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anun}uri

OFERTE SERVICIU
Proto Technology are ca principal domeniu de activitate fabricarea
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, ma-
chetare [i prototipare, desen tehnic [i lucrul cu unelte manuale.
Pentru mai multe informa]ii, v` rug`m s` ne scrie]i pe adresa con-
tact@prototechnology.ro. 

Agen]ia de Credite [i Burse de Studii anun]` scoaterea la concurs
a func]iei publice de execu]ie, vacant`, de Consilier clasa I, grad
superior, Direc]ia Credite [i Burse, ID 360935. Concursul va avea
loc la sediul Agen]iei de Credite [i Burse de Studii din str.
Caransebe[, nr. 1, sector 1, Bucure[ti, în data de 20.02.2015, ora
10.00. Documentele necesare înscrierii la concurs, condi]iile gen-
erale, condi]iile specifice [i bibliografia sunt afi[ate la sediul in-
stitu]iei. Dosarele pot fi depuse în termen de 20 de zile de la data
public`rii anun]ului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-
a, la Direc]ia Financiar - Contabilitate [i Resurse Umane. Informa]ii
suplimentare se pot ob]ine la tel.021.310.19.05.

Universitatea Babe[-Bolyai. Direc]ia Resurse Umane. Serviciul
Resurse Umane. Anun]. În temeiul prevederilor H.G nr. 286/ 2011,
Universitatea Babe[-Bolyai cu sediul în Cluj-Napoca, str. M.
Kog`lniceanu nr. 1, organizeaz` concurs pentru ocuparea postului
de sociolog principal, vacant pe perioad` nedeterminat` în cadrul
Centrului de Dezvoltare Universitar`. Condi]ii de participare: -
studii superioare în domeniul Sociologie; - experien]` în
înv`]`mântul superior de minim 3 ani; - limba englez` minim nivel
mediu; - operare PC: pachet Office; - cuno[tin]e privind organi-
zarea - func]ionarea sistemului na]ional de înv`]`mânt superior;
- cuno[tin]e privind asigurarea calit`]ii în înv`]`mântul superior.
Concursul va consta într-o prob` scris` (în data de 10.02.2015, ora
10.00) [i un interviu (în data de 17.02.2015, ora 10.00). Dosarele de
concurs se pot depune pân` la data de 30.01.2015, ora 16.00. In-
forma]ii suplimentare se pot ob]ine de la Direc]ia Resurse Umane,
str. I.C. Br`tianu nr. 14, pe pagina de internet www.ubbcluj.ro sau
la telefon 0264/ 405300 interior 5449. Director RU, Mircea Ra]iu.

Erat` la anun]ul de concurs pentru func]ia public` de execu]ie de
referent, cls III, grad debutant în cadrul Compartimentului Cadas-
tru Agricol, Urbanism, publicat în data de 13.05.2015, în Jurnalul
Na]ional. Se modific`: func]ia public` de execu]ie vacant`, din
“Referent, cl.III, grad debutant”, în “Referent, cl.III, grad asistent”;
la condi]iile specifice, se adaug`: “vechime în specialitatea studi-
ilor absolvite- minim 6 luni”. Toate celelalte informa]iile r`mân
neschimbate.

SC Floarea International SRL cu sediul în Bucure[ti, Sectorul 1,
str.Londra, nr.34, Cl`direa Principal` (corp A), etaj 1, camera nr.4,
angajeaz` pe urm`toarele posturi vacante, pentru punctul de
lucru din localitatea }`nd`rei, str.Teilor, nr.51, jude[ul Ialomi]a, con-
cursul va avea loc la sediul societ`]ii din Bucure[ti, în data de
21.01.2015 orele 11.00: 1. {ef Sec]ie Industrie Extractiv`. Condi]ii: -
Studii universitare de licen]` absolvite cu diplom`, respectiv studii
superioare de lung` durat`, absolvite cu diplom` de licen]`; -
Condi]ie minim` de vechime în specialitatea studiilor necesare: 5
ani; -Cuno[tin]e operare PC -nivel avansat. Rela]ii despre [i în
leg`tur` cu acest post la num`rul de telefon: 0743.555.018, iar
depunerea CV-urile se va face la urmatoarea adres` de email:
floarea.intl@transoilcorp.com, m.nicolae@transoilcorp.com.

