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Anun]uri
OFERTE SERVICIU
Part time/full time c`ut`m croitoreas` pentru
cusut etichete manual [i la ma[ina de cusut
(ma[ina de cusut proprie). De preferat zona Militari. 0720.529.068.

PRESTåRI SERVICII
Acoperi[uri, tigl` metalic` zincat`, mici repara]ii.
Reducere 40% p~n` la 15.11.14. 0724.716.882.
Repara]ii tabl` zincat`, tigl` ceramic`, lucr`m \n
toat` ]ara. 0722.722.743.
}igl` metalic`, repara]ii acoperi[uri. Lucr`m [i \n
afara Bucure[tiului, 0753.70.93.91.
}igl` metalic`, dulgherie, jgheaburi [i burlane,
lindab, lichidare stoc. 0727.188.021.

INCHIRIERI OFERTE
Particular închiriez 2.cam V`c`re[ti, decomandat,
spa]ios=65mp, modificat, modern, utilat, lini[te,
vedere parc, transport bun, taxe mici,
internet+TV+AC, 0743.914.929.

VÂNZåRI TEREN
Lip`ne[ti, Prahova, 15 km Ploie[ti, 7600 mp, deschidere 36 m, negociabil. 0752183419.

CITA}II
Se citeaz` Dumitrache Olimpia cu domiciliul \n
Ceptura, Prahova, la data de 10.12.2014, orele 8:30,
la Judec`toria Ploie[ti \n dosar 9831/281/2012.
Se citeaz` intimata p~r~t` Surducan Claudia, cu
ultimul domiciliu cunoscut în localitate Prejmer,
jude]ul Bra[ov, în 02.12.2014, la Tribunalul V~lcea,
dosar nr. 191/223/2010, pentru partaj judiciar.
Se citeaz` p~r~ta EFG New Europe Funding II. B.V.
prin mandatar Pop Ciprian, jude]ul Maramure[,
loc. Baia Mare, str. Vasile Alecsandri, nr. 60, ap. 22,
în dosarul nr. 8479 /193 / 2012 al Judec`toriei
Boto[ani, pentru termenul din 18.11.2014, în contradictoriu cu Galai Paula Petronela [i cu S.C. Bancpost S.A. sucursala Boto[ani pentru ac]iune în
constatarea caracterului abuziv al clauzelor bancare.
Vizitiu Lenu]a, cu ultimul domiciliu cunoscut în
sat Ringhile[ti, com. Santa Mare, este citat` la
Judec`toria Boto[ani, pentru termenul din
04.12.2014, ora 08.30- în calitate de p~r~t`- dosar
nr. 7798/ 193/ 2014-divor] cu minori, reclamant
fiind Vizitiu Mihai.
Frunza Vasile cu ultimul domiciliu în Ia[i, Aleea
Nicolina, nr. 6, jud. Ia[i este chemat la Judec`toria
Ia[i cu sediul Ia[i, str. Anastasie Panu, nr. 25, jud.
Ia[i, camera Sala 6, în ziua de 15.12.2014, Completul
C05 civil, ora 08:30, \n dosar nr. 28396/245/2014, \n
calitate de p~r~t, în proces cu E.ON Energie Romania SA în calitate de reclamant, av~nd ca obiect
cerere de valoare redus`.
Judec`toria Dorohoi aduce la cuno[tin]` celor interesa]i c` pot face opozi]ie cu privire la cererea
formulat` de reclaman]ii Co]ofrei Vasile domiciliat
în mun. Dorohoi, str. Grigore Ghica nr. 1, Co]ofrei
P. Constantin domiciliat în Dorohoi, str. B-dul Victoriei nr. 22, apt. 6, Volo[eniuc Maria domiciliat` în
Dorohoi, B-dul Victoriei nr. 32, apt. 2, Co]ofrei Viorel
domiciliat în Dorohoi, str. Duzilor nr. 4, apt. 5,
Co]ofrei {tefan domiciliat în Hunedoara, str. Libert`]ii nr. 6, apt. 14, Co]ofrei Ana [i Co]ofrei Sorin
domicilia]i în com. Remetea Mare, jud. Timi[ [i
Popescu Greti cu domiciliul în Roman, str. Alexandru cel Bun, bloc 7, apt. 33, în dosarul nr.
2856/222/2014, av~nd ca obiect constatarea
dob~ndirii, prin uzucapiune a dreptului de proprietate asupra suprafe]ei de 359 m.p. teren arabil intravilan din P.C. 3582, aflat` în prezent în posesia
reclaman]ilor [i situat` în Dorohoi, str. Calea
Plevnei, nr. 9 (fost` str. Plevnei). Eventualele
opozi]ii pot fi depuse la Judec`toria Dorohoi, în
dosarul sus men]ionat. În situa]ia în care nicio persoan` nu va face opozi]ie în termen de 6 luni de la
emiterea celei din urm` publica]ii, se va trece la
judecarea cererii. Prezenta soma]ie a fost emis`
ast`zi, 27 octombrie 2014, la Judec`toria Dorohoi,
cu sediul în str. Po[tei, nr. 1, jud. Boto[ani, în baza
încheierii din 27 octombrie 2014.
Numitul Dumitru Marius Aurelian, cu domiciliul
în Pite[ti, str. Exerci]iu nr. 83, bl. P8, sc. A, ap. 14,
este citat la Judec`toria Sibiu în dosarul
11356/306/2009*, în data de 18.11.2014, în proces
civil cu G`lbenu[` Vasile Gabriel.
Numi]ii Dumitru Marius Aurelian, cu domiciliul în
Pite[ti, str. Exerci]iu nr. 83, bl. P8, sc. A, ap. 14, Dumitru Radu Adelin [i Dumitru Rodica Adriana,
domicilia]i în Pite[ti, Calea Bascovului, nr. 33 [i
Ionescu Sidonius Constantinus, domiciliat în
Pite[ti, str. Traian nr. 16, Bl. D, sc. A, et. 1, ap. 5, sunt
chema]i la Judec`toria Pite[ti, în Dosarul
14408/280/2011 în data de 21.11.2014, în proces civil
cu G`lbenu[` Vasile Gabriel.
