
anun}uri

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

Prim`ria Comunei Carasova organizeaz` concurs pentru ocu-
parea func]iei publice de execu]ie vacante: Referent, cl. III, grad
debutant, în cadrul Compartimentului Contabilitate, Impozite
;i Taxe. Condi]ii specifice: -studii medii liceale, absolvite cu
diplom` de bacalaureat; -Abilit`]i de comunicare; Cuno[tin]e
de operare pe calculator, cuno[tin]e de limba croat`. 1) Condi]ii
de desf`[urare a concursului: a) Concursul se desf`[oar` la
sediul Prim`riei Comunei Carasova, nr.274 astfel: -Proba scris`
în data de 25 februarie 2015, ora 10.00; -Interviul în data de 27
februarie 2015, ora 14.00; b)Condi]iile de participare la con-
curs,bibliografia [i actele solicitate candida]ilor pentru dosarul
de înscriere sunt afi[ate la sediul Prim`riei Comunei Cara[ova.
Dosarele de înscriere se pot depune în termen de 20 de zile de
la publicare anun]ului. Pentru rela]ii suplimentare la telefon
0255/232.000. Selec]ia dosarelor va avea loc în termen de 5
zile de la data încet`rii depunerii dosarelor de înscriere.

Prim`ria Comunei Cara[ova organizeaz` concurs pentru ocu-
parea func]iei publice de execu]ie vacante: Referent, cl.III, grad
debutant, în cadrul Compartimentului Cadastru, Agricol, Ur-
banism. Condi]ii specifice: -studii medii liceale, absolvite cu
diplom` de bacalaureat; -Abilit`]i de comunicare; -Cuno[tin]e
de operare pe  calculator, cuno[tin]e de limba croat`. 1) Condi]ii
de desf`[urare a concursului: a) Concursul se desf`[oar` la
sediul Prim`riei Comunei Cara[ova, nr.274 astfel: -Proba scris`
în data de 25 februarie 2015, ora 10.00; -Interviul în data de 27
februarie 2015, ora 14.00; b) Condi]iile de participare la con-
curs, bibliografia [i actele solicitate candida]ilor pentru dosarul
de înscriere sunt afi[ate la sediul Prim`riei Comunei Cara[ova.
Dosarele de înscriere se pot depune în termen de 20 de zile de
la publicare anun]ului. Pentru rela]ii suplimentare la telefon
0255/232.000. Selec]ia dosarelor va avea loc în termen de 5
zile de la data încet`rii depunerii dosarelor de înscriere.

Prim`ria Comunei Carasova organizeaz` concurs pentru ocu-
parea func]iei contractuale de execu]ie vacante: Guard, în
cadrul Compartimentului Gospod`rire, Administrativ, Paz`.
Condi]ii specifice: -studii generale, absolvite cu diplom`/certi-
ficat; -Abilit`]i de comunicare; -Cuno[tin]e de limba croat`
1)Condi]ii de desf`[urare a concursului: a) Concursul se
desf`[oar` la sediul Prim`riei Comunei Cara[ova, nr. 274 ast-
fel: -Prob` scris` în data de 04 februarie 2015, ora 10.00; -Inter-
viul în data de 05 februarie 2015, ora 14.00. b) Condi]iile de
participare la concurs, bibliografia [i actele solicitate
candida]ilor pentru dosarul de înscriere sunt afi[ate la sediul
Prim`riei Comunei Cara[ova. Dosarele de înscriere se pot
depune în termen de 10 de zile de la publicarea anun]ului. Pen-
tru rela]ii suplimentare la telefon 0255/232.000. Selec]ia
dosarelor va avea loc în termen de 2 zile de la data încet`rii
depunerii dosarelor de înscriere.

Prim`ria comunei Stoene[ti, jude]ul Vâlcea organizeaz` con-
curs pentru ocuparea func]iei contractuale de execu]ie va-
cante de Muncilor calificat, clasa III, clasa de salarizare 12 din
cadrul Serviciului Public de Alimentare cu Apa, aflat în subor-
dinea Consiliului Local al comunei Stoene[ti, nivelul studiilor:
medii absolvite cu diplom` de bacalaureat, calificare instala-
tor apa-canal vechime în munc` în specialitate (dovedite cu
documente justificative) - minim 3 ani. Concursul const` în
prob` scris` [i interviu [i se desf`[oar` în data de 09 februarie
2015, ora 9.00 - proba scris` [i 10 februarie 2015, ora 9,00 - in-
terviul. Pentru înscrierea la concurs candida]ii vor prezenta
pân` la data 21 ianuarie 2015, orele 15.30 la Secretariatul din
cadrul Prim`riei comunei Stoene[ti un dosar de concurs. Per-
soana de contact: Buliga Mariana, tel: 0250/777489, fax:
0250/777510.

|NCHIRIERI OFERTE
Magazin 20 mp, Drobeta 19, langa Petrom. Eminescu. 250E.
0722.600.121.

CITA}II
Ietcu Stefania domiciliat` în com. Poieni, jud. Suceava, este
citat` în calitate de pârât în procesul cu reclamanta Costin
Gabriela în data de 26.01.2015, la Judec`toria Gala]i, în dosarul
nr. 9765/233/2013.

Spac Ilie Dorinel, domiciliat în jud.Suceava, ora[ Suceava, Str.
Tineretului, bl.86, ap.19, este citat în calitate de pârât în proce-
sul cu reclamanta Costin Gabriela în data de 26.01.2015, la
Judec`toria Gala]i, în dosarul nr. 9765/233/2013.

Mete Mehmet Zeki, domiciliat în Turcia, ora[ Mardin, comuna
Nusaybin, Strada Yesk Kent Mahalasi Santral Sokak, nr. 17, CNP-
5508435918, intervenient în dosarul nr. 5674/236/2014 al
Judec`toriei Giurgiu, având ca obiect ac]iune în r`spundere
delictual`, este citat pentru ziua de 20.01.2015, ora-08.30, la
Judec`toria Giurgiu, Str.Episcopiei, nr.13, CN4, în proces cu Ditot
Dorica.

Se citeaz` numitul Cela Enis la Judec`toria Rm Vâlcea, în dosar
nr. 2258/288/2014, cu termen la 27.01.2015, în proces de divor]
cu Popescu Tamara. 

Numitul Precul Radu, cu ultimul domiciliu în Ia[i, Str. Costache

Negri nr.9, bl. C4, et.2, ap.4, jud. Ia[i, este citat la Tribunalul Ia[i,
cu sediul în Ia[i, Str. Elena Doamna nr.1A, pe data de 26.01.2015,
ora-9.00, complet civ D1, în calitate de pârât în dosarul
nr.2539/99/2014, având ca obiect preten]ii, în proces cu recla-
mantul Honciuc Celin Mihai.

Vanello Liviu, cu ultimul domiciliu cunoscut în Ploie[ti, str.
Lebedei, nr.4, jud. Prahova, este citat în data de 30.01.2015, ora
15,00, la sediul Biroului executorului judec`toresc Petcu
Alexandru din Ploie[ti, strada Luminii, nr.2, bloc 30D, ap.2,
jude]ul Prahova, în vederea vânz`rii prin licita]ie public` a imo-
bilului situat în Ploie[ti, strada Lebedei, nr. 4-6, jude]ul Prahova
[i compus din teren intravilan în suprafa]` de 483 mp, pre]ul
de strigare fiind de 195.000 RON, în dosarul de executare
218/2012. Executarea silit` are loc la cererea [i st`ruin]` credi-
toarei BRD Groupe Societe Generale-Grup Ploie[ti Sucursala
Prahova, cu sediul în Ploie[ti, str. Cuza Vod` nr. 8, jude] Pra-
hova, în vederea recuper`rii unei crean]e în sum` de 69.678,28
EUR, precum [i cheltuieli de executare în sum` de 10.742,61 Lei,
în temeiul titlurilor executorii reprezentate de contractele de
credit nr.8/04.10.2007 [i proces verbal de cheltuieli executare
emis în data de 18.09.2012.

Logozzo Gianluca este chemat la Judec`toria Segarcea, în
dosarul nr. 1245/304/2014, la data de 04 februarie 2015, în cal-
itate de pârât, reclamanta fiind Sache Cristina, divor] f`r` mi-
nori.

Numita Mor`rescu Bianca Mariana cu ultimul dom. cunoscut
com. Filipe[tii de P`dure-Ditesti 425 A, PH citat` ca p~r~t`
Judec`toria C~mpina dosar 4485/204/2011 revendicare-gran-
ituire termen 14.01.2015 cu reclaman]ii Conctantin Constantin
[i Constantin Maria.

Numitul Slodoneanu Mladin-Petri[or este chemat în data de
27.01.2015, la Judec`toria Craiova, în dosarul nr.25981/215/2014,
în calitate de pârât, reclamata fiind Cismaru Ionelia Adriana,
pentru majorare pensie de întretinere.

Mo[tenitorii defunctei Iancu Maria Mihaela c`s`torit` S`cuiu,
decedat` la 17.03.2014, cu ultimul domiciliu în Ploie[ti , str.
Ploilor, nr. 15, precum [i orice persoan` care se pretinde a fi
mo[tenitor al defunctei sunt ruga]i s` se prezinte la
judec`toria V`lenii de Munte în dosarul 1751/331/2012 la data
02.02.2015.  

Chiriac Valeric`, domiciliu necunoscut, ultima re[edin]` în
Boto[ani, str. Tudor Vladimirescu, nr. 5, ap. 6, este citat la
Judec`toria Boto[ani, la 14.01.2015, în DP 21727/ 193/ 2013, pen-
tru divor], reclamant` Chiriac Liliana.

