. 5148/328/2014. Prin
cererea înregistrat` pe rolul Judec`toriei Turda, sub dosar nr.
5148/328/2014, posesorul Dragoste Emilia, domiciliat` în co-
muna Aiton, sat Rediu nr. 251, jud. Cluj, a invocat dobândirea
prin uzucapiune a dreptului de proprietate asupra terenului
în suprafa]` de 2630 mp, situat în comuna Aiton sat Rediu
NR. 292, înscris în Cartea Funciar` nr. 26 Rediu nr. topo 13/1 [i
în Cartea Funciar` nr. 27 Rediu nr. topo 11 [i 12/1. To]i cei in-
teresa]i sunt soma]i s` formuleze opozi]ie, cu precizarea c`,
în caz contrar se va trece la judecarea cererii în termen de 6
luni de la emiterea celei din urm` publica]ii.  

Soma]ie de uzucapiune. Prin ac]iunea civil` ce face obiectul
dosarului nr.523/265/2014, reclamantul Bojor Ionita, domi-
ciliat \n localitatea N`s`ud, strada George Cosbuc, nr.148, jud.
Bistri]a-N`s`ud, a solicitat constatarea dobandirii dreptului
de proprietate de c`tre p~r~tul Bojor Ioan-N`s`ud, strada
George Co[buc, nr.140 prin uzucapiune asupra imobilelor
\nscrise \n CF 26001-N`s`ud, nr. top. 6186/1, \n suprafa]` de
1400 mp \ntre vecinii Bojor Ioan, Ani Gavrila, Ani Anuta,
Moldovan Macedon [i Moldovan Viorica. Posesia imobilului
a fost exercitat` din timpul celui de al doilea r`zboi mondial
de p`rin]ii p~r~tului Bojor Ioan [i transmis` \n 1970 acestuia.
Terenul se afl` \n posesia reclamantului Bojor Ionita, \n urma
\ncheierii \n iunie 2013 a unui contract de v~nzare-cump`rare
cu p~r~tul Bojor Ioan. Prin \ncheierea din 05.12.2014, \n
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temeiul art. 1051 Cod procedura civil`, instan]a a dispus
emiterea prezentei soma]ii, prin care se aduce la cuno[tin]a
tuturor persoanelor interesate 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 prezentei, instan]a urm~nd a trece la
judecarea cauzei.

Judec`toria V`lenii de Munte, Jude]ul Prahova, dosar Nr.
290/331/2015 din data 25.02.2015. |n temeiul \ncheierii din
data de 25.02.2015, potrivit art.1051 C.proc.civ., ca urmare a
cererii \nregistrate pe rolul instan]ei sub nr.290/331/2015, prin
care se invoc` de c`tre reclaman]ii Perpelea Gheorghe [i Per-
pelea Elena, domicilia]i \n ora[ul Plopeni, str. Decebal, nr.8,
jud. Prahova, dob~ndirea DREPTULUI DE PROPRIETATE CA UR-
MARE A UZUCAPIUNII asupra imobilului teren \n suprafa]`
de 1215 mp, situat \n comuna Gura Vitioarei, sat Fagetu, str.
Principal`, tarlaua6, parcela A266, jud. Prahova, se emite
prezenta: SOMA}IE: Pentru to]i cei interesa]i s` fac`
opozi]ie \n termen de 6 luni de la emiterea celei din urma
publica]ii. |n lipsa opozi]iei formulat` \n termen procedural,
se va trece la judecarea cererii. Men]ion`m c` imobilul este
de]inut de c`tre reclaman]ii Perpelea Gheorghe [i Perpelea
Elena, domicilia]i \n ora[ul Plopeni, str. Decebal, nr. 8, jud. Pra-
hova.

Prezenta Soma]ie este emis` \n temeiul art.1051 alin.1 [i alin
2 din Noul Cod proc.civ.astfel cum s-a dispus prin \ncheierea
de [edin]` din camera de consiliu din data de 11 februarie
2015, cu privire la cererea \nregistrat` pe rolul Judec`toriei
Ineu \n data de 21 octombrie 2014 \n dosarul nr
2275/246/2014, formulat` de reclaman]ii Dan Radu, CNP
1641106020033 [i Dan Maria Costina, CNP 2741122020082
ambii cu domiciliul \n Arad, str. Grivi]ei nr 95, jud. Arad \n con-
tradictoriu cu p~r~]ii Vasonan Gheorghe [i Vasonan Dom-
nica. Peten]ii au solicitat s` se constate c` au dob~ndit
dreptul de proprietate \n cota de 1/1 p`r]i , \n devalmasie,
respectiv \n comuniune legal` de bunuri, asupra imobilului
teren arabil extravilan, \nscris \n cartea funciar` nr. 2681
Taut, identificat prin num`rul topografic 1113-1119/a.12/133,
arabil \n suprafa]` de 23020 mp., teren necooperativizat, prin
uzucapiunea de 20 de ani de la moartea proprietarului tab-
ular, defunctul Pui Petru, decedat` la data de 08.03.1962, de
asemenea peten]ii au solicitat s` se dispun` \nscrierea drep-
tului lor de proprietate, \n cartea funciar`, asupra imobilu-
lui mentionat. Peten]ii sus]in c` folosesc imobilul de peste
20 ani de la moartea proprietarului tabular prin jonc]iunea
posesiei lor cu a p~r~]ilor, exercit~nd o posesie util`, respec-
tiv continu`, ne\ntrerupt`, netulburat`, public` [i sub nume
de proprietar. Prezenta soma]ie se afi[eaz` timp de 6 luni la
imobilul \n litigiu, la sediul instan]ei, la biroul teritorial de
cadastru [i publicitate imobiliar` [i la sediul prim`riei \n raza
c`reia se afl` imobilul [i se public` \n dou` ziare de larg`
r`sp~ndire, dintre care care cel pu]in unul de circula]ie
na]ional` timp \n care to]i cei interesa]i au posibilitatea s`
depuna de \ndat` opozi]ie la Judec`toria Ineu, intrucat \n
caz contrar, \n termen de 6 luni de la ultima afi[are sau pub-
licare se va proceda la analizarea cererii peten]ilor cu privire
la constatarea dreptului lor de proprietate. Pre[edinte P.I. Gre-
fier K.L.