Reclaman]ii Ghinea Florea [i Vl`du]` Emilia din
Tulcea cheam` în judecat` pe numitul Bogacev
Nicolae cu domiciliu necunoscut, în calitate de
p~r~t, la Judec`toria Tulcea, în data de 26.11.2014,
ora 8.00, în Dosar nr. 4516/327/2013 av~nd ca
obiect partaj.
Mocanu Dana Mihaela [i Mocanu George Iulian
cu ultimul domiciliu cunoscut în Bucure[ti, [os.
Pantelimon nr. 248- 250, bl. 59- 60, sc. 4, etaj 1, ap.
182, Sector 2, sunt a[tepta]i de urgen]` la
Judec`toria F`urei în Dosarul 125/228/2014 pentru judecarea partajului succesoral dup` Mocanu
Ghe. Ion. Rela]ii 0761014877.

DIVERSE
Lichidatorul judiciar al SC Ovemih Serv SRL, cu
sediul social în Fundeni, nr. 205, jud. Prahova, înregistrat` la ORC sub nr. J29/2358/2008, CUI
24361398, notific` debitoarea, creditorii [i ORC Prahova c` în dos. nr. 5250/105/2014, aflat pe rolul Tribunalului Prahova s-a dispus deschiderea
procedurii simplificate a insolven]ei împotriva SC
Overmih Serv SRL, stabilindu-se termen limit` de
depunere a cererilor de admitere a crean]elor la
data de 19.12.2014; termenul limit` pentru verificarea crean]elor, întocmirea, afi[area [i comunicarea tabelului preliminar este 29.12.2014;
termenul limit` pentru solu]ionarea eventualelor
contesta]ii [i pentru definitivarea tabelului
crean]elor este 22.01.2015.Rel. Lichidator judiciar
Carduelis Consulting IPURL, Ploie[ti, str. Cercelu[,
nr. 33, jud. Prahova.Tel.0722.634.777.
Administratorul judiciar al SC Devta Serv SRL, cu
sediul social în C~mpina, str. Cercului, nr. 5B, bl. B2,
sc. C, et. 4, ap. 17, jud. Prahova, înregistrat` la ORC
sub nr. J29/1707/2009, CUI 26255849, notific` debitoarea, creditorii [i ORC Prahova c` în dos. nr.
5214/105/2014, aflat pe rolul Tribunalului Prahova
s-a dispus deschiderea procedurii generale a insol-

ven]ei împotriva SC DEVTA SERV SRL, stabilinduse termen limit` de depunere a cererilor de admitere a crean]elor la data de 28.11.2014, termenul
limit` pentru verificarea crean]elor, întocmirea,
afi[area [i comunicarea tabelului preliminar este
18.12.2014; termenul limit` pentru solu]ionarea
eventualelor contesta]ii [i pentru definitivarea
tabelului crean]elor este 12.01.2015.Rel. Administrator judiciar Carduelis Consulting IPURL, Ploie[ti,
str. Cercelu[, nr. 33, jud. Prahova.Tel.0722.634.777.
SCP Evrika Insolvency IPURL, reprezentat` prin
asociat coordonator Liscan Aurel, anunt` prin
prezenta, numirea acesteia in calitate de lichidator
judiciar a debitoarei Singer Appliances SRL cu
sediul in Oraﬂ Buftea, str. Tamaﬂ, nr. 20A, cl`direa
1, biroul nr 1, etaj 1, jude] Ilfov, CUI 20362200, cu
indeplinirea atribu]iilor prev`zute de legea
85/20006, conform incheierii de sedin]` din data
de 06.11.2014 pronun]at` de Tribunalul Bucure[ti,
Sec]ia Civila in dosar nr. 1610/93/2014.

SOMA}II
Rom~nia. Judec`toria Sannicolau Mare. Dosar
661/295/2014. Emis la data de 07.11.2014. Soma]ie.
In conformitate cu dispozi]iile luate de aceast` instan]` prin \ncheierea de [edin]` din data de
05.11.2014, pronun]at` \n dosarul mai sus
men]ionat privind pe reclaman]ii Wolf Richard [i
Wolf Nicoleta, ambii cu domiciliul \n localitatea
Tomnatic, nr 319, jude]ul Timi[, au formulat
ac]iune civil` necontencioas`-uzucapiune, prin
care au solicitat instan]ei s` constate c` au
dob~ndit, prin uzucapiune, dreptul de proprietate
asupra imobilului, \nscris \n CF nr 400999 Tomnatic, provenit din conversia de pe h~rtie a CF nr
2453 Tomnatic, nr cad. 2325/249-251, reprezent~nd
cas` cu nr vechi 62, nr nou 319 [i teren intravilan \n
suprafa]` de 719 mp, situat \n localitatea Tomnatic
nr 319, Jude] Timi[, s` se dispun` \nscrierea dreptului de coproprietate \n cartea funciar` al subsemnatului, asupra imobilului sus-amintit, ca bun
comun, cu titlu de drept dob~ndit prin uzucapiune. In baza art 130 din Decretul Lege nr 115/1938
to]i cei interesa]i sunt invita]i s` fac` opozi]ie, cu
precizarea c`, \n caz contrar, \n termen de 6 luni
de la emiterea celei din urm` publica]ii se va trece
la judecarea cererii.

ADUNåRI GENERALE
Directoratul B`ncii Rom~ne de Credite [i Investi]ii
S.A., denumit` în continuare „Banca”, în temeiul
art.119 din Legea societ`]ilor nr.31/1990, republicat`, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare [i
al art.11.5 din Actul Constitutiv actualizat al Bancii.