SC GDF Suez Energy Romania SA prin SC Karborex SRL pentru
Gurgu Costin, anun]` publicul interesat asupra depunerii so-
licit`rii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul  ”Ex-
tindere conducta gaze naturale [i bran[ament locuin]`”
propus a fi amplasat în comuna Moroeni, sat Pucheni, str.
Glava nr.56 B, jud. Dâmbovi]a. Informa]iile privind proiectul
propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Dâmbovi]a, din mun.
Târgovi[te, str. Calea Ialomi]ei, nr.1, jude]ul Dâmbovi]a si la
sediul Prim`riei Moroeni, jud. Dâmbovi]a,în zilele de luni-
vineri, între orele 9:00 – 16:00. Observa]iile publicului se
primesc zilnic la sediul A.P.M. Dâmbovi]a.

SC GDF Suez Energy Romania SA prin SC Karborex SRL anun]`
publicul interesat asupra depunerii solicit`rii de emitere a acor-
dului de mediu pentru proiectul  ”Extindere conducta gaze nat-
urale sat Dragomire[ti, str. Gr`dini]ei” propus a fi amplasat în
comuna Dragomire[ti, sat Dragomire[ti, str. Gr`dini]ei, jud.
Dâmbovi]a. Informa]iile privind proiectul propus pot fi con-
sultate la sediul A.P.M. Dâmbovi]a, din mun. Târgovi[te, str.
Calea Ialomi]ei, nr.1, jude]ul Dâmbovi]a si la sediul Prim`riei
Dragomire[ti, jud. Dâmbovi]a,în zilele de luni-vineri, între orele
9:00 – 16:00. Observa]iile publicului se primesc zilnic la sediul
A.P.M. Dâmbovi]a .

Voinea Mihaela - Gabriela cu ultimul domiciliu cunoscut \n
Mun. Constan]a, str. Eliber`rii, nr. 5, bl. G, sc. B, et. 1, ap. 25, jud.
Constan]a [i Voinea Mihai Nicu[or cu ultimul domiciliu cunos-
cut \n Mun. Constan]a, str. Eliber`rii, nr. 5, bl. G, sc. B, et. 1, ap.
25, jud. Constan]a, sunt cita]i \n calitate de p~r~]i - la data de
13.02.2015, \n Dosar nr. 16082/281/2013 aflat pe rolul Judec`to-
riei Ploie[ti, camera de consiliu, ora 12:00, complet CIV7, \n pro-
ces cu SC Infinity SRL Ploie[ti, \n calitate de reclamant, pentru
Fond – preten]ii.

Dosar nr. 2397/283/2012. Rom~nia. Judec`toria Pucioasa,
jude]ul D~mbovi]a, Sentin]a civil` nr. 907. {edin]a public` din
data de 07.10.2014. Instan]a Constituit` din: Pre[edinte
Munteanu Oana Octavia, Grefier Radu Mariana. Pentru aceste
motive, \n numele legii hot`r`[te: Admite ac]iunea formulat`
de reclamanta CNFC CFR SA- SCREIR (cu sediul \n Bucure[ti, Str.
Pia]a G`rii de Nord nr. 1, Sector 1), \n contradictoriu cu p~r~ta
Olaru Dumitru (cu ultimul domiciliu cunoscut \n Pucioasa, Str.
F~nt~nilor, bloc Sarmis 2, ap. 7, jud. D~mbovi]a –citat prin pub-
licitate). Oblig` p~r~tul la plata \n favoarea reclamantei a
sumei de 312,63 lei reprezent~nd obliga]ie contractual` neex-
ecutat`. Oblig` p~r~tul la plata cheltuielilor de judecat` efec-
tuate de reclamanta \n cuantum de 123,76 lei (taxe judiciare
de timbru [i cheltuieli de citare prin publicitate). Cu drept de
recurs \n termen de 15 zile de la comunicare. Pronun]at` \n
[edin]a public` din 07.10.2014. Pre[edinte Munteanu Oana Oc-
tavia, Grefier Radu Mariana.

Paratii Alexa Mitri]` si Alexa Lidia cu ultimul domiciliu cunos-
cut \n Ia[i, str. Sf. Sava nr. 6, sunt citati la Judec`toria Ia[i, str.
Anastasie Panu nr. 25, la C 16 F, \n dosarul nr. 24298/245/2013,
cu termen de judecat` la 11.02.2015, ora 8.30, \n proces cu Cocuz
Ana, Cocuz Constantin, [i Tenea Daniela Petronela, cauza avand
ca obiect succesiune partaj; iesire din indiviziune , fiind
chemati si la interogatoriu.

DIVERSE
Administrator judiciar Andrei Ioan IPURL cu sediul \n Ploie[ti,
Str. Gh. Doja, nr. 30, et.10, ap.31, Jud. Prahova, notific` de-
schiderea procedurii generale de insolven]` a SC Sorelis Oill
Import Export SRL, dosar nr. 8932/105/2014, Tribunalul Pra-
hova. Termen depunere crean]e: 10.03.2015, Termen tabel pre-
liminar: 30.03.2015. Termen tabel definitiv: 30.04.2015.

Activ Insolv SPRL Rm. Valcea, str. Ferdinand nr. 34, administra-
tor judiciar al Turol SRL, notific` deschiderea procedurii gen-
erale a insolven]ei împotriva debitoarei Turol SRL, CIF 17446017,
num`r ORC: J38/394/2005 cu sediul în  Baile Olanesti, Aleea
Muncitorilor, nr. 5, jud. Vâlcea, prin sentinta nr. 4576 din
26.11.2014 pronun]at` in dosarul nr. 6653/90/2013 de Tri-
bunalul Vâlcea. Termene: 09.01.2015 termenul pentru înregis-
trarea cererilor de admitere a crean]elor; 30.01.2015 termenul
de verificare a crean]elor, de intocmire, afisare si comunicare
a tabelului preliminar de crean]e; 13.02.2015 termenul pentru
afisarea tabelului definitiv de crean]e. Se notifica faptul ca
prima adunare a creditorilor va avea loc in data de 04.02.2014
ora 15,00 la sediul lichidatorului judiciar si convoac` creditorii.
Informatii suplimentare la tel. 0350414880, 0727653523,
0744835386.

SOMA}II
România Judec`toria Re[i]a, Jude]ul Cara[-Severin dosar
nr.171/290/2014. Din 06.06.2014. Soma]ie. În vederea
solu]ion`rii cauzei civile cu nr. 171/290/2014 privind reclaman-
tul Rimer Gheorghe în contradictoriu cu pârâtul Comuna
Cara[ova prin Primar având ca obiect uzucapiune, cu termen
de judecat` la data de 19.12.2014. V` aducem la cuno[tin]` fap-
tul c` numitul Rimer Gheorghe cu domiciliul în Comuna
Cara[ova nr.552/B, jud.Cara[-Severin invoc` dobândirea prin
uzucapiune a imobilului înscris în CF nr. 30197 Cara[ova nr.CF
vechi 2005 Cara[ova provenit` din conversia de pe hârtie a CF
nr. 2005 Cara[ova nr.cad. A1 top: 656/a Cara[ova, situat admin-
istrativ în Comuna Cara[ova nr. FN, jud. Cara[-Severin, fost`
proprietate tabular` a numitului Rimer Ioan, în prezent dece-
dat.To]i cei interesati pot sa fac` opozi]ie, în caz contrar, in ter-
men de 6luni de la emiterea prezentei, se va trece la judecarea
cererii.

ACHIZI}II PUBLICE

ADUNåRI GENERALE
Consiliul de Administra]ie al SC }es`toriile Reunite SA cu sediul
social în Municipiul Bucure[ti, str. Sp`taru Preda, nr.5, sect. 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 18.12.2014, Convoaca Adunarea General`
Ordinar` a Ac]ionarilor pentru data de 16 februarie 2015, ora
11.00. Lucr̀ rile adun`rii generale a ac]ionarilor se vor desf`[ura
la sediul social al societ`]ii. Convocarea se efectueaz` în con-
formitate cu prevederile Actului constitutiv al societ`]ii, Legii
nr. 297/2004, reglement`rilor ASF [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 05 februarie 2015, stabilit` ca dat` de referin]`. Ordinea de
zi a Adun`rii Generale Ordinare a Ac]ionarilor este
urm`toarea: 1. Aprobarea demol`rii imobilelor din str. Eu-
frosina Popescu, nr.61, Sector 3, Bucure[ti; 2. Informare privind
demisia a doi membri ai Consiliului de administra]ie; 3. Sta-
bilirea componen]ei Consiliului de administra]ie la un num`r
de cinci membri; 4. Stabilirea indemniza]iei lunare nete pen-
tru membrii [i pre[edintele Consiliului de administra]ie; 5.
Aprobarea datei de 04 martie 2015 ca dat` de înregistrare a
ac]ionarilor asupra c`rora se r̀ sfrâng efectele hot`rârilor adop-
tate de c`tre adunarea general` a ac]ionarilor; 6. Împuterni-
cirea directorului general– dl. Miron Daniel Florian, s`
efectueze toate actele necesare pentru comunicarea, ra-
portarea [i înregistrarea hot`rârilor AGA la Oficiul Registrului
Comer]ului [i BVB. Directorul general poate s` mandateze [i
alte persoane pentru efectuarea raportarilor [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.
Termenul limit` pân` la care ac]ionarii î[i pot exercita drep-