Prezenta Soma]ie este emis` \n temeiul art.1051 alin.1 [i alin
2 din Noul Cod proc.civ.astfel cum s-a dispus prin \ncheierea
de [edin]` din camera de consiliu din data de 11 februarie
2015, cu privire la cererea \nregistrat` pe rolul Judec`toriei
Ineu \n data de 21 octombrie 2014 \n dosarul  nr
2273/246/2014, formulat` de reclaman]ii Dan Radu, CNP
1641106020033 [i Dan Maria Costina, CNP 2741122020082
ambii cu domiciliul \n Arad, str. Grivitei nr 95, jud. Arad \n con-
tradictoriu cu p~r~]ii Stepan Teodor [i Mot Floare . Peten]ii
au solicitat s` se constate c` au dob~ndit dreptul de propri-
etate \n cota de 1/1 p`r]i, \n devalmasie, respectiv \n comuni-
une legal` de bunuri, asupra imobilului teren arabil
extravilan, \nscris \n cartea funciar` nr. 2689 Taut, identificat
prin num`rul topografic 1113-1119/a.12/154, arabil \n suprafa]`
de 14804 mp., teren necooperativizat, prin uzucapiunea de
20 de ani de la moartea proprietarului tabular, defunctul
Popa Florea, decedat` la data de 20.08.1949, de asemenea
peten]ii au solicitat s` se dispun` \nscrierea dreptului lor de
proprietate, \n cartea funciar`, asupra imobilului men]ionat.
Peten]ii sus]in c` folosesc imobilul de peste 20 ani de la
moartea proprietarului tabular prin jonc]iunea posesiei lor
cu a p~r~]ilor, exercit~nd o posesie util`, respectiv continua,
ne\ntrerupt`, netulburat`, public` [i sub nume de propri-
etar. Prezenta soma]ie se afi[eaz` timp de 6 luni la imobilul
\n litigiu, la sediul instan]ei, la biroul teritorial de cadastru [i
publicitate imobiliar` [i la sediul prim`riei \n raza c`reia se
afl` imobilul [i se public` \n dou` ziare de larg` r`sp~ndire,
dintre care care cel pu]in unul de circula]ie na]ional` timp
\n care to]i cei interesa]i au posibilitatea s` depun` de \ndat`
opozi]ie la Judec`toria Ineu, \ntrucat \n caz contrar, \n termen
de 6 luni de la ultima afi[are sau publicare se va proceda la
analizarea cererii peten]ilor cu privire la constatarea dreptu-
lui lor de proprietate.  Presedinte P.I. Grefier K.L.

ADUNåRI GENERALE
Consiliul de Administra]ie al SC Compil Pipera SA cu sediul
în Bucure[ti, {os. Pipera, nr.44, Sector 2, înregistrat` la Reg-
istrul Comer]ului Bucure[ti sub nr. J40/615/1991, C.U.I. RO 94
convoac` Adunarea General` Ordinar` a Ac]ionarilor la data
de 17.04.2015 ora 12:00, la sediul societ`]ii, cu urm`toarea
Ordine de zi: 1. Aprobarea bilan]ului contabil pe anul 2014; 2.

Aprobarea contului de profit [i pierdere pe anul 2014; 3.Apro-
barea repartiz`rii la dividende a profitului net realizat la
31.12.2014; 4. Aprobarea raportului cenzorilor pe anul 2014;
5. Aprobarea repartiz`rii la dividende a profitului nereparti-
zat din anul 2013; 6. Aprobarea raportului de gestiune pen-
tru exerci]iul financiar al anului 2014; 7. Desc`rcarea de
gestiune a administratorilor pentru activitatea def`[urat`
pân` la 31.12.2014; 8. Aprobarea programului de activitate pe
anul 2015; 9. Aprobarea bugetului de venituri [i cheltuieli pe
anul 2015; 10. Aprobarea realegerii unui cenzor [i stabilirea re-
munera]iei; 11. Informare cu privire la transferul dreptului de
proprietate asupra ac]iunilor, eviden]iat în registrul ac]ionar-
ilor SC Compil Pipera SA, în anul 2014; 12. Diverse. În cazul în
care Adunarea nu este statutar`, o nou` adunare va avea loc
în data de 24.04.2015 ora 12:00 la sediul societ`]ii, cu aceea[i
ordine de zi.

Convocator: Subsemnatul Chrissoveloni Ion Nicolae, în cali-
tate de administrator unic al Imobiliara Chrissoveloni SA, per-
soan` juridic` de na]ionalitate român`, cu sediul social în
Bucure[ti, Bd. Nicolae Titulescu nr. 1, bl. A7, sc. 4, et. 3, ap. 102,
sector 1, num`r de ordine în Registrul Comer]ului Bucure[ti
J/40/216/1999, cod unic de înregistrare 11405220, atribut fis-
cal RO, în baza prevederilor din actul constitutiv al acestei so-
ciet`]i [i ale Legii nr.31/1990, republicat` [i modificat`,
convoc Adunarea General` Extraordinar` a Ac]ionarilor aces-
tei societ`]i comerciale pentru data de 23.04.2015, ora 12.00,
la sediul sus-men]ionat, pe ordinea de zi aflându-se
urm`toarele: -Continuarea activit`]ii Societ`]ii cu ac]ionarii
Rominvest Ltd., Chrissoveloni Ion Nicolae, Manou Elena Sibila
[i Vl`descu Lucian Dan, având în vedere decesul ac]ionarului
Florescu Alexandru Ioan Iuliu Victor Richard.-Dezd`unarea
eventualilor mo[tenitori ai defunctului Florescu Alexandru
Ioan Iuliu Victor Richard de c`tre ac]ionarii r`ma[i,
propor]ional cu cota de]inut` de defunct, dup` ultimul
bilan] contabil aprobat. -Consemnarea sumei de bani ce se
cuvine eventualilor mo[tenitori într-un cont contabil distinct.
-Preluarea ac]iunilor de]inute de c`tre defunctul Florescu
Alexandru Ioan Iuliu Victor Richard de c`tre ac]ionarul
Rominvest Ltd. -Confirmarea noii structuri a ac]ionariatului
de c`tre administratorul unic al Societ`]ii. -Desemnarea dom-
nului Chrissoveloni Ion Nicolae, cet`]ean român, domiciliat
în Bucure[ti, {os. Nicolae Titulescu nr. 1, bl. A7, sc. 4, et. 3, ap.
102, sector 1, posesor al CI seria RT nr. 978168, eliberat` de
SPCEP Sector 1 la 09.09.2013, CNP 1430915400299, ca
reprezentant al ac]ionarilor Societ`]ii, care s` semneze în nu-
mele acestora actul constitutiv actualizat [i s` îl inregistreze
la Oficiul Registrului Comer]ului de pe lâng` Tribunalul Bu-
cure[ti. În situa]ia în care, la data de 23.04.2015 nu se va putea
întruni cvorumul prev`zut în actul constitutiv al societ`]ii [i
în Legea nr.31/1990, republicat` [i modificat`, se va ]ine o
nou` adunare, tot la sediul Societ`]ii, în data de 24.04.2015,
ora 12.00, când, indiferent de cvorumul întrunit, hot`rârile
pot fi luate cu votul majorit`]ii voturilor exprimate.
Bucure[ti, 11.03.2015. Chrissoveloni Ion Nicolae administra-
tor unic.