I.Convoac` Adunarea General` Ordinar` a
Ac]ionarilor (AGOA) în data de 15.12.2014, ora 11.00,
care va avea loc în Bucure[ti, Str.Nerva Traian, nr.3,
etajele 7 [i 8, sector 3, iar, în cazul în care la data [i
orele mai sus men]ionate nu sunt întrunite
condi]iile de cvorum prev`zute de Actul constitutiv al B`ncii, atunci Adunarea General` Ordinar` a
Ac]ionarilor se reconvoac` pentru data de
16.12.2014, ora 11.00, în Bucure[ti, Str.Nerva Traian,
nr.3, etajele 7 [i 8, sector 3, cu urm`toarea ordinea
de zi Ordine de zi: 1.Restr~ngerea componen]ei
Consiliului de Supraveghere al B`ncii Rom~ne de
Credite [i Investi]ii S.A. de la 5 (cinci) membri în
prezent, la 3 (trei) membri. 2.Încetarea mandatului doamnei Roxana Aida Moldovan din func]ia de
Pre[edinte [i membru al Consiliul de Supraveghere al B`ncii Rom~ne de Credite [i Investi]ii S.A.,
urm~nd ca încetarea mandatului s`u s` intervin`
potrivit dispozi]iilor Contractului de Mandat
încheiat cu Banca. 3.Încetarea mandatului domnei Magdalena Lumini]a Manea din func]ia de
membru al Consiliul de Supraveghere al B`ncii
Rom~ne de Credite [i Investi]ii S.A., urm~nd ca încetarea mandatului s`u s` intervin` potrivit dispozi]iilor Contractului de Mandat încheiat cu
Banca. 4.Rectificarea bugetului de venituri [i cheltuieli al B`ncii pentru exerci]iul financiar 2014.
5.Rectificarea planului de activitate al B`ncii pentru exerci]iul financiar 2014 în sensul
dimension`rii acestuia în func]ie de rectificarea
bugetului de venituri [i cheltuieli al B`ncii pentru
exerci]iul financiar 2014. 6.Discutarea [i aprobarea
bugetului de venituri ?i cheltuieli previzionat ?i a
planului de activitate previzionat pentru exerci?iul
financiar 2015. 7.Împuternicirea Directoratului
B`ncii pentru ca acesta s` întocmeasc` toate documentele, s` întreprind` toate m`surile [i s` îndeplineasc` toate formalit`]ile [i ac]iunile
necesare în vederea aducerii la îndeplinirea hotararilor adunarii generale, înscrierii [i publicit`]ii
hot`r~rii adoptate de Adunarea General` Ordinar` a Ac]ionarilor potrivit ordinii de zi. 8.Împuternicirea domnului C`lin-Doru Petru]i, Director
General Adjunct al B`ncii, pentru a semna documentele societare ce urmeaz` a fi aprobate de
Adunarea General` Ordinar` a Ac]ionarilor, conform ordinii de zi propuse mai sus. II.Convoac`
Adunarea General` Extraordinar` a Ac]ionarilor
(AGEA) în data de 15.12.2014, ora 12.00, care va avea
loc în Bucure[ti, Str.Nerva Traian, nr.3, etajele 7 [i 8,
sector 3, iar, în cazul în care la data [i orele mai sus
men]ionate nu sunt întrunite condi]iile de cvorum
prev`zute de Actul constitutiv al B`ncii, atunci
Adunarea General` Extraordinara a Ac]ionarilor
se reconvoac` pentru data de 16.12.2014, ora 12.00,
în Bucure[ti, Str.Nerva Traian, nr.3, etajele 7 [i 8,
sector 3, cu urm`toarea Ordine de zi: 1.Modificarea
Actului Constitutiv al B`ncii Rom~ne de Credite [i
Investi]ii, dup` cum urmeaz`: a)Modificarea Articolului 9 „Drepturile [i obliga]iile ce decurg din
Ac]iuni”, punctul 9.3 din Actul Constitutiv al B`ncii
în sensul: „9.3 Fiecare Ac]iune pl`tit` confer` titularului s`u dreptul la un vot în adunarea general`
a ac]ionarilor, dreptul de a participa la împ`r]irea
profitului, astfel cum acesta este stabilit de c`tre
adunarea general` a ac]ionarilor, dreptul de a participa la împ`r]irea activelor B`ncii în cazul
lichid`rii acesteia, dreptul de a fi informat la
cerere, prompt, corect [i complet despre activitatea B`ncii, precum [i orice alt drept sau obliga]ie
prev`zute de legisla]ia în vigoare.” b)Modificarea
Articolului 10 „Competen]e [i Atribu]ii”, punctul
10.2 litera e) din Actul Constitutiv al B`ncii în sensul: „e) s` evalueze activitatea membrilor Consiliului de Supraveghere [i s` stabileasc`
remunera]ia cuvenit` membrilor Consiliului de
Supraveghere pentru exerci]iul în curs [i principiile [i limitele generale cu privire la remunera]ia
membrilor Directoratului”; c)Modificarea Articolului 13 „Organizarea Adun`rii generale a Ac]ionarilor”, punctul 13.1 din Actul Constitutiv al B`ncii în
sensul: „13.1 [edin]a Adun`rii Generale a Ac]ionarilor va fi prezidat` de Directorul General sau, în
absen]a acestuia, de c`tre acela care îi ]ine locul”.