turile men]ionate mai sus este de maxim 15 zile de la data pub-
lic`rii convocatorului în Monitorul Oficial. Fiecare ac]ionar are
dreptul s` adreseze întreb`ri privind punctele de pe ordinea de
zi a adun`rii generale, pân` cel târziu in data de 10.02.2015. So-
cietatea poate r`spunde inclusiv prin postarea r`spunsului pe
website-ul propriu. Propunerile pentru ordinea de zi sau în-
treb`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@rdsmail.ro).
Pentru identificarea persoanelor care adreseaz` întreb`ri so-
ciet`]ii sau fac propuneri pentru completarea ordinii de zi,
acestea vor anexa solicit`rii [i copii ale documentelor care s`
le ateste identitatea si dovada calit`]ii de ac]ionar. Proiectele
de hot`râri, formularele de procuri speciale [i buletinele de
vot prin coresponden]` sunt puse la dispozi]ia ac]ionarilor în-
cepând cu data de 20.01.2015, la sediul social al societ`]ii [i pe
website-ul societ`]ii www.tesatoriilereunite.ro. Materialele in-
formative pot fi solicitate de ac]ionari în fotocopie contra cost
(0,2 lei/pagina), începând cu data de 20.01.2015 (materialele
pot fi consultate la sediul social [i sunt puse la dispozi]ia
ac]ionarilor pe site-ul societ`]ii). Ac]ionarii înscri[i în registrul
ac]ionarilor la data de referinta pot participa la adunarea gen-
eral` direct sau pot fi reprezenta]i pe baza unei procuri spe-
ciale. De asemenea, ac]ionarii înregistra]i la data de referin]`
în registrul ac]ionarilor au posibilitatea de a vota prin core-
sponden]` înainte de Adunarea general` a ac]ionarilor prin
utilizarea buletinului de vot prin coresponden]`. Accesul
ac]ionarilor persoane fizice, îndrepta]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 oficial, aflat
în termenul de valabilitate, care-i atest` aceast` calitate (cer-
tificat constatator emis de Registrul Comer]ului sau alt` au-
toritate competent`). Ac]ionarul persoan` juridic` reprezentat
de o alt` persoan` (alta decât reprezentantul legal) va prezenta
procura special` semnat` de reprezentantul legal [i documen-
tul oficial care atest` calitatea de reprezentant legal al per-
soanei juridice, precum [i actul de identitate al participantului
(mandatarului) la adunare. 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 actului de
identitate pentru ac]ionarii persoane fizice sau copia certifi-
catului de înregistrare pentru ac]ionarii persoane juridice)  vor
fi depuse la sediul social sau vor fi transmise prin semn`tura
electronic` extins` pân` în data de 13.02.2015, 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` Ordinar̀  a Ac]ionarilor
SC }es`toriile Reunite SA este convocat` pentru data de
17.02.2015, cu men]inerea ordinii de zi, a locului [i orei de
desf`[urare precum [i a condi]iilor de participare. Pre[edin-
tele Consiliului de Administra]ie, Miron Daniel Florian.

Administratorul special Ing. {tefana Vasiliu [i Administra-
torul judiciar Andrei Ioan IPURL al SC Turn`toria Central`
Orion SA (societate în reorganizare judiciar`, în judicial reor-
ganization, en redressemnet) cu sediul în Câmpina, Str. Ec.
Teodoroiu, nr. 29, Jude]ul Prahova, înregistrat` la Oficiul Reg-
istrului Comer]ului de pe lâng` Tribunalul Prahova sub nr.
J29/113/1991, având Cod de Identificare Fiscal` RO 3195284,
capital social subscris [i v`rsat 3.628.915 lei, în temeiul
prevederilor Legii nr. 31/1990 republicat`, cu modific`rile [i
complet`rile ulterioare [i Statutului societ`]ii, convoac`
Adunarea General` Extrordinar` a Ac]ionarilor (AGEA) la data
de 19.02.2015, ora 15,00, la sediul societ`]ii, cu urm`toarea
ordine de zi: 1. Prezentarea Raportului cu privire la cadrul ju-
ridic aplicabil tranzac]ion`rii ac]iunilor pe o pia]` reglemen-
tat`, respectiv a tranzac]ion`rii în cadrul sistemului
alternativ de tranzac]ionare(ATS) precum [i cu privire la
pie]ele reglementate [i sistemele alternative de
tranzac]ionare pe care pot fi tranzac]ionate ac]iunile so-
ciet`]ii, în conformitate cu Legea nr.151/2014 [i pus la dis-
pozi]ia ac]ionarilor pe situl societ`]ii în condi]iile art.1172 din
Legea nr.31/1990 republicat`, cu modific`rile [i complet`rile
ulterioare. 2. Supunerea spre aprobare a lu`rii unei hot`râri
privitoare la efectuarea de c`tre societate a demersurilor
legale necesare în vederea admiterii la tranzac]ionare a
ac]iunilor emise de societate pe o pia]` reglementat` (BVB),
în conformitate cu Legea nr. 151/2014. 3. Supunerea spre apro-
bare a lu`rii unei hot`râri privitoare la efectuarea de c`tre
societate a demersurilor legale necesare în vederea admi-
terii la tranzac]ionare a ac]iunilor emise de societate în
cadrul unui sistem alternativ de tranzac]ionare (ATS), în con-
formitate cu Legea nr. 151/2014. 4. Supunerea spre aprobare
a lu`rii unei hot`râri privind retragerea (delistarea) din soci-
etate a ac]ionarilor în cazul în care nu se aprob` nici o prop-
unere de la punctele 2 sau 3 ale ordinii de zi. În cazul în care
se aprob` unul din punctele 2 sau 3 ale ordinii de zi, punctul
4 din ordinea de zi r`mâne f`r` obiect [i nu se mai supune
spre aprobare. 5. Împuternicirea D-nei Vasiliu [tefana s`
efectueze toate procedurile [i formalit`]ile prev`zute de lege
pentru aducerea la îndeplinire a Hot`rârii AGEA, s` depun`
[i s` preia acte [i s` semneze în acest scop în numele So-
ciet`]ii, în rela]iile cu Registrul Comer]ului, ASF, BVB, precum
[i alte entit`]i publice sau private. Mandatarul sus men]ionat
va putea delega puterile acordate conform celor de mai sus,
oric`rei persoane dup` cum consider` necesar. 6. Stabilirea
datei de 10.03.2015 ca dat` de înregistrare pentru identifi-
carea ac]ionarilor asupra c`rora se r`sfrâng efectele
hot`rârilor adoptate de prezen]a Adunare General` a

Anun]. 1.Achizitor: SC Piscicultorul SA. 2. Specifica]ii
tehnice ale produselor: motopomp` (de debit) Diesel cu
pornire electric`. Debit maxim 2.500 litri/min. Adâncime
de absorb]ie- 8m. Refulare- 24m. 3. Cantitatea de produse
furnizate: 2 buc. 4. Locul de furnizare a produselor: Str.
Combinatului, nr. 482, Comuna Crevedia, Jud. Dâmbovi]a.
5. Termen de livrare produse: maxim 30 zile de la
încheierea contractului. 6.Pre]ul produselor se va ex-
prima în: Ron. 7. Alte condi]ii obligatorii privind furnizarea
produselor: Certificat de Calitate, garan]ie [i Declara]ie
de conformitate. 8. Adresa email la care se transmit ofer-
tele: piscicultorul@yahoo.com. 9. Data limit` pentru
transmiterea ofertelor: 20.01.2015. 10. Criteriul de selec]ie
a ofertelor: pre]ul cel mai sc`zut.
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Ac]ionarilor. Aprobarea datei de 09.03.2015 ca dat` „ex date”,
respectiv data anterioar` datei de înregistrare la care instru-
mentele financiare obiect al hot`rârilor organelor societare
se tranzac]ioneaz` f`r` drepturile care deriv` din hot`râre, în
conformitate cu prevederile art. 2 lit. f) din Regulamentul nr.
6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale ac]ionar-
ilor în cadrul adun`rilor generale ale societ`]ilor comerciale,
cu modific`rile [i complet`rile ulterioare. La data convoc`rii
capitalul social al societ`]ii este de 3.628.915 lei împ`r]it într-
un num`r de 1.451.566 ac]iuni nominative, dematerializate,
cu valoare nominal` de 2,5 lei, fiecare ac]iune dând dreptul
la un vot în Adunarea General` Extraordinra a Ac]ionarilor
Societ`]ii. La adunarea general` sunt îndrept`]i]i s` participe
[i s` voteze to]i actionarii înregistra]i în registrul ac]ionar-
ilor, la sfâr[itul zilei de 06.02.2015 stabilit` c` dat` de
referin]`. Doar persoanele care sunt ac]ionari la aceast` dat`
au dreptul de a participa [i de a vota în cadrul adun`rii gen-
erale. Informa]iile cu privire la convocarea adun`rii generale
[i la documentele care urmeaz` s` fie prezentate adun`rii
generale, proiectul de hot`râre, formularele de procura spe-
cial` care urmeaz` s` fie utilizate pentru votul prin
reprezentare, precum [i formularele care urmeaz` s` fie uti-
lizate pentru votul prin coresponden]` sunt puse la
dispozi]ia ac]ionarilor de la 21.01.2015 pe website-ul societ`]ii
(www. tco.ro) sau la sediul societ`]ii în zilele lucr`toare orele
9.00–14.30 sau vor fi transmise prin servicii po[tale fiec`ruia
dintre ac]ion`rii care înainteaz` o cerere scris` în acest sens.
Dreptul de vot se poate exercit` direct sau prin reprezentare.
Ac]ion`rii pot fi reprezenta]i prin al]i ac]ionari [i prin alte
persoane decât ac]ion`rii, pe baza de procura special`. Dup`
completarea [i semnarea procurii speciale de c`tre ac]ionar,
un exemplar se va depune (personal sau prin servicii po[tale)
la sediul societ`]ii cu 48 ore înainte de adunare, un exem-
plar va fi înmânat reprezentantului iar al treilea exemplar va
r`mâne la ac]ionar. Procurile neprezentate în termenul
prev`zut sau în alt` form` decât cea men]ionat` pe site-ul
societ`]ii, nu vor fi luate în considerare. Ac]ion`rii înregistra]i
la data de referin]` au posibilitatea de a vota prin corespon-
den]` înainte de adunarea general` utilizând formularul de
vot prin coresponden]`. Formularele de vot prin corespon-
den]` completate [i semnate, cu legalizare de semn`tur` de
c`tre un notar public, înso]ite de copia actului de identitate
valabil al ac]ionarului (buletin/carte de identitate în cazul
ac]ionarilor persoane fizice respectiv certificat de înregis-
trare [i copia actului de identitate al reprezentantului legal
în cazul persoanelor juridice) se vor expedia la sediul so-
ciet`]ii, cu confirmare de primire, astfel încât s` fie înregis-
trate c` fiind primite pân` cel târziu cu 48 ore înainte de
adunare. Formularele primite ulterior termenului stabilit nu
vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului [i ma-
jorit`]ii în adunarea general`. Accesul ac]ionarilor
îndrept`]i]i s` participe la adunarea general` a ac]ionarilor
este permis prin simpl` prob` a identit`]ii acestora, f`cut` cu
actul de identitate în cazul ac]ionarilor persoane fizice iar în
cazul persoanelor juridice sau a reprezentan]ilor ac]ionarilor
persoane fizice cu procura special` dat` persoanei care le
reprezint`. Actionarii persoane juridice pot participa la
adunare prin reprezentantul legal în baza unui document
oficial, aflat în termenul de valabilitate, care-i atest` aceast`
calitate (certificat constatator emis de Registrul Comer]ului
sau alt` autoritate competen]`). Ac]ionarul persoan` ju-
ridic` reprezentat de o alt` persoan` (alt` decât reprezen-
tatul legal) s` prezinte procura special` semnat` de
reprezentaul legal [i documentul oficial care atest` calitatea
de reprezentant legal al persoanei juridice, precum [i actul
de identitate al participantului la adunare. Unul sau mai
mul]i ac]ionari reprezentând, individual sau împreun`, cel
pu]in 5% din capitalul social are/au dreptul de a cere Consil-
iului de Administra]ie introducerea de noi 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 de a prezen]a proiecte
de hot`râre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi in-
cluse pe ordinea de zi a adun`rii generale. Ac]ion`rii î[i pot
exercit` aceste drepturi numai în scris (transmise prin ser-
vicii de curierat sau prin mijloace electronice) în termen de
cel mult 15 zile de la publicarea convoc`rii. Fiecare ac]ionar
interesat are dreptul s` adreseze Consiliului de Administra]ie
întreb`ri privind activitatea societ`]ii [i/sau punctele de pe
ordinea de zi a adun`rii generale urmând a i se r`spunde în
cadrul adun`rii sau r`spunsul se consider` dat dac` in-
forma]ia solicitat` este disponibil` pe pagin` de internet a
societ`]ii. Propunerile, solicit`rile [i întreb`rile ac]ionarilor
vor putea fi transmise numai în scris, la sediul societ`]ii (prin
servicii de curierat sau prin mijloace electronice), iar pentru
identificarea persoanelor acestea vor anex` solicit`rii [i copii
ale documentelor care s` le ateste identitatea inclusiv cali-
tatea de reprezentant legal în cazul ac]ionarului persoan`
juridic`. În cazul în care la prima convocare nu se vor întruni
cerin]ele de cvorum stabilite în statut, se convoac` [i se fix-
eaz` în temeiul art.118 din Legea nr.31/1990 a doua Adunare
General` Extraordinar` a Ac]ionarilor pentru ziua de
20.02.2015 la aceea[i or`, în acela[i loc, cu aceea[i ordine de
zi [i cu aceea[i dat` de referin]`.