Convocare: Pre[edintele Consiliului de Administra]ie al S.C.
COMPLEX COMET S.A. Bucure[ti, J40/391/1990, CIF:
RO2622360 Convoac` Luni– 13.04.2015 ora 12.00, la sediul so-
ciet`]ii din B-dul Timi[oara nr. 84, sector 6, Bucure[ti,
Adunarea General`  Extraordinar`  a Ac]ionarilor având
urm`toarea: Ordine de Zi: 1. Aprobarea unei decizii cu privire
la men]inerea de garan]ii asupra activelor din patrimoniul
Societ`]ii, dup` cum sunt identificate prin C.F. numar 16148,
num`r cadastral 3643 ca teren în suprafa]a de 25.415 mp [i
construc]ii în suprafa]a de 16875.41 mp situate în Bucure[ti,
Bd. Timi[oara nr.84, sector 6 [i alte bunuri in vederea
garant`rii facilit`]ii de credit acordate de Credit Europe Bank
societ`]ii IOVIROM. 2. Aprobarea împuternicirii dlui. Paul Pop,
cet`]ean român, n`scut la data de 25.05.1986 în Baia Mare,
Jud. Maramure[, legitimat prin C.I. seria DP num`r 161508,
CNP 1860525245037, domiciliat în Bucure[ti, str. Baicule[ti,
Nr.21A, Bl.22, scara B, et.3, ap.14, sector 1, având func]ia de Di-
rector General, pentru semnarea contractului de credit [i
toate actele adi]ionale aferente/ Condi]ii Speciale/ Condi]ii
Speciale Revizuite/ Condi]ii Generale, a contractelor de
ipoteca imobiliar` [i actelor adi]ionale, a contractelor de
garan]ie real` mobiliar`/ ipotec` mobiliar` asupra de-
pozitelor în numerar [i actelor adi]ionale, a contractelor de
ipotec` asupra conturilor curente [i asupra creantelor [i
actelor adi]ionale, precum [i toate cererile ori documentele
necesare aducerii la îndeplinire a prezentei hot`râri [i s` în-
deplineasc` toate formalit`]ile necesare înscrierii ipotecilor
în registrele de publicitate. 3. Aprobarea documentelor ce
vor fi semnate de împuternicit, conform punctului 2 dar f`r`
a se limita la acestea, cu forma [i con]inutul emise de Credit
Europe Bank, ce se vor anexa hot`rârii. 4. Aprobarea datei de
06 mai 2015, ca data de înregistrare, conform art. 238 alin. 1
din Legea nr. 297/2004 privind pia]a de capital pentru iden-
tificarea ac]ionarilor asupra c`rora se r`sfrâng hot`rârile
adoptate în [edin]a Adun`rii Generale Extraordinare a
Ac]ionarilor din data de 13.04.2015. Ac]ionarii au dreptul de
a introduce puncte pe ordinea de zi a A.G.E.A. [i de a pune în-
treb`ri privind aceasta în conformitate cu art.7 [i 13 din Reg-
ulamentul C.N.V.M. nr. 6/2009, drepturi care sunt respectate,
astfel: Unul sau mai mul]i ac]ionari reprezentând, individ-
ual sau împreun`, cel pu]in 5% din capitalul social al
Societ`]ii (denumi]i în cele ce urmeaz` “Ini]iatori”) au drep-
tul: a) De a introduce puncte pe ordinea de zi a adun`rii gen-
erale, 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 b) De a prezenta proiecte de hot`râre
pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe
oridinea de zi a adun`rii generale. Propunerile privind intro-
ducerea de noi puncte pe ordinea de zi a Adun`rii trebuie s`
fie înso]ite de copiile actelor de identitate ale ini]iatorilor.
Cererile cu privire la introducerea unor noi puncte pe ordinea
de zi a Adun`rii se înainteaz` Consiliului de Admninistra]ie
al societ`]ii în termen de 15 zile de la data public`rii Convo-
catorului Adun`rii, numai în scris, în plic închis, cu men]iunea
“Pentru Adunarea general` Extraordinar` a Ac]ionarilor S.C.
COMPLEX COMET S.A. din data de 13.04.2015” înso]ite de
copia actului de identitate valabil al ini]iatorului (în cazul per-
soanelor fizice buletin/ carte de identitate, respectiv în cazul
persoanelor juridice, buletin/ carte de identitate a reprezen-
tantului legal împreun` cu certificatul constator eliberat de
Registrul Comer]ului, nu mai vechi de 30 de zile). Ordinea de
zi completat` cu punctele propuse de ac]ionarii sus
men]iona]i va fi publicat` cu îndeplinirea cerin]elor
prev`zute de lege [i actul constitutiv pentru convocarea
adun`rii generale. Proiectele de hot`râri pentru punctele in-
cluse sau propuse spre a fi incluse în ordinea de zi a Adun`rii
se înainteaz` Consiliului de Administra]ie al societ`]ii în ter-
men de 15 zile de la data public`rii Convocatorului Adun`rii,
numai în scris, în plic închis, cu men]iunea “Pentru Adunarea
general` Extraordinar` a Ac]ionarilor S.C. COMPLEX COMET
S.A. din data de 13.04.2015” înso]ite de copia actului de iden-
titate valabil al ini]iatorului (în cazul persoanelor fizice
buletin/ carte de identitate, respectiv în cazul persoanelor
juridice, bultein/ carte de identitate a reprezentantului legal
împreun` cu certificatul constator eliberat de Registrul
Comer]ului, nu mai vechi de 30 de zile). Ac]ionarii Societ`]ii,
indiferent de participa]ia de]inut` în capital social, pot trans-
mite întreb`ri în scris privind punctele de pe ordinea de zi a
Adun`rii. Ac]ionarii pot depune asemenea întreb`ri doar
înso]ite de copia actului de identitate valabil (în cazul per-
soanelor fizice buletin/carte de identitate, respectiv în cazul
persoanelor juridice, bultein/ carte de identitate a reprezen-
tantului legal împreun` cu certificatul constator eliberat de
Registrul Comer]ului, nu mai vechi de 30 de zile). În cazul
neîntrunirii cvorumului cerut de lege, Adunarea General` Ex-
traordinar` a Ac]ionarilor se convoac` pentru data de
14.04.2015, în acela[i loc [i la aceea[i or`. Primirea ac]ionar-
ilor la secretariatul Adun`rilor Generale Extraordinare a
Ac]ionarilor, pentru validarea prezen]ei, va începe la ora 11:30.
Materialele de la ordinea de zi, inclusiv modelul de procura
special` vor putea fi consultate, începând cu data de
03.04.2015, la sediul social din Bucure[ti, Bd. Timi[oara nr.84,
sector 6. Ac]ionarii persoane fizice pot fi reprezenta]i în
adun`rile generale prin al]i ac]ionari în baza procurilor spe-
ciale sau prin alte persoane în baza procurilor autentificate.
Dup` completare [i semnare procurile vor fi depuse la sediul
social cu cel pu]in 5 (cinci) zile înaintea adun`rii. Nere-
spectarea termenului de depunere a procurilor conduce la
imposibilitatea particip`rii la adun`rile generale. În confor-
mitate cu art.123 alin.2 din Legea nr.31/1990 privind
societ`]ile comerciale– republicat`, cu modific`rile [i com-
plet`rile ulterioare, data de referin]` pentru ac]ionarii în-
registra]i în Depozitarul Central îndrept`]i]i s` voteze în
cadrul Adun`rii Generale Extraordinare a Ac]ionarilor este
sfâr[itul zilei de: 03 aprilie 2015. Pre[edintele Consiliului de
Administra]ie, Tripon Gheorghe.