d)Modificarea Articolului 17, punctul 17.1, litera c)
din Actul Constitutiv al B`ncii în sensul: „c)
nume[te [i revoc` membrii Directoratului si Directorul General, stabile[te competen]ele Directoratului, obiectivele de performan]` individual` ?i
obiectivele-?int` semestriale ale Directoratului,
termenii [i condi]iile mandatului membrilor Directoratului, atribu]iile, criteriile de evaluare [i re-

munera]ia fiec`ruia dintre membrii Directoratului”; e)Modificarea Articolului 17, punctul 17.1 din
Actul Constitutiv al B`ncii în sensul introducerii
unei noi atribu]ii „s)”, cu urm`torul con]inut: „s)
p~n` pe data de 31 decembrie, respectiv 1 iulie a
fiec`rui an, elaboreaz` [i comunic` Directoratului
obiectivele de performan]`, obiectivele ]int` [i criteriile de evaluare aplicabile membrilor Directoratului în semestrul urm`tor, spre însu[ire de c`tre
Directorat [i publicare pe pagina de internet a
B`ncii, în sec]iunea rezervat` ac]ionarilor.” f)Modificarea Articolului 17 „Atribu]iile Consiliului de
Supraveghere” din Actul Constitutiv al B`ncii în
sensul introducerii unui nou punct 17.7 cu
urm`torul cuprins: „17.7 În afara celor de mai sus,
Consiliul de Supraveghere are [i obliga]ia de a
supraveghea executarea de c`tre Directorat a
obliga]iilor acestuia de a transmite Ac]ionarilor, la
cererea acestora, în timp util, potrivit
reglement`rilor interne [i cu respectarea
dispozi]iilor legale [i ale Actului Constitutiv al
B`ncii, într-un limbaj clar [i u[or de în]eles, informa]ii complete, relevante, corecte [i sincere despre Banc` [i activitatea acesteia, necesare
Ac]ionarilor pentru exercitarea în cuno[tin]` de
cauz` a tuturor drepturilor lor ce reies din calitatea
de ac]ionar al B`ncii, precum [i a celei de publicare a informa]iilor ar`tate la punctul 20.9 de mai
jos.” g)Modificarea Articolului 20 „Atribu]iile Directoratului” din Actul Constitutiv al B`ncii în sensul: Introducerea unui nou punct 20.7 cu
urm`torul cuprins: „20.7 În afara celor de mai sus,
Directoratului îi revine sarcina permanent` de a
se ocupa în mod proactiv de rela]ia cu ac]ionarii
B`ncii, at~t pe baze formale, c~t [i informale, pe
baza strategiei, politicilor de gestionare a rela]iei
cu ac]ionarii [i sub supravegherea Consiliului de
Supraveghere, sens în care, av~nd în vedere [i consideratiile juridice [i strategice, Directoratul
furnizeaz` Ac]ionarilor, la cererea acestora, într-un
limbaj clar [i u[or de în]eles, informa]ii complete,
relevante, corecte [i sincere despre Banc` [i activitatea acesteia, necesare Ac]ionarilor pentru exercitarea în cuno[tin]` de cauz` a tuturor
drepturilor lor, ce reies din calitatea de ac]ionar al
B`ncii.” Introducerea unui nou punct 20.8 cu
urm`torul cuprins: „20.8 În sensul celor de la
punctul 20.7 de mai sus, Directoratul va r`spunde,
cu respectarea limit`rilor legale, în termen de
maxim 5 zile de la primire, oric`rei solicit`ri de informare primite de la ac]ionarii B`ncii, în principal, dar fara a se limita la cele care vizeaz`
informatii privind plata dividendelor, participarea
la capitalul B`ncii ?i date de raportare financiar`
(rapoarte periodice, activ net, venituri, cheltuieli,
achizitii, investitii, etc). F`r` a aduce atingere
prevederilor prezentului paragraf privind termenul de r`spuns al Directoratului la solicit`rile
de informare primite din partea ac]ionarilor
B`ncii, Directoratul va prezenta r`spunsul fa]` de
solicit`rile de informare ale ac]ionarilor [i în
cadrul urm`toarei adun`ri generale a ac]ionarilor
[i, dac` o astfel de adunare nu este programat` în
termenul de r`spuns prev`zut mai sus, Directoratul va comunica r`spunsul la solicitare prin
publicare pe pagina de internet a B`ncii.” Introducerea unui nou punct 20.9 cu urm`torul
cuprins: „20.9 Directoratul va asigura publicarea
trimestrial`, în lunile martie, iulie, septembrie [i
decembrie ale fiec`rui an, pe pagina de internet a
B`ncii, spre informarea Ac]ionarilor, a unui raport
asupra activit`]ii B`ncii din respectivul trimestru
care va con]ine cel pu]in urm`toarele: (i) m`surile
întreprinse în perioada de referin]` pentru îndeplinirea obiectivelor din Planul de activitate al
B`ncii pentru anul respectiv, (ii) m`surile întreprinse în perioada de referin]` pentru îndepliniea
obiectivelor din Planul de afaceri al B`ncii pentru
anul respectiv, (iii) m`surile întreprinse în perioada de referin]` pentru îndepliniea obiectivelor
din Programul de investi]ii al B`ncii pentru anul
respectiv, (iv) stadiul de execu]ie al bugetului de
venituri [i cheltuieli al B`ncii pentru anul respectiv, cu indicarea cheltuielilor ocazionate de achizi]ii
[i a veniturilor realizate din activitatea bancar` a
B`ncii”. Introducerea unui nou punct 20.10 cu
urm`torul cuprins: „20.10 În scopul dispozi]iilor de
la punctele 20.8 [i 20.9 de mai sus, Directoratul va
asigura crearea pe pagina de internet a B`ncii a
unei sec]iuni destinate Ac]ionarilor B`ncii, la care
accesul va fi permis doar Ac]ionarilor, pe baz` de
parol` [i conturi unice de utilizatori ce vor fi valabile exclusiv pe perioada în care o persoan` are