Convocator pentru Adunarea General` Extraordinar` a
Ac]ionarilor Bucur SA: Consiliul de Administra]ie al Bucur SA,
O.R.C.T.B. J40/392/1991, C.U.I. 1584234, în temeiul art. 224 alin.3
lit. a) din Legea nr.297/2004 privind piata de capital [i art. 117
din Legea societ`]ilor nr. 31/1990, republicat`, convoac`
Adunarea General` Extraordinar` a Ac]ionarilor, pentru data
de 16.02.2015, începând cu ora 10.00, sau pentru data de
17.02.2015, la acelea[i ore în cazul neintrunirii condi]iilor de cvo-

rum la prima convocare, la sediul societ`]ii din Bucure[ti, str.
Vi[inilor nr.25, sector 2, pentru to]i ac]ion`rii înregistra]i în Reg-
istrul Ac]ionarilor la data de referin]` 06.02.2015 care au drep-
tul de a participa [i de a vota în cadrul adun`rii generele cu
urm`toarea ordine de zi: 1. Prezentarea Raportului Consiliului
de Administra]ie în conformitate cu dispozi]iile art.2, alin.2 din
Legea 151/2014, privind cadrul juridic aplicabil tranzac]ion`rii
ac]iunilor BUCUR S.A. pe piata de capital. Prezentarea pie]elor
reglementate [i a sistemelor alternative de tranzac]ionare pe
care pot fi tranzac]ionate ac]iunile societ`]ii. 2. Aprobarea
ini]ierii demersurilor legale necesare pentru admiterea la tran-
zac]ionare a ac]iunilor emise de societatea Bucur S.A. în cadrul
sistemului alternativ de tranzac]ionare– ATS, administrat de
Bursa de Valori Bucure[ti; 3. Aprobarea list`rii [i tranzac]ion`rii
ac]iunilor emise de societate în cadrul sistemului alternativ
de tranzac]ionare administrat de Bursa de Valori Bucure[ti,
conform op]iunii exprimat` de ac]ionari la punctul 2 al ordinii
de zi. 4. Informarea ac]ionarilor asupra prevederilor legale care
permit retragerea din societate a ac]ionarilor în cazul respin-
gerii la vot a pct.2 [i 3 sau în cazul neobtinerii avizului ASF de
tranzac]ionare a ac]iunilor în cadrul sistemului alternativ de
tranzac]ionare. 5. Aprobarea mandat`rii Pre[edintelui Consil-
iului de Administra]ie [i a Directorului general al SC Bucur SA
ca, împreun` sau separat, s` efectueze toate demersurile nece-
sare în vederea înregistr`rii Hot`rârilor AGEA [i îndeplinirii tu-
turor formalit`]ilor necesare în fa]a autorit`]ilor
competetente, incluzând, dar f`r` a se limita la Oficiul Reg-
istrului Comer]ului, Autoritatea de Supraveghere Financiar`,
Bursa de Valori Bucure[ti, Depozitarul Central, Persoana
ini]iat`/ Consultant Autorizat pentru ini]ierea [i definitivarea
formalit`]ilor privind listarea [i tranzac]ionarea ac]iunilor
emise de societate în cadrul sistemului alternativ de
tranzac]ionare administrat de BVB. Mandatarii sus men]iona]i
vor putea delega puterile acordate conform celor de mai sus,
oric`rei persoane, dup` cum consider` necesar. 6. Informarea
ac]ionarilor cu privire la încheierea de c`tre societate a Con-
tractelor de Loca]iune cu SC REWE România SRL [i SC Artizan
Panifica]ie SRL (firma din cadrul grupului FARINSAN). 7. Apro-
barea mandat`rii Dlui Mihoci Claudiu Lucian Dumitru, CNP
1780320340015, în vederea îndeplinirii tuturor formalit`]ilor
legale pentru aducerea la îndeplinire a hot`rârilor adoptate
de Adunarea General` Extraordinar` a Societ`]ii. 8. Aprobarea
datei de 05.03.2015 ca dat` de înregistrare pentru identificarea
ac]ionarilor asupra c`rora se r`sfrâng efectele hot`rârii AGEA,
în conformitate cu prevederile art. 238 alin.1 din Legea
nr.297/2004. Aprobarea datei de 04.03.2015 ca dat` „ex date”,
în conformitate cu prevederile art. 2, lit. f ) din Regulamentul
nr. 6/2009. La Adunarea General` Extraordinar` a Ac]ionarilor
sunt îndrept`]i]i s` participe [i s` voteze ac]ion`rii Societ`]ii
înregistra]i la sfâr[itul zilei de 06.02.2015, considerat` dat` de
referin]`, în Registrul Ac]ionarilor ]inut de „SC Depozitarul Cen-
tral SA” Ac]ion`rii reprezentând, individual sau împreun`, cel
pu]in 5% din capitalul social au dreptul: a) 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 b) de
a prezen]a proiecte de hot`râre pentru punctele incluse sau
propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adun`rii generale.
Ac]ion`rii î[i pot exercit` drepturile prev`zute la lit. a) [i b) în
termen de cel mult 15 zile de la data public`rii convocatorului
în Monitorul Oficial, respectiv 28.01.2015. Cererile întocmite în
vederea exercit`rii drepturilor mai sus men]ionate vor
cuprinde în mod obligatoriu, pe fiecare pagin`, men]iunea
scris` clar cu majuscule: PENTRU ADUNAREA GENERALå EX-
TRAORDINARå A AC}IONARILOR DIN DATA DE 16/17.02.2015 [i
vor fi transmise: 1. prin po[t` sau curierat, la adresa SC Bucur
SA din Bucure[ti, Str. Vi[inilor nr. 25, sector 2, -în original; 2. prin
e-mail, ca mijloc electronic, la adresa office@bucurcom.ro, în
format .pdf c`ruia i s-au încorporat, ata[at sau asociat logic
semn`turile electronice ale ac]ionarilor solicitan]i, cu re-
spectarea condi]iilor prev`zute de Legea nr. 455/2001. Pentru
ca propunerile de completare a ordinii de zi s` fie considerate
valabile este obligatoriu ca acestea s` fie înso]ite de dovada
calit`]ii de ac]ionar– în original (extras de cont emis de Depoz-
itarul Central cu cel mult 48 de ore anterior depunerii cererii)
precum [i de urm`toarea documenta]ie: a) pentru ac]ion`rii
persoane fizice este necesar` copia actului de identitate, cer-
tificat` conform cu originalul (prin men]ionarea „conform cu
originalul” urmat` de semn`tur` olograf`). În cazul ac]ionar-
ilor persoane fizice f`r` capacitate legal` de exerci]iu, actul de
identitate al persoanei fizice care are calitatea de reprezentant
legal [i copie legalizat` a actului care dovede[te calitatea de
reprezentant legal; b) pentru actionarii persoane juridice
române: -copie act de identitate al reprezentantului legal, cer-
tificat` conform cu originalul (prin men]ionarea „conform cu
originalul”, urmat` de semn`tur` olograf`); -documentele
care atest` calitatea de reprezentant legal al persoanei juridice,
respectiv Certificat Constatator emis de Oficiul Registrului
Comer]ului, în original, emis cu cel mult 30 de zile anterior
datei public`rii Convocatorului Adun`rii; c) pentru ac]ion`rii
persoane juridice str`ine: -copie act de identitate al reprezen-
tantului legal, certificat` conform cu originalul (prin
men]ionarea „conform cu originalul”, urmat` de semn`tura
olograf`); -documentele care atest` calitatea de reprezentant
legal al persoanei juridice str`ine, anume document cu rol sim-
ilar certificatului constatator emis de registrul comer]ului elib-
erat de c`tre autoritatea competen]` din statul în care
ac]ionarul persoan` juridic` str`in` este înmatriculat legal.
Aceste documente trebuie emise/ eliberate cu cel mult 30 de
zile anterior datei public`rii Convocatorului Adun`rii, urmând
a fi prezentate în original sau copie legalizat`; d) pentru
ac]ionari de tipul organismelor f`r` personalitate juridic`: -
copie act de identitate al reprezentantului legal, certificat` con-
form cu originalul ( prin men]ionarea „conform cu originalul”,
urmat` de semn`tur` olograf` ); -documentele care atest` cal-
itatea de reprezentant legal, emis de autoritatea competen]`