Convocare a adunarii generale ordinare a actionarilor SC
CONCEPT S.A.: Administratorul unic al societ`]ii Concept S.A.,
cu sediul în Bucure[ti, B-dul Pache Protopopescu nr.109, sec-
tor 2, înmatriculat` la Registrul Comer]ului sub nr.
J40/1090/1991, având C.U.I. 1111, în conformitate cu art.117 din
Legea nr. 31/1990, convoac` Adunarea General` Ordinar` a
Ac]ionarilor Concept S.A. pentru to]i ac]ionarii înscri[i în Reg-
istrul Ac]ionarilor la sfâr[itul zilei de 15.04.2015, la data de
16.04.2015 ora 11:00 prima convocare [i 17.04.2015 ora 11:00
a doua convocare, la adresa din Bucure[ti, str. Constantin
R`dulescu Motru nr.14, bl.27A, sc.B, et.1, ap.53, sector 4, cu
urm`toarea ordine de zi: 1. Raportul de gestiune al Adminis-
tratorului unic pe anul 2014. 2. Raportul auditorului financiar
pe anul 2014. 3. Aprobarea bilan]ului contabil [i a contului
de profit [i pierderi pe anul 2014 [i repartizarea profitului
net. 4. Aprobarea bugetului de venituri [i cheltuieli pe anul
2015. 5. Desc`rcarea de gestiune a administratorului unic
pentru anul 2011, 2012, 2013. 6. Desc`rcarea de gestiune a ad-
ministratorului unic pentru anul 2014. 7. Realegerea admin-
istratorului unic pentru un nou mandat de patru ani. 8.
Prelungirea contractului cu auditorul societ`]ii. 9. Stabilirea
remunera]iei administratorului unic. 10. Ratificarea [i apro-
barea tuturor hot`rârilor A.G.O.A. [i a tuturor actelor juridice
(inclusiv hot`râri, decizii, convoc`ri ale tuturor A.G.O.A. [i con-
tracte) încheiate, adoptate sau emise în numele Concept S.A.
de administrator unic Ene Gabriela, precum [i a oric`ror
m`suri de conducere/ administrare adoptate [i/ sau imple-
mentate de aceasta, aprobate sau încheiate între 18.05.2011
[i 15 aprilie 2015; 11. Ratificarea [i aprobarea tuturor  deciziilor
[i a tuturor actelor juridice încheiate, adoptate sau emise în
numele Concept S.A., în calitatea acesteia de asociat la soci-
etatea Newconcept Suites S.R.L., J23/2821/16.09.2013, C.U.I.
32245920, de administrator unic Ene Gabriela, în
reprezentarea societ`]ii Concept S.A. 12. Diverse.
Reprezentarea ac]ionarilor în cadrul Adun`rii Generale Or-
dinare se va putea face [i prin alte persoane decât ac]ionarii,
cu excep]ia administratorului, pe baz` de procur` special`
autentic`, conform legii. Lista cuprinzând informa]iile cu
privire la numele, localitatea de domiciliu [i calificarea per-

soanelor propuse pentru func]ia de administrator va fi la dis-
pozi]ia ac]ionarilor putând fi consultat` [i completat` de
c`tre ace[tia. Materialul ce urmeaz` a fi prezentat, se poate
procura începând cu data de 16 martie 2015. Informa]ii su-
plimentare la telefon 021/331.11.10. Propunerile privind intro-
ducerea unor noi puncte pe ordinea de zi a adun`rii generale
[i/ sau întreb`rile ac]ionarilor, conform cadrului reglementat
de Legea nr.31/1990 republicat` se transmit în scris la sediul
societ`]ii sau la adresa de convocare, cu men]iunea scris` în
clar [i cu majuscule pe plic “PENTRU ADUNAREA GENERALå
A AC}IONARILOR DIN DATA DE 16/17 aprilie 2015”. În vederea
identific`rii [i dovedirii calit`]ii de ac]ionar a unei persoane
care face propuneri pentru completarea ordinei de zi (sau
care adreseaz` întreb`ri societ`]ii), societatea poate solicita
respectivei persoane extrasul de cont din care rezult` cali-
tatea de ac]ionar [i num`rul de ac]iuni de]inute, emis de De-
pozitarul Central S.A..