calitatea de Ac]ionar al B`ncii.” 2.Aprobarea
efectu`rii unei expertize de evaluare a activit`]ii
B`ncii, de catre un expert independent, pentru perioada dintre data de 7 februarie 2014 [i data
efectu`rii expertizei, privind cel pu]in, dar f`r` a
se limita la urm`toarele: a)Care sunt
reglement`rile interne ale B`ncii cu privire la politica de remunerare? Este politica B`ncii aliniat`
mediei pie]ei de profil în ceea ce prive[te cuantumul salariilor [i al onorariilor membrilor organului
de conducere al B`ncii? b)Care sunt
reglement`rile interne ale B`ncii cu privire la investitii, precum si la achizi]ia de bunuri [i servicii,
in domeniile relevante ale Bancii, inclusiv IT. Care
sunt achizi]iile si investitiile efectuate de Banc` în
perioada de referin]`? A efectuat Banca în perioada de referin]` achizi]ii de bunuri sau servicii
la pre]uri superioare mediei pie]ei, ori în condi]ii
neconcuren]iale? c)În ce m`sur` respect` reglement`rile interne ale B`ncii cerin]ele bunei guvernan]e corporative? Au fost adoptate în Banc`
procedurile, politicile [i normele interne necesare
unei bune guvernan]e corporative? Exist` în regulamentele de organizare [i func]ionare ale Consiliului de Supraveghere [i/sau Directoratului
dispozi]ii contrare legii sau actului constitutiv al
B`ncii ori regulamentelor [i normelor adoptate de
BNR? d)În ce m`sur` a fost executat bugetul de
venituri [i cheltuieli al B`ncii în perioada de
referin]`? A respectat activitatea B`ncii planul de
activitate aprobat de adunarea general` a
ac]ionarilor B`ncii? Ale c`rei rezultate s` fie consemnate într-un raport predat oficial directoratului [i consiliului de supraveghere, precum [i
auditorilor interni ai societ`]ii, spre a fi adus la
cuno[tin]a ac]ionarilor B`ncii, la cererea acestora,
precum [i pentru a fi analizat [i a se propune eventualele m`suri necesare. 3.Împuternicirea Directoratului B`ncii pentru ca acesta s` întocmeasc`
toate documentele, s` întreprind` toate m`surile
[i s` îndeplineasc` toate formalit`]ile [i ac]iunile
necesare în vederea aducerii la îndeplinirea hotararilor adunarii generale, înscrierii [i publicit`]ii
hot`r~rii adoptate de Adunarea General` Extraordinar` a Ac]ionarilor potrivit ordinii de zi. 4.Împuternicirea domnului C`lin-Doru Petru]i, Director
General Adjunct al B`ncii, pentru a semna documentele societare ce urmeaz` a fi aprobate de
Adunarea General` Extraordinar` a Ac]ionarilor,
conform ordinii de zi propuse mai sus. ***C~t
prive[te desf`[urarea adun`rilor generale convocate prin prezenta, Directoratul B`ncii Rom~ne de
Credite [i Investi]ii S.A. reaminte[te ac]ionarilor
c`, potrivit Actului Constitutiv al B`ncii [i
normelor legale în vigoare: a)Au dreptul de a par-

ticipa [i de a vota în cadrul Adun`rii Generale a
Ac]ionarilor to]i ac]ionarii înregistra]i în
eviden]ele Societ`]ii la sf~r[itul zilei de 28.11.2014,
considerat` dat` de referin]` pentru ]inerea acestei adun`ri. b)Unul sau mai mul]i ac]ionari
reprezent~nd, individual sau împreun`, cel pu]in
5% din capitalul social au dreptul de a cere introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi a
adun`rii generale. c)Propunerile de introducere a
unor noi puncte pe ordinea de zi se înainteaz` Directoratului în cel mult 15 zile de la publicarea convoc`rii, în vederea public`rii [i aducerii acestora la
cuno[tin]a celorlal]i ac]ionari. Propunerile trebuie
s` fie înso]ite de copiile actelor de identitate valabile ale ini]iatorilor persoane fizice sau de copiile
certificatelor de înregistrare ale ini]iatorilor persoanelor juridice. d)Ac]ionarii pot participa [i vota
în adunarea general` ordinar` personal sau prin
reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate
prin procura special` unui alt ac]ionar sau unei
alte persoane dec~t ac]ionarii, cu exceptia membrilor Consiliului de Supraveghere, membrilor Directoratului [i func]ionarilor B`ncii. e)Formularele
de procuri speciale se pot ob]ine încep~nd cu data
de 28.11.2014 de la sediul central al B`ncii, între
orele 09.00-16.00 [i de pe site-ul B`ncii,
www.brci.ro. Procurile speciale vor fi depuse la
sediul central al B`ncii, în original, cu cel pu]in 48
de ore înainte de data [i ora stabilit` pentru
adunare, sub sanc]iunea pierderii exerci]iului
dreptului de vot în adunare. Director General Adjunct, C`lin-Doru Petru]i.
Consiliul de Administra]ie al CELPI S.A., cu sediul în
Bucure[ti, Drumul Bercenarului nr.1, sector 4,
num`r de ordine în Registrul Comer]ului
J40/290/1991, C.U.I. 382482 în temeiul art. 112, 113,
117, 118 din Legea 31/1990 republicat` [i a prevederilor art.43 [i 44 din Actul Constitutiv convoac`:
Adunarea General` Ordinar` [i Extraordinar` a
Ac]ionarilor în data de 17.12.2014 ora 10,00, respectiv ora 11.00, la sediul social al societ`]ii din Bucure[ti, Drumul Bercenarului nr.1, sector 4, pentru
ac]ionarii înregistra]i la sf~r[itul zilei de 10.12.2014
(data de referin]`) în registrul ac]ionarilor, cu
urm`toarea ordine de zi: Adunarea General` Ordinar`: 1. Aprobarea notei referitoare la v~nzarea