sau orice alt document care atest` aceast` calitate, în confor-
mitate cu prevederile legale. În situa]ia în care cererea este
semnat` de reprezentantul legal/ un împuternicit al ac]ionaru-
lui, se vor depune [i urm`toarele documente: -actul prin care
a fost mandatat /împuternicit în acest sens, în original sau
copie legalizat`; -copia actului de identitate al reprezentantu-
lui legal/ împuternicitului, certificat` conform cu originalul
(prin men]ionarea „conform cu originalul”, urmat` de
semn`tur` olograf`). Toate documentele prezentate într-o
limb` str`in`, cu excep]ia documentelor de identitate vor fi
înso]ite de traducerea legalizat` a acestora [i trebuie s` în-
deplineasc` cerin]ele prev`zute de legea român` pentru a fi re-
cunoscute. Ac]ion`rii î[i pot exercit` drepturile prev`zute la
art. 13 din Regulamentul CNVM nr.6/2009 pân` cel mai târziu
la data [edin]elor inclusiv. Societatea va formul` un r`spuns
general pentru întreb`rile cu acela[i con]inut care va fi disponi-
bil pe pagina de internet, în sec]iunea dedicat` Adun`rii, în
format întrebare- r`spuns. Materialele informative, formula-
rele de procur` special`, buletinele de vot prin coresponden]`,
proiectele de hot`râri ale adun`rii, precum [i Procedura privind
exercitarea dreptului de vot vor fi puse la dispozi]ia ac]ionar-
ilor cu cel pu]in 30 de zile înaintea datei adun`rii, începând cu
data de 16.01.2015. Documentele mai sus men]ionate vor fi
puse la dispozi]ia ac]ionarilor la sediul societ`]ii din Bucure[ti,
Str. Vi[inilor nr.25, Sector 2, în fiecare zi, de luni pân` vineri,
între orele 09:00–16:00, respectiv pot fi consultate/
desc`rcate [i de pe pagin` de internet a societ`]ii: www.bu-
curcom.ro, sec]iunea Ac]ionariat- Documente. Ac]ion`rii pot
solicit`, în scris, copii ale acestor documente, contra unei sume
de 0,1 lei/pagin`. Exercitarea acestui drept se va face cu re-
spectarea modalit`]ilor de transmitere [i a procedurii de iden-
tificare a ac]ionarilor men]ionate mai sus pentru cazul
exercit`rii drepturilor prev`zute la art.7 din Regulamentul
CNVM nr.6/2009. Ac]ion`rii înscri[i în registrul ac]ionarilor la
data de referin]` pot participa [i vota în cadrul Adun`rii gen-
erale extraordinare personal sau prin împuternicit, respectiv î[i
pot exercit` votul prin coresponden]`. Accesul ac]ionarilor în-
drept`]i]i s` participe la Adunare este permis prin simpl`
prob` a identit`]ii acestora, f`cut` cu actul de identitate,
prezentat în original. Ac]ion`rii persoane juridice, entit`]ile
f`r` persoanalitate juridic` precum [i persoanele fizice f`r` ca-
pacitate de exerci]iu participa la adunare prin reprezentantul
legal, în baza documentelor atestând calitatea de reprezen-
tatnt legal, conform regulilor de identificare prezentate mai
sus. Reprezentarea ac]ionarilor în Adunare se face [i prin alte
persoane decât ac]ion`rii, pe baz` de procur` special`. În cazul
în care împuternicitul este o alt` persoan` decât un ac]ionar,
procura special` trebuie emis` în form` autentic`. Procura spe-
cial` va fi depus` personal la sediul societ`]ii, în scopul
verific`rii identit`]ii, sau certificarea identit`]ii semnatarului
ac]ionar va fi f`cut` de un notar sau de un avocat dac` procura
special` este expediat` prin po[t` sau curier. În cazul ac]ionar-
ilor f`r` capacitate de exerci]iu, procura special` este semnat`
de c`tre reprezentantul legal al acestora. Identificarea
reprezentantului persoan` fizic` se va face în baza actului de
identitate, prezentat în original, iar a reprezenatntului legal al
persoanei juridice în baza documentului atestând aceast` cal-
itate, conform regulilor de identificare. Desemnarea reprezen-
tan]ilor ac]ionarilor se poate face, în conformitate cu
prevederile art.17 din Regulamentul nr. 6/2009 [i prin procur`
special` în format .pdf c`reia i s-a încorporat, ata[at sau i s-a
asociat logic o semn`tur̀  electronic` cu respectarea condi]iilor
prev`zute de Legea nr.455/2001 transmis` prin e-mail la adresa
office@bucurcom.ro. În cazul în care semn`tura electronic`

apar]ine reprezentantului legal al unui ac]ionar, aceast` cali-
tate trebuie s` fie precizat` în certificatul semn`turii electron-
ice. Formularele de procuri speciale vor fi completate în 3 (trei)
exemplare: unul dintre exemplare va fi depus la sediul so-
ciet`]ii sau transmis electronic înso]ite de semn`tura elec-
tronic` extins` la adresa de mail www.office@bucurcom.ro,
un exemplar va fi înmânat împuternicitului [i al treilea exem-
plar va r`mâne la ac]ionarul reprezentat. Vor fi luate în con-
siderare doar procurile depuse la sediul SC Bucur SA, precum
[i notific`rile electronice de desemnare a reprezentan]ilor,
primite pân` cel târziu 13.02.2015, orele 10.00. Ac]ion`rii pot
vota în cadrul Adun`rii [i prin coresponden]`. Vor fi luate în
considerare doar buletinele de vot prin coresponden]` prim-
ite pân` la data de 13.02.2015, orele 10.00 [i transmise cu re-
spectarea urm`toarelor condi]ii: - buletine de vot certificate,
transmise în plic ce va avea men]iunea „ vot prin corespon-
den]` AGEA 16/17.02.2015 ”, prin po[t` sau curier pe adresa SC
Bucur SA – Bucure[ti, str. Vi[inilor nr. 25, sector 2. Certificarea
buletinului de vot se va face prin autentificare de c`tre un
notar public, fie prin atestarea identit`]ii ac]ionarului sem-
natar de c`tre un avocat; - buletine de vot în format .pdf c`ruia
i s-a încorporat, ata[at sau asociat logic o semn`tur` elec-
tronic` extins` cu respectarea condi]iilor prev`zute de Legea
nr.455/2001 transmise prin e-mail la adresa www.office@bu-
curcom.ro. În cazul în care semn`tur` electronic` apar]ine
reprezentantului legal al unui ac]ionar, aceast` calitate trebuie
precizat` în certificatul semn`turii electronice; - buletine de
vot depuse personal la sediul societ`]ii cu semn`tura
ac]ionarului persoan` fizic` sau, dup` caz, a reprezentantului
legal al ac]ionarului persoan` juridic` (identificat conform Reg-
ulilor de identificare), certificat` prin semn`tura persoanei de-
semnate special în acest sens de Consiliul de Administra]ie al
SC Bucur SA.