Convocare a adun`rii generale extraordinare a ac]ionarilor
SC. CONCEPT S.A.: Administratorul unic al societ`]ii Concept
S.A., cu sediul în Bucure[ti, B-dul Pache Protopopescu nr.109,
sector 2, înmatriculat` la Registrul Comer]ului sub nr.
J40/1090/1991, având C.U.I. 1111, în conformitate cu art.117 din
Legea nr. 31/1990, convoac` Adunarea General` Extraordi-
nar` a Ac]ionarilor Concept S.A. pentru to]i ac]ionarii înscri[i
în Registrul Ac]ionarilor la sfâr[itul zilei de 15.04.2015, la data
de 16.04.2015 ora 13:00 prima convocare [i 17.04.2015 ora
13:00 a doua convocare, la adresa din Bucure[ti, str. Constan-
tin R`dulescu Motru nr.14, bl. 27A, sc.B, et.1, ap.53, sector 4,
cu urm`toarea ordine de zi: 1. Modificarea alineatului 1 [i 2,
Art. 13. -Organizarea Adun`rii Generale a Ac]ionarilor din
actul constitutiv al societ`]ii, în acord cu dispozi]iile art.112 [i
art.115 din Legea nr. 31/1990, cu modific`rile [i complet`rile
ulterioare, care vor avea urm`toarea formulare: “Adunarea
General` Ordinar` este constituit` valabil [i poate lua
hot`râri dac` la prima convocare ac]ionarii prezen]i sau
reprezenta]i de]in cel pu]in o p`trime din num`rul total de
drepturi de vot, iar la a doua convocare adunarea general`
poate s` delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a
celei dintâi adun`ri, indiferent de cvorumul întrunit. În am-
bele cazuri, hot`rârile se iau cu votul ac]ionarilor ce de]in
majoritatea absolut` a capitalul social reprezentat în
Adunarea General`. Pentru validitatea deliber`rilor Adun`rii
Generale Extraordinare este necesar` la prima convocare
prezen]a ac]ionarilor de]inând cel pu]in o p`trime din
num`rul total de drepturi de vot, iar la convoc`rile
urm`toare, prezen]a ac]ionarilor reprezentând  cel pu]in o
cincime din num`rul total de drepturi de vot. În ambele
cazuri hot`rârile sunt luate cu majoritatea voturilor de]inute
de ac]ionarii prezen]i sau reprezenta]i.”2. Completarea dis-
pozi]iilor art.15 din actul constituitiv al societ`]ii- Atribu]iile
administratorului unic cu  urm`toarele: art. 15 lit. r  -admin-
istratorul unic are puteri depline de reprezentare ale
societ`]ii Concept S.A., în cadrul adun`rilor generale ]inute
de societ`]i la care Concept S.A. de]ine participa]ii sub forma
p`r]ilor sociale sau ac]iuni, deciziile [i semn`tura adminis-
tratorului unic angajând în mod deplin societatea, votul s`u
fiind valabil exprimat în numele Concept S.A. [i semn`tura
acestuia pe deplin opozabil` atât societ`]ii cât [i ter]ilor; art.
15 lit.s –în scopul realizarii unui control efectiv [i eficient, ad-
ministratorul unic accept` [i îndepline[te orice atribu]ii
[i/sau îns`rcin`ri (inclusiv mandatul de administrator) în
cadrul societ`]ilor unde Concept S.A. de]ine/ va de]ine par-
ticipa]ii semnificative [i/sau pachete de control, în calitate
de ac]ionar/ asociat dup` caz. 3. Ratificarea [i aprobarea tu-
turor hot`rârilor A.G.E.A. [i a tuturor actelor juridice (inclusiv
hot`râri, decizii, convoc`ri ale tuturor A.G.E.A. [i contracte)
încheiate, adoptate sau emise în numele Concept S.A. de ad-
ministrator unic Ene Gabriela, precum [i a oric`ror m`suri
de conducere/ administrare adoptate [i/sau implementate
de aceasta, aprobate sau încheiate între 18.05.2011 [i 15 aprilie
2015. 4. Ratificarea [i aprobarea tuturor  deciziilor [i a tuturor
actelor juridice încheiate, adoptate sau emise în numele Con-
cept S.A., în calitatea acesteia de asociat la societatea New-
concept Suites S.R.L., J23/2821/16.09.2013, C.U.I. 32245920 de
administrator unic Ene Gabriela, în reprezentarea societ`]ii
Concept S.A. 5. Aprobarea achizi]iei de p`r]i sociale la val-
oarea nominal` respectiv aprobarea autoriz`rii administra-
torului unic de a r`scump`ra/ cump`ra p`r]i sociale ale
societ`]ii Newconcept Suites S.R.L., J23/2821/16.09.2013, C.U.I.
32245920, în vederea major`rii participa]iei Concept S.A. la
aceast` societate pân` la maximul permis de lege, cel mai
târziu pân` la data de 31 decembrie 2015, sens în care admin-
istratorul unic este împuternicit s` semneze [i sa negocieze
orice conven]ie, protocol, promisiune, contract de cesiune
p`r]i sociale, în termenii [i condi]iile pe care le va aprecia cele
mai avantajoase pentru societate. 6. Împuternicirea, cu posi-
bilitate de substituire a dnei. Ene Gabriela, în calitate de ad-
ministrator unic al Concept S.A., pentru a semna hot`rârile
ac]ionarilor, precum [i orice alte documente în leg`tur` cu
acestea, inclusiv actul aconstitutiv în forma actualizat` [i
pentru a îndeplini toate procedurile [i formalit`]ile prev`zute
de lege în scopul implement`rii hot`rârilor ac]ionarilor, inclu-
siv formalit`]ile de publicare [i înregistrare a acestora la Reg-
istrul Comer]ului  sau la orice alt` institu]ie public`. 7.
Diverse. Reprezentarea ac]ionarilor în cadrul Adun`rii Gen-
erale Extraordinare se va putea face [i prin alte persoane
decat ac]ionarii, cu excep]ia administratorului, pe baz` de
procur` special` autentic`, conform legii. Materialul ce
urmeaza a fi prezentat, se poate procura începând cu data de
16.03.2015. Informa]ii suplimentare la telefon 021/331.11.10.
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Propunerile privind introducerea unor noi puncte pe ordinea
de zi a adun`rii generale [i/sau întreb`rile ac]ionarilor, con-
form cadrului reglementat de Legea nr. 31/1990 republicat`
se transmit în scris la sediul societ`]ii sau la adresa de con-
vocare, cu men]iunea scris` în clar [i cu majuscule pe plic
“PENTRU ADUNAREA GENERALå A AC}IONARILOR DIN DATA
DE 16/17 aprilie 2015”. În vederea identific`rii [i dovedirii
calit`]ii de ac]ionar a unei persoane care face propuneri pen-
tru completarea ordinei de zi (sau care adreseaz` întreb`ri
societ`]ii), societatea poate solicita respectivei persoane ex-
trasul de cont din care rezult` calitatea de ac]ionar [i
num`rul de ac]iuni de]inute, emis de Depozitarul Central
S.A.   