unor mijloace fixe apar]in~nd Celpi S.A. 2. Aprobarea notei referitoare la casarea unor mijloace
fixe apar]in~nd Celpi S.A. Adunarea General` Extraordinar`: Art. 1. Aprobarea Raportului de evaluare a activului supus v~nz`rii întocmit de firma
Delta Service Consulting 95. Art. 2 Aprobarea planului de dezmembrare a propriet`]ii CELPI S.A., în
dou` loturi (Lot 1- 20.082 mp. [i Lotul 2- 28.688
mp.) conform planului de dezmembrare întocmit
de P.F.A Cunitchi V. Dumitru. Art. 3 Aprobarea
v~nz`rii activului apar]in~nd CELPI S.A. în
suprafa]a de 20.082 mp. (Lotul nr.1) prin negociere
direct` la pre]ul stabilit de A.G.A.E. Art. 4 Desemnarea persoanei împuternicite s` semneze
antecontractul de v~nzare- cump`rare cu DEDEMAN S.A. Documentele aferente Adun`rii Generale Ordinare [i Extraordinare a Ac]ionarilor:
Încep~nd cu data de 08.12.2014, convocatorul,
num`rul total de ac]iuni [i drepturile de vot la
data convoc`rii, textul integral al documentelor [i
materialelor informative referitoare la problemele
de pe ordinea de zi, sunt la dispozi]ia ac]ionarilor
[i se pot ob]ine pe suport de h~rtie la cererea
ac]ionarilor interesa]i, la sediul social al Societ`]ii
situat în Bucure[ti, Drumul Bercenarului nr.1, sector 4. Un exemplar original al procurii speciale va
trebui s` parvin` Societ`]ii p~n` la data de
08.12.2014, sub sanc]iunea pierderii exerci]iului
dreptului de vot prin reprezentant în Adunarea
General` Ordinar` [i Extraordinar` a Ac]ionarilor,
conform prevederilor legii. Procura va fi transmis`
în original, pe suport de h~rtie, la sediul Societ`]ii
situat în Bucure[ti, Drumul Bercenarului nr.1, sector 4. Se propune 05.01.2015 ca dat` de înregistrare
pentru identificarea ac]ionarilor asupra c`rora se
r`sfr~ng efectele hot`r~rilor Adun`rii Generale Ordinare [i Extraordinare a Ac]ionarilor. În cazul în
care pe data de 17.12.2014 nu se întrune[te cvorumul prev`zut de lege [i actul constitutiv al Societ`]ii, Adunarea General` Ordinar` [i
Extraordinar` a Ac]ionarilor este convocat` pentru data de 18.12.2014 ora 10,00, respectiv ora 11.00
la acela[i sediu [i cu aceea[i ordine de zi.

LICITA}II
Ministerul Finan]elor Publice. Agen]ia Na]ional`
de Administrare Fiscal`. Direc]ia General` Regional` a Finan]elor Publice Ia[i. Administra]ia
Jude]ean` a Finan]elor Publice Suceava. Colectare
Contribuabili Mijlocii. Nr. înreg ANSPDCP: 20.010.
Dosar de executare silit` nr. 17791716 / 2014. Nr.
163128 din 05.11.2014. Anun]ul privind v~nzarea
pentru bunuri imobile. Anul 2014 luna Noiembrie
ziua 26. În temeiul art. 162, alin. (2) din O.G. nr. 92/
2003 privind Codul de Procedur` Fiscal`, republicat`, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare, se
face cunoscut c` în ziua de 26, luna noiembrie
orele 10.00, anul 2014 în localitatea Suceava, str.
Vasile Bumbac, nr. 1, se vor vinde prin licita]ie
urm`toarele bunuri imobile, proprietate a debitorului S.C. Transport Public Local S.A., cu domiciliul fiscal în mun. Suceava, str. Traian Vuia, nr. 5 A,
jud. Suceava, cod de identificare fiscal` RO
17791716: - teren intravilan (cur]i construc]ii) în
suprafa]` de 229 mp situat în municipiul Suceava,
str. Traian Vuia, nr. 5 A, Carte funciar` 35106/
Suceava, nr. cadastral/ topografic 5861-C1, proprietate a S.C. Transport Public Local S.A. Suceava, pe
care se afl` amplasate construc]ii industriale [i
edilitare C1 proprietate a S.C. Transport Auto S.A.
Suceava. Pre] evaluare/ de pornire al licita]iei
17.070 lei (exclusiv TVA*); - teren intravilan (neproductiv) în suprafa]` de 782 mp situat în municipiul Suceava, str. Traian Vuia, nr. 5, Carte funciar`
35107/ Suceava, nr. cadastral/ topografic 5860.
Pre] evaluare/ de pornire al licita]iei 89.150 lei (exclusiv TVA*); - teren intravilan (neproductiv) în
suprafa]` de 197 mp situat în municipiul Suceava,
str. Traian Vuia, nr. 5, Carte funciar` 35108/
Suceava, nr. cadastral/ topografic 5862. Pre] evaluare/ de pornire al licita]iei 14.684 lei (exclusiv
TVA*); - teren intravilan (neproductiv) în suprafa]`
de 2654 mp situat în municipiul Suceava, str. Traian Vuia, nr. 5, Carte funciar` 35109/ Suceava, nr.
cadastral/ topografic 5863. Pre] evaluare/ de
pornire al licita]iei 197.829 lei (exclusiv TVA*). *)
cota de tax` pe valoarea ad`ugat` aplicabil` pentru pentru v~nzarea bunurilor imobile taxabil` în
conformitate cu prevederile Legii nr. 571/ 2003
privind Codul Fiscal, cu modific`rile [i complet`rile
ulterioare este 24 %. Bunurile imobile mai sus
men]ionate sunt grevate de urm`toarele: Creditori: AJFP Suceava. Colectare Contribuabili Mijlocii
Suceava. Sarcini: Proces - verbal sechestru bunuri
imobile nr. 160223/ 25.08.2014; Proces - verbal
sechestru bunuri imobile nr. 160224/ 25.08.2014;
Proces - verbal sechestru bunuri imobile nr.
160225/ 25.08.2014; Proces - verbal sechestru
bunuri imobile nr. 160226/ 25.08.2014. Invit`m pe
cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri
s` în[tiin]eze despre aceasta organul de exe-

cutare, înainte de data stabilit` pentru v~nzare.