Consiliul de Administra]ie al SC }es`toriile Reunite SA cu
sediul social în municipiul Bucure[ti, str. Sp`taru Preda, nr.5,
sect. 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 18.12.2014, convoac`
Adunarea General` Extraordinar` a Ac]ionarilor pentru data
de 16 februarie 2015, ora 10.00. 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 constitutiv al societ`]ii, Legii nr.297/2004, regle-
ment`rilor ASF [i Legii nr.31/1990 republicat`, cu toate
modific`rile ulterioare. La adunarea general` a ac]ionarilor
sunt îndrept`]i]i s` participe [i s` voteze to]i ac]ion`rii în-
registra]i în registrul ac]ionarilor la sfâr[itul zilei de 05 feb-
ruarie 2015, stabilit` ca dat` de referin]`. Ordinea de zi a
Adun`rii Generale Extraordinare a Ac]ionarilor este
urm`toarea: I. Informarea ac]ionarilor prin prezentarea ra-
portului Consiliului de administra]ie cu privire la cadrul ju-
ridic aplicabil tranzac]ion`rii ac]iunilor pe o pia]`
reglementat`, respectiv a tranzac]ion`rii în cadrul unui sis-
tem alternativ de tranzac]ionare (ATS administrat de BVB)
precum [i la pie]ele reglementate [i sistemele alternative
de tranzac]ionare pe care pot fi tranzac]ionate ac]iunile so-
ciet`]ii; II. Aprobarea efectu`rii de c`tre societate a demer-
surilor legale necesare în vederea admiterii la
tranzac]ionare a ac]iunilor pe o pia]` reglementat` (BVB), în
baza prevederilor Legii 297/2004, cu modific`rile [i com-
plet`rile ulterioare, [i a reglement`rilor emise de Autori-
tatea de Supraveghere Financiar`; III. Aprobarea efectu`rii
de c`tre societate a demersurilor legale necesare în vederea
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admiterii la tranzac]ionare a ac]iunilor în cadrul unui sis-
tem alternativ de tranzac]ionare (ATS administrat de BVB),
în baza prevederilor Legii 297/2004, cu modific`rile [i com-
plet`rile ulterioare, [i a reglement`rilor emise de Autori-
tatea de supraveghere financiar`; IV. Aprobarea neefectu`rii
de c`tre societate a demersurilor legale necesare în vederea
admiterii la tranzac]ionare a ac]iunilor emise de societate
pe o pia]` reglementat` sau a tranzac]ion`rii acestora în
cadrul unui sistem alternativ de tranzac]ionare [i implicit
respingerea op]iunilor de la punctele II. [i III. de mai sus, cu
respectarea prevederilor art.3 din Legea 151/2014. V. În cazul
în care adoptarea unei decizii la punctele II., III. [i IV de mai
sus va determina posibilitatea pentru ac]ion`rii societ`]ii
de a-[i exercit` dreptul de retragere, Consiliul de adminis-
tra]ie este împuternicit s` întocmeasc` [i s` pun` la dis-
pozi]ia ac]ionarilor procedura pentru exercitarea dreptului
de retragere [i s` indice data pl`]ii ac]ionarilor care î[i vor
exercita acest drept, în conformitate cu reglement`rile aplic-
abile. VI. Modificarea actului constitutiv al societ`]ii, con-
form prevederilor Legii nr. 31/1990 republicat`, cu toate
modific`rile [i complet`rile ulterioare, astfel: 1. Art.6 alin.1
se modific` [i devine: Obiectul de activitate al societ`]ii
este: Domeniul principal: 411- Dezvoltare (promovare) imo-
biliar`; Activitatea principal`: 4110 –Dezvoltare (promovare)
imobiliar`. 2. Art.8 se modific` în func]ie de decizia
ac]ionarilor la punctele II., III. [i IV de mai sus [i va putea
avea urm`torul con]inut: “Ac]iunile societ`]ii sînt nomina-
tive, dematerializate [i eviden]iate prin înscriere în registrul
ac]ionarilor. Societatea nu este admis` la tranzac]ionare,
fiind societate de tip închis. Registrul ac]ionarilor este ]inut
de c`tre o societate specializat`, pe baze contractuale. Drep-
tul de proprietate asupra ac]iunilor se transmite în confor-
mitate cu prevederile art.98 alin.1 din Legea nr.31/1990,
republicat` cu complet`rile [i modific`rile ulterioare, cu viza
reprezentantului legal al societ`]ii. Ac]ion`rii societ`]ii au
un drept de preem]iune în cazul vînz`rii-cump`r`rii de
ac]iuni.” VII. Aprobarea datei de 04 martie 2015 c` dat` de
înregistrare a ac]ionarilor asupra c`rora se r`sfrâng efectele
hot`rârilor adoptate de c`tre adunarea general` a ac]ionar-
ilor; VIII. Împuternicirea directorului general – dl. Miron
Daniel Florian, s` efectueze toate actele necesare pentru co-
municarea, raportarea [i înregistrarea hot`rârilor AGA la
Oficiul Registrului Comer]ului [i BVB. Directorul general
poate s` mandateze [i alte persoane pentru efectuarea ra-
port`rilor [i înregistr`rilor anterior men]ionate; IX. Apro-
barea r`scump`r`rii de c`tre societate, în limita a maxim
5% din Capitalul Social al societ`]ii, a ac]iunilor de]inute de
c`tre ac]ion`rii care voteaz` împotriva propunerii de mod-
ificare a domeniului [i a obiectului principal de activitate al
societ`]ii, sau a transform`rii societ`]ii în societate de tip
închis în conformitate cu prevederile art.134 din Legea
nr.31/1990. X. Împuternicirea Consiliul de Administra]ie s`
stabileasc` pre]ul de r`scump`rare la valoarea rezultat` din
raportul de evaluare [i s` achite tuturor ac]ionarilor care au
declarat c` se retrag din societate contravaloarea ac]iunilor
în termen de maxim 45 zile de la data depunerii raportului
de evaluare. Plata ac]iunilor se face numai din profitul dis-
tribuibil sau din rezervele disponibile ale societ`]ii, înscrise
în ultima situa]ie financiar` anual` aprobat`, respectiv
situa]iile financiare la 31.12.2013, f`r` a afecta rezervele
legale. Ac]ion`rii care voteaz` împotriva modific`rii obiec-
tului principal de activitate sau a transform`rii societ`]ii în
societate de tip închis au dreptul de a se retrage din soci-
etate [i de a solicita cump`rarea ac]iunilor lor de c`tre so-
cietate. Dreptul de retragere poate fi exercitat în scris prin
completarea unei declara]ii ce se poate transmite prin po[t`
sau se poate depune la sediul societ`]ii în termen de 30 de
zile de la data public`rii hot`rârii adun`rii generale în Mon-
itorul Oficial al României, Partea a IV-a. (pentru situa]ia în
care ac]ion`rii nu sînt de acord cu modificarea obiectului
de activitate), sau în termen de 90 de zile de la publicarea
hot`rîrii în Monitorul Oficial, în situa]ia în care nu sînt de
acord cu transformarea societ`]ii în societate de tip închis.
Declara]ie de retragere se depune înso]it` de o copie a ac-
tului de identitate certificat` pentru conformitate precum
[i de un extras de cont (în original) eliberat de Depozitarul
Central SA Bucure[ti din care s` rezulte calitatea de ac]ionar
al societ`]ii. Pre]ul pl`tit de societate pentru ac]iunile celui
ce exercit` dreptul de retragere va fi stabilit de un expert
autorizat independent, c` valoare medie ce rezult` din apli-
carea a cel pu]in dou` metode de evaluare recunoscute de
legisla]ia în vigoare la data evalu`rii. Expertul este numit
de judec`torul delegat/directorul Oficiului Registrului
Comer]ului în conformitate cu dispozi]iile art. 38 [i 39 din
Legea nr. 31/1990, la cererea consiliului de administra]ie. În
cazul în care, din orice motiv, judec`torul delegat/directoru-
lui Oficiului Registrului Comer]ului nu nume[te un expert
evaluator în termen de 30 zile de la înregistrarea solicit`rii,
Consiliul de Administra]ie este împuternicit s` desemneze
un evaluator care s` stabileasc` valoarea ac]iunilor. Cos-
turile de evaluare reprezentând onorariul expertului [i cos-
turile aferente pl`]ii contravalorii ac]iunilor vor fi suportate
de societate. Consiliul de Administra]ie urmeaz` s` publice
pe web-site-ul societ`]ii procedura de retragere, docu-
mentele necesare retragerii, formularul declara]iei de re-
tragere, specificând în mod expres [i procedura de
înregistrare a cererilor [i cea de plata a contravalorii ac]iu-
nilor r`scump`rate. Ac]ion`rii 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 prezen]a proiecte de hot`râre pentru punctele in-

cluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a
adun`rii generale. Termenul limit` pân` la care ac]ion`rii
î[i pot exercit` drepturile men]ionate mai sus este de
maxim 15 zile de la dat` public`rii convocatorului în Moni-
torul Oficial. Fiecare ac]ionar are dreptul s` adreseze în-
treb`ri privind punctele de pe ordinea de zi a adun`rii
generale, pân` cel târziu în data de 10.02.2015. Societatea
poate r`spunde inclusiv prin postarea r`spunsului pe web-
site-ul propriu. Propunerile sau întreb`rile ac]ionarilor vor
putea fi transmise în scris, fie prin po[t` sau servicii de curi-
erat, la sediul societ`]ii men]ionat mai sus, cu men]iunea
scris` clar, cu majuscule “AGA 2015sau prin mijloace elec-
tronice (la adresa tesreun1@rdsmail.ro). Pentru identificarea
persoanelor care adreseaz` întreb`ri societ`]ii sau fac prop-
uneri pentru completarea ordinii de zi, acestea vor anex`
solicit`rii [i copii ale documentelor care s` le ateste identi-
tatea. Proiectele de hot`râri, formularele de procuri speciale
[i buletinele de vot prin coresponden]` sunt puse la dis-
pozi]ia ac]ionarilor începând cu data de 20.01.2015 la sediul
social al societ`]ii [i pe website-ul societ`]ii www.tesatori-
ilereunite.ro. Materialele informative pot fi solicitate de
ac]ionari în fotocopie contra cost (0,2 lei/ pagin`), ele fiind
postate [i pe site-ul societ`]ii, începînd cu data de 20.01.2015
(materialele pot fi consultate la sediul social [i sunt puse la
dispozi]ia ac]ionarilor pe site-ul societ`]ii). Ac]ion`rii înscri[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 asemenea, ac]ion`rii înregistra]i
la data de referin]` în registrul ac]ionarilor au posibilitatea
de a vota prin coresponden]` înainte de Adunarea general`
a ac]ionarilor prin utilizarea buletinului de vot prin core-
sponden]`. Accesul ac]ionarilor persoane fizice, îndrept`]i]i
s` participe la adunarea general` este permis prin simpla
proba a identit`]ii acestora. Ac]ion`rii persoane juridice pot
participa la adunare prin reprezentantul legal pe baza unui
document oficial, aflat în termenul de valabilitate, care-i
atest` aceast` calitate (certificat constatator emis de Reg-
istrul Comer]ului sau alt` autoritate competen]`).
Ac]ionarul persoan` juridic` reprezentat de o alt` persoan`
(alt` decât reprezentantul legal) va prezen]a procura spe-
cial` semnat` de reprezentantul legal [i documentul oficial
care atest` calitatea de reprezentant legal al persoanei ju-
ridice, precum [i actul de identitate al participantului (man-
datarului) la adunare. Procura special` va fi transmis` pe
adresa societ`]ii, în original, sub semn`tur` olograf` sau
prin semn`tur` electronic` extins`. Formularele de Procuri
speciale [i buletinele de vot prin coresponden]` împreun`
cu documentele care atest` calitatea de ac]ionari (copia ac-
tului de identitate pentru ac]ion`rii persoane fizice sau
copia certificatului de înregistrare pentru ac]ion`rii per-
soane juridice) vor fi depuse la sediul social sau vor fi trans-
mise prin semn`tur` electronic` extins` pân` în data de
13.02.2015, ora 10.00, sub sanc]iunea pierderii exerci]iului
dreptului de vot în adunarea general`. Informa]ii supli-
mentare se pot ob]ine direct la sediul societ`]ii, prin telefon
021/3246060 sau pe website-ul societ`]ii www.tesatoriil-
ereunite.ro. În situa]ia neîndeplinirii condi]iilor legale de
cvorum la prima convocare, Adunarea General` Extraordi-
nar` a Ac]ionarilor SC }es`toriile Reunite SA este convocat`
pentru data de 17.02.2015, cu men]inerea ordinii de zi, a locu-
lui [i orei de desf`[urare precum [i a condi]iilor de partici-
pare. Pre[edintele Consiliului de Administra]ie, Miron
Daniel Florian.