LICITA}II
Lichidator judiciar vinde prin licita]ie la pre] de 113.650 lei
+ TVA: spatiu comercial 124 mp, în Ploie[ti, str. Ghe.Gr. Can-
tacuzino, jud.Prahova. Licita]iile se organizeaz` la
23.03.2015 [i 07.04.2015, la ora 10:00. Informa]ii la
0744.688.623.

Prim`ria Comunei Strem] cu sediul \n localitatea Strem],
comuna Strem] jude]ul Alba nr. 99, tel. 0258-848.101, fax
0258-848.302 organizeaz` licita]ie public` deschis` cu stri-
gare pentru v~nzarea de bunuri imobile – 1 lot teren intrav-
ilan – proprietate privat` a comunei Strem], situat
administrativ \n intravilanul localit`]ii Geoagiu de Sus, \n
suprafa]` de 3.137 mp, \n vederea execut`rii lucr`rilor de
constrire locuin]`, cas` de vacan]` sau spa]ii cu alt` des-
tina]ie. Data limit` de depune a dosarelor de prezentare
este ora 10:00. Licita]ia se va desf`[ura la data de 17.04.2015
\ncep~nd cu ora 11:00. Informa]ii privind ob]inerea docu-
mentelor de participare, a cheltuielilor suportate de c`tre
ofertan]ii interesa]i precum [i alte informa]ii se pot ob]ine
de la sediul Autorit`]ii Contractante.

SC MILUXIN ENB SRL, prin lichidator judiciar C.I.I. Pohrib
Ionela, anun]` scoaterea la vânzare, a activelor societ`]ii
debitoare, dup` cum urmeaz`: activul nr.1: Spa]iu comer-
cial din Bro[teni, jud. Suceava. Adresa: Imobil cu nr. 427 pt
teren [i nr. 427-C1 pt cl`dire \nscris \n CF 30479 Brosteni. For-
mat din: -teren cu suprafa]a de 160 mp; -construc]ie P+E+M
vânzarea se va face prin licita]ie public` cu strigare, cu
pre]ul de pornire de 100%, de 223.000lei (f`r` TVA). Per-
soanele care pretind vreun drept asupra bunurilor ce
urmeaz` a fi scoase la vânzare au obliga]ia, sub sanc]iunea
dec`derii, s` fac` dovada acestui fapt, înainte cu minim
5(cinci) zile raportat la data stabilit` pentru vânzare sub
sanc]iunea dec`derii, la sediul lichidatorului judiciar din
Ia[i, str. Vasile Lupu nr. 43, jud. Ia[i. Licita]ia va avea loc la
sediul lichidatorului judiciar din Ia[i, Str.  Vasile Lupu Nr. 43,
Jud. Ia[i, \n data de 12.03.2015 ora 16:30, [i se va desf`[ura
în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2006 privind
procedura insolven]ei [i ale regulamentului de vânzare
aprobat de adunarea creditorilor din data de 29.01.2015. Ad-
judecarea se va face în conformitate cu prevederile Regula-
mentului de organizare [i desf`[urare a licita]iei,
Regulament ce poate fi consultat atat la dosarul cauzei cat
si la sediul lichidatorului. Adjudecatarul va fi ]inut la plata
pre]ului de adjudecare in termenul stabilit prin Regula-
mentul de organizare [i desf`surare a licita]iei. Ofertan]ii
sunt obliga]i s` depun`, p~n` la termenul de v~nzare, o
garan]ie de participare la licita]ie \n procent de 10% din
pre]ul de \ncepere a licita]iei. Garan]ia se va depune \n nu-
merar, prin plata \n contul indicat de lichidator. Pentru par-
ticiparea la licita]ie, poten]ialii cump`r`tori trebuie s` se
înscrie la sediul lichidatorului judiciar din mun. Ia[i, Str.
Vasile Lupu Nr. 43, jud. Ia[i, pân` la data de 12.03.2015 ora
16:00. Rela]ii suplimentare se pot ob]ine: C.I.I. Pohrib Ionela
la telefoanele: 0232-240.890; 0742.109.890, Fax 0232-
240.890.

Prim`ria Municipiului Piatra Neam] anun]` organizarea
licita]iei publice deschise în vederea: Vânz`rii bunului imo-
bil – terenul intravilan, proprietatea privat` a municipiului
Piatra Neam], în suprafa]` de 142 mp, 255 mp. [i 187 mp,
proprietate privat`, situat în str. Cerbului nr.14,12 [i fn. Pre]ul
de pornire la licita]ie este de 57.161 lei conform  HCL nr. 53
din 27.02.2015; Vânz`rii bunului imobil – teren intravilan,
proprietatea privat` a municipiului Piatra Neam], în
suprafa]` de 141  mp, proprietate privat`,  situat în str. Dim-
itrie Leonida nr.82. Pre]ul de pornire la licita]ie este de 17.347
lei conform HCL nr.53 din 27.02.2015; Licita]ia va avea loc în
data de 8 aprilie 2015, ora 16:30, la sala de [edin]e a
Prim`riei municipiului Piatra Neam], cu sediul în str. {tefan
cel Mare nr. 6-8. Înscrierile [i depunerea ofertelor se fac
pân` la data de 7 aprilie 2015, ora 16,30. inclusiv, la Prim`ria
municipiului Piatra Neam], str. {tefan cel Mare, nr. 6-8,
Biroul Rela]ii cu Publicul, Ghi[eul Serviciului Patrimoniu,
Autoriz`ri [i Transport  zilnic între orele 8,00 – 16,30, unde
se poate achizi]iona  [i documenta]ia licita]iei. Rela]ii su-
plimentare la telefon 218991, interior 122, zilnic între orele
8,00 – 16,30.