Cei interesa]i în cump`rarea bunurilor sunt invita]i s` prezinte, p~n` la termenul de v~nzare
sau, în cazul v~nz`rii prin licita]ie, p~n` în ziua
precedent` termenului de v~nzare: oferte de
cump`rare; în cazul v~nz`rii la licita]ie, dovada
pl`]ii taxei de participare, reprezent~nd 10% din
pre]ul de pornire a licita]iei; împuternicirea persoanei care îl reprezint` pe ofertant; pentru persoanele juridice de na]ionalitate rom~n`, copie de
pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comer]ului; pentru persoanele juridice str`ine, actul de înmatriculare tradus în
limba rom~n`; pentru persoanele fizice rom~ne,
copie de pe actul de identitate; dovada emis` de
creditorii fiscali c` nu au obliga]ii fiscale restante,
urm~nd s` se prezinte la data stabilit` pentru
v~nzare [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 comunicare sau
luare la cuno[tin]`, în conformitate cu prevederile
art. 172 [i art. 173 din Ordonan]a Guvernului nr. 92/
2003 privind Codul de Procedur` Fiscal`, republicat`, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare.
Potrivit dispozi]iilor 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, c~nd urmeaz` s` se ia
m`suri de executare silit`, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informa]ii suplimentare v` pute]i adresa la sediul nostru sau la
telefon num`rul 0230/ 521358, int. 417.
Biroul Executorilor Judec`tore[ti Maximum, prin
executor judec`toresc Mehesz- Geczi Oana- Viorica, în conformitate cu dispozi]iile art. 838 alin.1
din C.proc.civ., (NCPC), aducem la cuno[tin]a general` c` în ziua de 13.11.2014 orele 12.30 va avea loc
la sediul Biroul Executorilor Judec`tore[ti Maximum, situat în Bolintin Vale, str. Republicii, bl.B3,
sc.A, ap.50, parter, jud. Giurgiu, tel./fax
0246.270.415, 0722.166.449, email maximum@exejud.ro, v~nzarea la licita]ie public` a bunului imobil- teren în suprafa]a de 741,3 mp [i casa în
suprafa]a de 49,78 mp. Pre]ul de începere al
licita]iei publice este 93.976,89 lei (20.431 Euro) stabilit conform raportului de expertiz` întocmit de
c`tre expert tehnic judiciar Ionica Gogoasa.
Som`m pe to]i cei care pretind vreun drept
asupra bunului imobil descris mai sus, s` anun]e
executorul judec`toresc înaintea datei stabilite
pentru v~nzare. P~n` la data Licita]iei-de achitat
garan]ia de participare de cel pu]in 10% din pre]ul
de pornire a licita]iei imobilului.
Anunt privind v~nzare bunuri imobile, data 11
Noiembrie 2014. In temeiul art. 162, alin.(1) din O.G.
92/2003 privind Codul de procedur` fiscal`, republicat`, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare,
Municipiul Slobozia organizeaz` licita]ie public` in
data de 27.11.2014 ora 10.00, la sediul din str. Episcopiei, nr.1, a urm`torului bun sechestrat, proprietate a debitorului S.C. Pav Cris Impex SRL, cu sediul
in Slobozia, Str. Matei Basarab, bl. 29 sc. c ap. 4,
dosar executare nr.22870/ 22.06.2010: Denumirea
bunului imobil / Pre] de evaluare exclusiv TVA /
Cota TVA; -hala prest`ri servicii - cu regim de
inal]ime parter, cu suprafa]a construit` de 205 m?
[i suprafa]a util` de 196 m? ; -hala cu structur`
metalic`, inchideri perimetrale [i invelitoare din
panouri ixopan de 10 cm grosime este amplasat`
in incinta S.C. Pav Cris Impex SRL pe sos. Nordului,
lot. 4; -Terenul aferent construc]iei in suprafa]a de
1200 m?, apar]ine Domeniului Privat al Mun.
Slobozia; / 141.686 lei / scutit. Licita]ia se afl` la
primul termen [i porne[te de la pre]ul de evaluare.
Cota de tax` pe valoarea adaugat` pentru
v~nzarea bunurilor imobile este 24%, scutit in conformitate cu prevederile art.141 alin.(2) lit.f) din
Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu
modific`rile ulterioare [i pct.4 alin.(3) din normele
metodologice de aplicare a Titlului VI din Codul Fiscal, aprobate prin Hot`r~rea Guvernului
nr.44/2004, cu modific`rile ulterioare. Invit`m pe
cei care pretind vreun drept asupra acestui bun s`
in[tiin]eze despre aceasta organul de executare, inainte de data stabilit` pentru v~nzare; Pentru participarea la licita]ie, ofertan]ii depun in plic inchis,
pina cel t~rziu in data de 26 Noiembrie 2014, ora
12.00, urm`toarele documente: -oferta de
cump`rare; -dovada pla]ii taxei de participare,
reprezent~nd 10% din pre]ul de pornire a licita]iei
(care
se
va
vira
in
contul
RO56TREZ3915006XXX000125, deschis la Trezoreria Municipiului Slobozia, sau la casieria unit`]ii
noastre); -imputernicirea persoanei care il
reprezint` pe ofertant; -pentru persoanele juridice
de nationalitate rom~n`, copie a certificatului unic
de inregistrare eliberat de Oficiul Registrului
Comer]ului; -pentru persoanele juridice str`ine,
actul de inmatriculare tradus in limba rom~n`; pentru persoanele fizice rom~ne, copie a actului
de identitate; -pentru persoanele fizice str`ine,
copie a pa[aportului; - dovada emisa de c`tre organele fiscale, ca nu are obliga]ii fiscale restante
fa]` de acestea, urm~nd s` se prezinte la data stabilit` pentru v~nzare [i la locul fixat in acest scop.
La licita]ie nu poate participa debitorul in nume
propriu sau prin persoane interpuse. Impotriva
prezentului inscris, cel interesat poate introduce
contesta]ie la instan]a judecatoreasc` competent`,
in termen de 15 zile de la comunicare sau luare la
cunostin]`, in conformitate cu prevederile art. 172-

173 din O.G. 92/2003 privind Codul de procedura
fiscal` republicat`, cu modific`rile [i complet`rile
ulterioare. Potrivit dispozi]iilor art.9 alin.(2) lit.c)din
O.G. 92/2003, republicat`, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare, c~nd urmeaz` s` se ia m`suri
de executare silit`, nu este obligatorie audierea
contribuabilului. Pentru rela]ii suplimentare v`
pute]i adresa la sediul Municipiului Slobozia, sau la
telefon 0243/231401 int. 175.