LICITA}II
SC Construc]ii C`i Ferate [i Alte C`i de Comunica]ii SA prin
lichidator judiciar VIA Insolv SPRL, scoate la vânzare prin
licita]ie public` bunurile debitoarei la pre]ul de evaluare
redus cu 50%. Licita]ia va avea loc în fiecare zi de miercuri
începând cu data de 14.01.2015, ora 14/30 la sediul lichida-
torului, str. Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, Ploie[ti, tel/fax
0244 519800.

SC Universal Construct Prod SA prin lichidator judiciar VIA In-
solv SPRL, scoate la vânzare prin licita]ie public` bunurile
debitoarei la pre]ul de evaluare redus cu 50%. Licita]ia va
avea loc în fiecare zi de miercuri începând cu data de
14.01.2015, ora 15/00 la sediul lichidatorului, str. Banatului,
nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, Ploie[ti, tel/fax 0244 519800.

SC Hormigon SRL prin lichidator judiciar VIA Insolv SPRL,
scoate la vânzare prin licita]ie public` bunurile mobile ale
debitoarei la pre]ul de evaluare. Licita]ia va avea loc în
14.01.2015, ora 16/00 la sediul lichidatorului, str. Banatului,
nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, Ploie[ti, tel/fax 0244 519800. În cazul
neadjudec`rii vânzarea va fi reluat` în ziua de 16.01.2015,
19.01.2015 aceea[i or`, în acela[i loc.

Ministerul Finan]elor Publice. Agen]ia Na]ional` de Admin-
istrare Fiscal`. Direc]ia General` Regional` a Finan]elor Pub-
lice Ia[i. Administra]ia Jude]ean` a Finan]elor Publice Bac`u.
Comp. Valorificare Bunuri Confiscate. Str. Dumbrava Ro[ie nr.
1-3, localitatea Bac`u. Nr. 411/09.01.2015. Anun]. Direc]ia Gen-
eral` Regional` a Finan]elor Publice Ia[i – Administra]ia
Jude]ean` a Finan]elor Publice Bac`u, cu sediul în str. Dum-
brava Ro[ie, nr. 1-3, în temeiul art. 20, 22 din H.G. 731/2007
privind Normele metodologice de aplicare a O.G. 14/2007, or-
ganizeaz` licita]ie public` în ziua de 23 ianuarie 2015, orele
11:00, pentru vânzarea unor obiecte din metale pre]ioase
scoase la vânzare dup` cum urmeaz`: Denumire produs,
Cant., Pre] inclusiv TVA, Valoare: Bra]ar` din aur cu titlul
585‰, format` din zale sub forma cifrei „8”. 53,20. 73.
3883,60 lei; Lan] din aur cu titlul 750 ‰, alc`tuit din zale
ovale goale în interior [i zale ovale simple pu]in bombate la

exterior, dispuse alternativ. 72,04. 94. 6771,76 lei; Lan] din aur
cu titlul 585 ‰, format din zale ovale cu bride pe mijloc. 6,58.
73. 480,34 lei; Lan] din aur cu titlul 585 ‰, model pantzer
format din 3 zale mici [i una mare alternative. 9,08. 71.
644,68 lei; Lan] din aur cu titlul 750 ‰, model pantzer fan-
tezie. 23,21. 94. 2181,74 lei. Total: 13962,12 lei. La licita]ie pot
participa numai persoanele fizice sau juridice autorizate de
c`tre Agen]ia Na]ional` pentru Protec]ia Consumatorilor.
Pasul de licitare este 5% din pre]ul de pornire a licita]iei. Plata
garan]iei de 10% din valoarea de pornire a licita]iei se face
în contul RO96TREZ0615085XXX013296 deschis la Trezoreria
Municipiului Bac`u, C.F. 4278523, pân` la data [i ora licita]iei.
Rela]ii suplimentare se pot ob]ine la sediul A.J.F.P. Bac`u -
Compartimentul Valorificare Bunuri, camera 310, telefon
0234/510015, interior 134.

Date identificare achizitor: SC Fise Electrica Serv SA -SISE Elec-
trica Transilvania Sud, cu sediul în Bra[ov, Str. 13 Decembrie
nr. 17 A, CUI 14493251, tel.: 0268/305598, fax: 0268/305594,
achizi]ioneaz` Tuburi, Cod CPV 44160000-9: Conducte,
]ev`rie, ]evi, tubaje, tuburi [i articole conexe; în cantit`]ile [i
condi]iile prev`zute în documenta]ia de atribuire. Adresa la
care se poate solicita documenta]ia de atribuire: SISE Elec-
trica Transilvania Sud, Brasov, Str. 13 Decembrie nr. 17 A, tel:
0268/305598, fax: 0268/305594. Documenta]ia de atribuire
se pune la dispozi]ia operatorilor economici gratuit, în urma
solicit`rii scrise a acestora; 2. Procedura aplicat`: „Licita]ie
deschis`”; 3. Împ`r]ire pe loturi: DA; 4. Locul de livrare a pro-
duselor: DDP beneficiar la depozitele SISE Electrica Transil-
vania Sud Bra[ov din ora[ele Bra[ov, Sibiu, Mure[, Alba, M.
Ciuc, Sf. Gheorghe; 5. Natura [i cantitatea produselor ce se
vor achizi]iona: Tuburi  în cantit`]ile  prev`zute în docu-
menta]ia de atribuire; 6. Durata acordului cadru: 12 luni de
zile. Termenul de livrare: max. 2 zile  de la data semn`rii con-
tractului subsecvent; 7. a. Data limit` de primire a ofertelor:
28.01.2015, ora 10.00. Data deschiderii ofertelor: 28.01.2015,
ora 12.00; 7. b. Adresa la care se depun ofertele: sediul SISE
Electrica Transilvania Sud, Bra[ov, Str. 13 Decembrie nr. 17 A,
etaj I, secretariat general; 7. c. Limba de redactare a ofertelor:
limba român`; 8. Modalit`]ile de finan]are: surse proprii; 9.
Criterii de calificare conform prevederilor din Fi[a de date;
10. Perioada de valabilitate a ofertei: 90 de zile de la data de-
schiderii ofertelor; 11. Criteriul de atribuire a contractului:
“pre]ul cel mai sc`zut” ; 12. Garan]ie de participare: conform
Documenta]ie de atribuire.

Ministerul Finan]elor Publice. Agen]ia Na]ional` de Admin-
istrare Fiscal`. Direc]ia General` Regional` a Finan]elor Pub-
lice Ia[i. Administra]ia Jude]ean` a Finan]elor Publice Bac`u.
Comp. Valorificare Bunuri Confiscate. Str. Dumbrava Ro[ie
nr. 1-3, localitatea Bac`u. Nr. 410/09.01.2015. Anun]. Direc]ia
General` Regional` a Finan]elor Publice Ia[i – Administra]ia
Jude]ean` a Finan]elor Publice Bac`u, cu sediul în str. Dum-
brava Ro[ie, nr. 1-3, în temeiul art. 20, 22 din H.G. 731/2007
privind Normele metodologice de aplicare a O.G. 14/2007,
organizeaz` licita]ie public` în ziua de 26 ianuarie 2015,
orele 12:00, pentru vânzarea unui apartament compus din
dou` camere de locuit [i dependin]e, cu o suprafa]` util`
de 36,38 mp, situat în localitatea Moine[ti, Jude]ul Bac`u,
strada Libert`]ii, num`rul 4, Bl. B1, sc. A, parter. Pre]ul de
pornire 34.000 lei, inclusiv TVA. Pasul de licitare este 5% din
pre]ul de pornire a licita]iei. Plata garan]iei de 10% din val-
oarea de pornire a licita]iei se face în contul
RO96TREZ0615085XXX013296 deschis la Trezoreria Municip-
iului Bac`u, C.F. 4278523, pân` la data [i ora licita]iei.