Debitorul SC Magnum Corp SRL în faliment, prin lichidator
judiciar Dinu, Urse [i Asocia]ii SPRL, scoate la vânzare: -Mi-
jloace fixe i obiecte de inventar. Pre]ul de pornire al licita]iei
pentru mijloacele fixe [i obiectele de inventar este
reprezentat de valoarea de lichidare din Raportul de eval-
uare, exclusiv TVA, diminuat` cu 65%, pentru fiecare bun în
parte, iar lista cu aceste bunuri poate fi solicitat` lichida-
torului judiciar. Pre]ul Caietului de sarcini pentru  mi-

jloacele fixe [i obiectele de inventar este de 500 lei, exclu-
siv TVA. Participarea la licita]ie este condi]ionat` de: -con-
semnarea în contul nr. RO37BREL070001724RO11001,
deschis la Libra Bank, Sucursala {tefan cel Mare, pân` la
data [i ora stabilit` pentru [edin]a de licita]ie, a garan]iei
de 10% din pre]ul de pornire al licita]iei; -achizi]ionarea
pân` la aceea[i dat` a Caietului de sarcini pentru mijloacele
fixe [i obiectele de inventar. Prima [edin]` de licita]ie a fost
fixat` la data de 19.03.2015, ora 14.00 iar dac` bunurile nu
se adjudec` la aceast` dat`, urm`toarele [edin]e de licita]ii
au fost fixate în data de 26.03.2015, 02.04.2015, 09.04.2015,
16.04.2015, 23.04.2015, 30.04.2015, 07.05.2015, 14.05.2015,
21.05.2015, 28.05.2015, 04.06.2015, 11.06.2015, 18.06.2015 [i
25.06.2015 ora 14.00. Toate [edin]ele de licita]ii se vor
desf`[ura la sediul lichidatorului judiciar din Bucure[ti, Str.
Buze[ti nr. 71, et. 2, cam. 203, sector 1, Bucure[ti. Pentru
rela]ii suplimentare suna]i la telefon 021.318.74.25, email
dinu.urse@gmail.com. 

Ministerul Finan]elor Publice. Agen]ia Na]ional` de Admi -
nistrare Fiscal`. Direc]ia General` Regional` a Finan]elor
Publice Ia[i. Administra]ia Jude]ean` a Finan]elor Publice
Ia[i. Dosar de executare nr. A-33. Nr. A.F.J.C.M. 2883 din
09.03.2015. Anun]ul privind vânzarea pentru bunuri mobile.
Anul 2015 luna martie ziua 24. În temeiul art. 162, alin. (2) din
Ordonan]a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de proce-
dur` fiscal`, republicat`, cu modific`rile [i complet`rile ul-
terioare, se face cunoscut c` în ziua de 24 luna martie anul
2015 ora 11.00, în localitatea Ia[i, str. Anastasie Panu, nr. 26,
se vor vinde prin vânzare la licita]ie urm`toarele bunuri mo-
bile, proprietate a debitorului SC Auto Remat SRL, cu domi-
ciliul fiscal în localitatea Ia[i, B-dul Chimiei, nr. 14, cod de
identificare fiscal` 7168576: Denumirea bunului mobil (de-
scriere sumar`), Pre]ul de pornire a licita]iei/ exclusiv TVA
(lei), Cota TVA (%): 1. Autoturism marca Daewoo, varianta
MF484/ Matiz nr. înmatriculare IS-04-YPY, serie [asiu
UU6MF48414D046534, serie motor 079343KA1, an
fabrica]ie 2004, culoare albastru sky, 2.748 lei, 24%; 2. Auto-
turism marca Ford, varianta Focus Turnier 1.8 TDI nr. înma-
triculare IS-05-WDO, serie [asiu WF0NXXGCDN3D72973,
serie motor 3D72973, an fabrica]ie 2003, culoare ro[u, 5.518
lei, 24%; 3. Autoturism marca Opel, varianta T98/ Kombi/
FJ11/ Astra nr. înmatriculare IS-05-XRU, serie [asiu
W0L0TGF3512162064, serie motor 0179876, an fabrica]ie
2001, culoare alb, 9.174 lei, 24%; 4. Autoturism marca Opel,
varianta Astra Caravan 1.7 TDI nr. înmatriculare IS-06-GLH,
serie [asiu W0L0TGF3522236093, serie motor 0459425, an
fabrica]ie 2002, culoare alb, 8.068 lei, 24%; 5. Autoturism
marca Volkswagen, varianta 35I/ Passat nr. înmatriculare IS-
19-EXS, serie [asiu WVWZZZ3AZSE150326, serie motor
449138, an fabrica]ie 1995, culoare albastru, 2.506 lei, 24%;
6. Autoturism marca Volkswagen, varianta Passat Variant
1.9 TDI, nr. înmatriculare IS-05-KWA, serie [asiu
WVWZZZ3BZ3E223646, serie motor 188837, an fabrica]ie
2003, culoare alb, 9.800 lei, 24%; 7. Autoturism marca Volk-
swagen, varianta 3BG/ SEAVBX01/ Passat Variant, nr. înma-
triculare IS-05-THJ, serie [asiu WVWZZZ3BZ3E375627, serie
motor 211883, an fabrica]ie 2003, culoare ro[u, 10.364 lei,
24%; 8. Autoturism marca Volkswagen, varianta 3BG/
SEAVBX01/ Passat Variant, nr. înmatriculare IS-05-THN, serie
[asiu WVWZZZ3BZ3E138159, serie motor 152041, an
fabrica]ie 2003, culoare ro[u, 10.364 lei, 24%; 9. Autoturism
marca Volkswagen, varianta 1J/ SEAQMX01/ Golf, nr. înma-
triculare IS-05-XDW, serie [asiu WVWZZZ1JZ4W183582, serie
motor 272488, an fabrica]ie 2004, culoare gri, 14.369 lei,
24%; 10. Autoutilitar` marca Volkswagen, varianta Caddy
1.9 SDI, nr. înmatriculare IS-05-WDN, serie [asiu
WV1ZZZ9KZ2R528114, serie motor 050996, an fabrica]ie
2002, culoare gri, 6.784 lei, 24%; 11. Autoutilitar` marca Volk-
swagen, varianta Caddy 1.9 TDi, nr. înmatriculare IS-05-KBK,
serie [asiu WV1ZZZ9KZ1R523657, serie motor 449119, an fab-
rica]ie 2001, culoare alb, 6.636 lei, 24%; 12. Autoturism
marca Dacia, varianta R5A715 Solenza, nr. înmatriculare IS-
05-BBE, serie [asiu UU1R5A71543421562, serie motor
UA97429, an fabrica]ie 2004, culoare ro[u, 2.730 lei, 24%; 13.
Autoutilitar` marca Dacia, varianta D17117/ Drop Side 1.9D,
nr. înmatriculare IS-06-NVM, serie [asiu
UU1D1711753465090, serie motor UA18798, an fabrica]ie
2005, culoare alb, 3.746 lei, 24%; 14. Autoutilitar` N3 marca
Man, varianta 26.314/ 26.314, nr. înmatriculare IS-07-ARR,
serie [asiu WMAT391001M275448, serie motor
3769122102B211, an fabrica]ie 1999, culoare alb, 72.182 lei,
24%; 15. Remorc` special` O2 marca CI Caravans Wilk, vari-
anta 5607/ De Luxe, nr. înmatriculare IS-80-FMP, nr. Identifi-
care WCJTS2C159B000024, an fabrica]ie 1980, culoare alb,
3.312 lei, 24%; 16. Remorc` special` O2 marca WILK, varianta
505//, nr. înmatriculare IS-80-FOJ, nr. identificare 12550255,
an fabrica]ie 1975, culoare alb - gri, 3.088 lei, 24%; 17. Re-
morc` special` O2 marca Fendt, varianta 620/ Joker, nr. în-
matriculare IS-80-FOK, nr. identificare 6200217, an fabrica]ie
1980, culoare alb - maro, 2.954 lei, 24%; 18. Remorc` special`
O2 marca CI Caravans Wilk, varianta 600//, nr. înmatriculare
IS-80-FYP, nr. identificare 60006217, an fabrica]ie 1976, cu-
loare alb, 3.531 lei, 24%; 19. Semiremorc` marca Langendorf,
varianta SKS 24/ 26, nr. înmatriculare IS-44-ARE, nr. identifi-
care 17449, an fabrica]ie 1992, culoare galben, 32.779 lei,
24%; 20. Semiremorc` marca Kaessbohrer, varianta SKM 10-
24 L, nr. înmatriculare IS-37-ARE, nr. identificare
WKK48100003412554, an fabrica]ie 1991, culoare verde,
29.871 lei, 24%; 21. Semiremorc` marca Dapa, varianta S1X 8,
nr. înmatriculare IS-42-MAN, nr. identificare 24073, an fab-