Anun] privind v~nzare bunuri mobile, 11 Noiembrie 2014. In temeiul art. 162 alin (1) din O.G.
92/2003 privind Codul de procedura fiscal`, republicat`, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare, se face cunoscut c` in ziua de 27, luna
noiembrie, anul 2014, ora 10.00, la sediul Municipiului Slobozia, din str. Episcopiei, nr.1, se va vinde
prin licita]ie public` deschis` urm`toarele bunuri
mobile, proprietate a debitorului SC Chemgas
Holding Corporation SRL, din orasul Slobozia, Sos.
C`l`ra[i, KM 4, jud. Ialomi]a, C.U.I. 24978785, dosar
de executare nr.17160/ 22.05.2012: Denumirea
bunului mobil / Pre] de evaluare exclusiv TVA /
Cota TVA. Autoturism Mercedes 600 SEL, an de
fabrica]ie 1994, cu serie motor 12008621, serie
sasiu WDB1400571A223963, motor 5987 cmc, benzina / 21.654 lei / 24%; Autoturism Mercedes ML
350, an de fabrica]ie 2006, cu serie motor
30304325, serie sasiu WDC1641861A1060083,
motor 3498 cmc, benzina / 48.611 lei / 24%. Cota
de tax` pe valoarea adaugat` pentru v~nzarea
bunurilor mobile este de 24% in conformitate cu
prvederile art.128 alin.(3) lit.b) din Legea
nr.581/2003 privind Codul fiscal, cu modific`rile
ulterioare, [i pct.6 alin.(7) din normele metodologice de aplicare a Titlului VI din Codul Fiscal, aprobate prin Hot`rarea Guvernului nr.44/ 2004, cu
modific`rile ulterioare. Invit`m pe cei care pretind
vreun drept asupra acestui bun s` instiin]eze despre aceasta organul de executare, inainte de data
stabilit` pentru v~nzare. Cei interesa]i in
cump`rarea bunului sunt invita]i s` prezinte,
p~n` la termenul de v~nzare sau, in cazul v~nz`rii
prin licita]ie, p~n` in ziua precedent` termenului
de v~nzare ora 12.00, urm`toarele documente: oferta de cump`rare; -dovada pla]ii taxei de participare reprezent~nd 10% din pre]ul de pornire a
licita]iei (care se va vira in contul
RO56TREZ3915006XXX000125, deschis la Trezoreria mun. Slobozia , sau la casieria unit`]ii noastre);
-imputernicirea persoanei care il reprezint` pe
ofertant; -pentru persoanele juridice de nationalitate rom~n`, copie de pe certificatul unic de inregistrare eliberat de Oficiul Registrului
Comer]ului; -pentru persoanele juridice str`ine,
actul de inmatriculare tradus in limba rom~n`; pentru persoanele fizice rom~ne , copie de pe
actul de identitate; -pentru persoanele fizice
str`ine , copie de pe pa[aport ; -dovada emis` de
c`tre organele fiscale, ca nu are obliga]ii fiscale
restante fa]` de acestea, urm~nd s` se prezinte la
data stabilit` pentru v~nzare [i la locul fixat in
acest scop. Debitorul nu va putea licita nici personal, nici prin persoana interpusa. La licita]ie documentele solicitate in copie, vor fi prezentate in
original pentru conformitate. Impotriva prezentului inscris, cel interesat poate introduce contesta]ie
la instan]a judec`toreasc` competent`, in termen
de 15 zile de la comunicare sau luare la cunostin]`,
in conformitate cu prevederile art. 172-173 din O.G.
92/2003 privind Codul de procedur` fiscal` republicat`, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare.
Potrivit dispozi]iilor art.9 alin (2) lit. d) din O.G.
92/2003 republicat`, cu modific`rile [i
complet`rile ulterioare, c~nd urmeaz` s` se ia
m`suri de executare silit`, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru rela]ii suplimentare v` pute]i adresa la sediul Municipului
Slobozia, sau la telefon 0243/231401 int. 163. Data
afi[`rii 13.11.2014.

PIERDERI
Pierdut atestat transport marf` rutier seria
0150616000 [i certificat ADR seria 0062537 pe numele Neac[u Ionu] Cristian. Le declar nule.
Likaci Investments S.R.L., identificat` cu
J40/7624/2009, C.U.I.:25750768, cu sediul în Bucure[ti, Sectorul 4, Bd.M`r`[e[ti, nr.2B, bl.A, sc.2,
parter, biroul 4, declar` pierdute [i nule certificatul
de înregistrare [i certificatele constatatoare anexate acestuia.
S.C. Iristelevision S.R.L., C.U.I. RO 15576495, declar`
pierdut facturierul seria „Iris” cu nr. 3551- 3600. Declar` nule facturile de la nr. 3583- 3600.
Iventa Rom~nia Management Consulting S.R.L.,
C.U.I. 18280701, J40/339/13.01.2006, sediul în Bucure[ti, Sector 2, str. Maria Rosetti nr.8A, etaj 4,
ap.5, declar`m pierdute [i nule urm`toarele documente: -Certificat de înregistrare seria B, nr.
1687092; -Certificat constatator seria 88271;
Men]iunea/ încheierea nr. 14760 -26.02.2009.
SC M.M Holydays Impex SRL cu sediul social în
Aleea Florilor nr.3, bl.E7, sc.1, sector 6, Bucure[ti,
J40/30574/1992, RO3984024 declar` pierdute
urm`toarele acte: Declara]ie instalare casa de
marcat/imprimanta fiscal` DATECS FP550T din
06.03.2008 [i num`r de înregistrare DGFP de la
imprimanta fiscal` DATECS FP550T cu seria
00803561 pentru punctul de lucru din Pia]a Unirii
nr.1, et.2, magazin Super Sport, sector 3, Bucure[ti.
Publicitate