Anun] privind vânzarea pentru bunuri imobile. Data 12 ian-
uarie 2015. În temeiul art.162 alin. (1) din O.G. 92/2003 privind
Codul de procedur` fiscal`, republicat` cu modific`rile [i
complet`rile ulterioare Prim`ria comunei Buesti, jude]ul
Ialomi]a, organizeaz` în data de 29.01.2015 ora 10.00, la
sediul din str. Teilor, nr. 32, a urm`torului bun sechestrat, pro-
prietate a debitorului SA Productiv cu sediul în comuna
Buesti, jude]ul Ialomi]a identificat prin C.I.F 2070231 dosar
nr. 415/28.12.2012: Cl`dire (50% din fosta brut`rie) în
suprafa]` de 107,25 mp [i terenul aferent acesteia în
suprafa]` de 867,00 mp; Cl`dire (40% fost` sala de [edin]e)
în suprafa]` de 184,00 mp [i terenul aferent acestora în
suprafa]` de 673,00 mp. Licita]ia se afl` la al 2-lea termen.
Pre]ul de pornire licita]ie este de 17.550 lei. Invit`m pe cei
care pretind vreun drept asupra acestui bun s` instiinteze
despre aceasta organul de executare, înainte de data sta-
bilit` pentru vânzare. Pentru participarea la licita]ie, ofer-
tan]ii depun în plic, pîn` cel mai târziu în data de 28 ianuarie
2015 ora 12.00, urm`toarele documente: - oferta de
cump`rare; - dovada pl`]ii taxei de participare, reprezentând
10% din pre]ul de pornire a licita]iei (care se va vira în contul
nostru RO36 TREZ 3915 006X XX00 1358, deschis la trezore-
ria Municipiului Slobozia, sau la casieria unit`]ii noastre); -
împuternicirea persoanei care îl reprezint` de ofertant; - pen-
tru persoanele juridice de na]ionalitate român`, copie a cer-
tificatului unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului
Comer]ului; - pentru persoanele juridice str`ine, actul de în-
matriculare tradus în limba român`; - pentru persoanele fiz-
ice române, copie a actului de identitate; - pentru persoanele
fizice str`ine, copie a pa[aportului; - dovada emis` de or-
ganele fiscale, c` nu are obliga]ii fiscale restante fa]` de
aceasta, urmând s` se prezinte la data stabilit` pentru vân-
zare [i la locul fixat în acest scop. La licita]ie nu poate partic-
ipa debitorul în nume propriu sau prin persoane interpuse.
Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce
contesta]ie la instan]a judec`toreasc` competent`, intermen
de 15 zile de la comunicare sau luare la cuno[tin]`, în confor-
mitate cu prevederile art. 172-173 din O.G. nr. 92/2003 privind
Codul de procedura fiscal`, republicat` cu modific`rile [i

complet`rile ulterioare. Potrivit dispozi]iilor art. 9 alin. (2)
din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscal`, re-
publicat` cu modific`rile [i complet`rile ulterioare, când
urmeaz` s` se ia m`suri de executare silit`, nu este obliga-
torie audierea contribuabilului. Pentru rela]ii suplimentare
va pute]i adresa la sediul Prim`riei comunei Buesti, sau la
telefon 0243/268288.

Ministerul Finan]elor Publice. Agen]ia Na]ional` de Admin-
istrare Fiscal`. Direc]ia General` Regional` a Finan]elor Pub-
lice Ia[i. Administra]ia Jude]ean` a Finan]elor Publice
Boto[ani. Num`r de \nregistrare ca operator de date cu car-
acter personal: 21105. Nr. 439/03/07/06.01.2015. Anun]ul
privind vânzarea pentru bunuri imobile/ ansamblu de
bunuri. Anul 2015 luna ianuarie ziua 6. |n temeiul art. 162,
alin. (2), din Ordonan]a Guvernului nr. 92/ 2003 privind
Codul de Procedur` Fiscal`, republicat`, cu modific`rile [i
complet`rile ulterioare, Direc]ia General` Regional` a
Finan]elor Publice Ia[i/ A.J.F.P. Boto[ani, face cunoscut prin
prezenta c`, \n ziua de 21 ianuarie 2015, orele 12.00, \n mu-
nicipiul Boto[ani, Pia]a Revolu]iei nr. 5, la sediul
Administra]iei Jude]ene a Finan]elor Publice Boto[ani, or-
ganizeaz` a patra licita]ie pentru vânzarea bunurilor imo-
bile [i mobile, proprietatea SC Dermer SRL, cu sediul \n loc.
Boto[ani, str. Prim`verii nr. 22, cod de \nregistrare fiscal`
7532455, dosar de executare nr. 7532455/ 2012 (P.V. sechestru
bunuri imobile: nr. 44484/ 23.04.2012; 19769/ 17.02.2012;
41551/ 09.04.2013; P.V. sechestru bunuri mobile 41550/
09.04.2013) astfel: I. Ansamblu de bunuri imobile: 1. Cl`dire
spa]iu comercial [i sediu (restaurant) \n suprafa]` construit`
de 288.70 mp [i suprafa]` util` de 239.48 mp situat \n
Boto[ani, str. Prim`verii nr. 22, pre] de pornire al licita]iei
447.231 lei (f`r` TVA); 2. Teren cot` indiviz` \n suprafa]` con-
struit` de 57.45 mp, situat \n loc. Boto[ani, str. Prim`verii nr.
22, pre] de pornire al licita]iei 8.745 lei (f`r` TVA); 3. Teren
construit (teras` [i anexe) \n suprafa]` de 153 mp situat \n
Boto[ani, str. Prim`verii nr. 22, pre] de pornire al licita]iei
120.770 lei (f`r` TVA); 4. Parcel` de teren \n suprafa]` de
52.00 mp, cur]i construc]ii, situat` \n mun. Boto[ani, str.
Prim`verii nr. 22, jud. Boto[ani, \nscris` \n CF 21939/N, a mu-
nicipiului Boto[ani, pre] de pornire al licita]iei 7.915 lei (f`r`
TVA). Pre]ul de pornire a licita]iei bunurilor imobile este de
584.661 lei, exclusiv TVA (opera]iune scutit` la plata TVA con-
form articolului 141, alin. 2, lit. e din Codul Fiscal). Invit`m
pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri s`
\n[tiin]eze despre aceasta organul de executare, \nainte de
data stabilit` pentru vânzare. Cei interesa]i a participa la
licita]ie trebuie s` prezinte urm`toarele documente: - oferta
de cump`rare; \n cazul vânz`rii la licita]ie, dovada pl`]ii
taxei de participare, reprezentând 10% din pre]ul de pornire
a licita]iei; \mputernicirea persoanei care \l reprezint` pe
ofertant; - pentru persoanele juridice de na]ionalitate
român`, copie de pe certificatul unic de \nregistrare eliberat
de Oficiul Registrul Comer]ului, pentru persoanele juridice
str`ine, actul de \nmatriculare tradus \n limba român`; -
pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de iden-
titate; - dovada emis` de creditorii fiscali c` nu au obliga]ii
fiscale restante, urmând a se prezenta la data stabilit` pen-
tru vânzare [i la locul fixat \n acest scop. |mpotriva prezen-
tului \nscris, cel interesat poate introduce contesta]ie la
instan]a judec`toreasc` competent`, \n termen de 15 zile
de la comunicare sau luare la cuno[tin]`, \n conformitate
cu prevederile art. 172 [i art. 173 din Ordonan]a Guvernului
nr. 92/ 2003 privind Codul de Procedur` Fiscal`, republicat`,
cu modific`rile [i complet`rile ulterioare. Potrivit dispoziti-
ilor art. 9, alin. 2, lit. d) din Ordonan]a Guvernului nr. 92/
2003 privind Codul de Procedur` Fiscal`, republicat`, cu
modific`rile [i complet`rile ulterioare, când urmeaz` s` se
ia m`suri de executare silit`, nu este obligatorie audierea
contribuabilului. Ofertan]ii sunt obliga]i s` depun` aceste
documente cu o zi \nainte de desf`[urarea licita]iei, respec-
tiv 20 ianuarie 2015, la sediul Administra]iei Jude]ene a
Finan]elor Publice Boto[ani. Plata se va face \n contul nostru
de disponibil nr. RO60TREZ1165067XXX003189 deschis la
Trezoreria Municipal` Boto[ani. Dac` ave]i nel`muriri \n
legatur` cu acest anun] publicitar o pute]i contacta pe dna.
Hoit Loredana, la sediul Administra]iei Jude]ene a
Finan]elor Publice Boto[ani, sau la telefonul 0231/ 607119
\ntre orele 8.00 – 16.30 [i pe pagina de internet
http:www.mfinante.ro Portal ANAF.

PIERDERI
Pierdut contract construire nr.1099/1973 [i proces verbal elib-
erat în 13.07.1973, pe numele Burcu[ Ella. Le declar nule. 

Proces verbal eliberat în 5.06.1979, pe numele Statu Gherghina.
Îl declar nul. 

Pierdut proces verbal eliberat în 26.09.1980, pe numele Duroiu
Dumitra [i Tudor. Îl declar nul.

Pierdut carnet student Univ.Ecologic` Bucure[ti, pe numele
Lucia S.Avram. Îl declar nul.

Pierdut certificat de membru -Ordinul Asisten]ilor Medicali
Generali[ti, Moa[elor [i Asisten]ilor Medicali din România,
seria CT nr.000258, eliberat la data de 09.02.2009, pe numele
Oprea Filiz. Îl declar nul.

Declar nule carnet student [i legitima]ie student emise de Uni-
versitatea Bucure[ti, pe numele Oriean Augustin- Alexandru.

Pierdut chitan]ier Star Foods cu seria SFD 1180147, 1180148,
1180149, 1180150, [tampilate în alb. Le declar nule.

Am pierdut abonament RATB în condi]iile legii Asocia]ia Rev-
olu]ionarilor din România, M`rg`rit Petre, îl declar nul.
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