rica]ie 1991, culoare gri metalizat, 28.304 lei, 24%; 22. Au-
tomacara Roman Diesel 10.215, an fabrica]ie 1988, serie
55161D0011B48RO, 22.084 lei, 24%; 23. Autoturism marca
Dacia, varianta Logan, nr. înmatriculare IS-53-REM, serie
[asiu UU1LSDEJH35639130, culoare albastru, 8.301 lei, 24%.
Invit`m pe cei care pretind vreun drept asupra acestor
bunuri s` în[tiin]eze despre aceasta organul de executare,
înainte de data stabilit` pentru vânzare. Cei interesa]i în
cump`rarea bunurilor sunt invita]i s` prezinte, pân` la ter-
menul 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 (în contul RO54TREZ4065067XXX019752 deschis la
Trezoreria Municipiului Ia[i, beneficiar A.J.F.P. Ia[i cod fiscal
4540909); împuternicirea persoanei care îl reprezint` pe
ofertant; pentru persoanele juridice de na]ionalitate
român`, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat
de Oficiul Registrului Comer]ului; pentru persoanele juridice
str`ine, actul de înmatriculare tradus în limba român`; pen-
tru persoanele fizice române, copie de pe actul de identi-
tate; dovada emis` de creditorii fiscali c` nu au obliga]ii
fiscale restante, declara]ie pe proprie r`spundere autentifi-
cat` prin notariat, din care s` rezulte c` au fost respectate
prevederile art. 157, pct. 3 din H.G. nr. 1050/2004, pentru
aprobarea normelor metodologice a O.G. nr. 92/2003
privind Codul de procedur` fiscal`, republicat`, în sensul c`
„debitorul nu va licita nici personal, nici prin persoan` in-
terpus`”, urmând s` se prezinte la data stabilit` pentru vân-
zare [i la locul fixat în acest scop. Împotriva prezentului

înscris, cel interesat poate introduce contesta]ie la instan]a
judec`toreasc` competent`, în termen de 15 zile de la co-
municare sau luare la cuno[tin]`, în conformitate cu preved-
erile art. 172 - 173 din Ordonan]a Guvernului nr. 92/2003,
republicat`, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare.
Potrivit dispozi]iilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Ordonan]a Gu-
vernului nr. 92/2003, republicat`, cu modific`rile [i com-
plet`rile ulterioare, când urmeaz` s` se ia m`suri de
executare silit`, nu este obligatorie audierea contribuabilu-
lui. Pentru informa]ii suplimentare, v` pute]i adresa la
sediul organului fiscal sau la telefon num`rul 0232-213.332,
interior 1701. Data afi[`rii: 12.03.2015.

PIERDERI
Pierdut document control pentru transportul rutier de per-
soane prin servicii ocazionale nr. 0044593.

SC Centro Trans Corporation SRL declar` pierdute carnetele
de borderouri de achizi]ie, astfel: seria DJWHA de la
nr.0753701 la 0753750 [i seria DJWHA de la nr. 0753751-
0753800.

Declar pierdute (nule) certificat revolu]ionar [i legitima]ie
LRM-A nr. 00618 lupt`tor pentru victoria revolu]iei române
din Decembrie 1989, eliberat- 26.04.2010, pe numele Argin-
taru Marian, emis de Secretariatul de Stat pentru Problemele
Revolu]ionarilor din Decembrie 1989.

SC Cartare Agrochimic` SRL, C.U.I. RO 33186628,
J40/6001/2014, declar` nul registru de eviden]` a zilierilor
seria RZGX nr. 0030217.

DECESE