Prim`ria Comunei G`ge[ti, jude]ul Vaslui, organizeaz` concurs
pentru ocuparea, prin recrutare, a func]iei publice de execu]ie va-
cante din aparatul de specialitate al Primarului Comunei G`ge[ti,
jude]ul Vaslui, Consilier, clasa I, grad profesinal-debutant, din
cadrul Compartimentului Agricol,  în data de 17.02.2015, proba
scris`, ora 10.00. Dosarele de înscriere la concurs se pot depune la
Prim`ria Comunei G`ge[ti, jude]ul Vaslui, în termen de 20 de zile
de la data public`rii anun]ului în Monitorul Oficial, Partea a III-a.
Condi]iile de desf`[urare, de participare la concurs [i bibliografia
stabilit` sunt afi[ate la sediul institu]iei. Rela]ii suplimentare se
pot ob]ine la sediul Prim`riei comunei G`ge[ti, jude]ul Vaslui sau
la nr.de telefon: 0235.429.788.

Ora[ul S`li[te, în calitate de autoritate tutelar` a Regia Public`
Local` Ocolul Silvic Valea Frumoasei S`li[te prin Comisia de selec]ie
a candida]ilor în consiliile de administra]ie ale regiilor autonome
[i societ`]ilor comerciale aflate în coordonarea, subordonarea sau
sub autoritatea Ora[ului S`li[te, anun]` amânarea organiz`rii
selec]iei/ evalu`rii membrilor Consiliului de Administra]ie în con-
formitate cu prevederile O.U.G. nr.109/2011, pentru data de
26.01.2015. Candidaturile [i documentele solicitate se depun pân`
la data 26.01.2015, ora 09, la registratura Ora[ului S`li[te. În pe-
rioada 26.01.2015, orele 09-11, se va realiza selec]ia dosarelor de
candidatur`, iar candida]ii selecta]i vor sus]ine interviul în data
de 26.01.2015, ora 12.

Ora[ul S`li[te, în calitate de ac]ionar majoritar la S.C. Eco Margin-
ime S.A. cu sediul în localitatea S`li[te, str. Baii nr.6, jude]ul Sibiu,
înmatriculat` la registrul comer]ului cu nr. J32/18/2010, CIF
26403996, prin Comisia de selec]ie a candida]ilor în consiliile de
administra]ie ale regiilor autonome [i societ`]ilor comerciale
aflate în coordonarea, subordonarea sau sub autoritatea. Ora[ului
S`li[te, anun]` amânarea organiz`rii selec]iei/ evalu`rii mem-
brilor Consiliului de Administra]ie în conformitate cu prevederile
O.U.G. nr. 109/2011, pentru data de 26.01.2015. Candidaturile [i doc-
umentele solicitate se depun pân` la data 26.01.2015, ora 09, la
registratura Ora[ului S`li[te. În perioada 26.01.2015, orele 09-11, se
va realiza selec]ia dosarelor de candidatur`, iar candida]ii selecta]i
vor sus]ine interviul în data de 26.01.2015, ora 12.

În conformitate cu prevederile H.G. nr.611/2008, Ministerul Agricul-
turii [i Dezvolt`rii Rurale anun]` scoaterea la concurs a 2 (dou`)
func]ii publice de execu]ie vacante, astfel: 1(una) func]ie de con-
silier juridic superior [i 1 (una) func]ie de consilier principal la Ser-
viciul de Pres` [i Rela]ii Publice din cadrul aparatului propriu, în
data de 16.02.2015, ora 10,00, proba scris`. Dosarele de înscriere la
concurs se depun la secretariatul comisiei de concurs în termen de
20 zile, de la data public`rii (16 ianuarie 2014). Bibliografia,
condi]iile specifice de participare precum [i actele solicitate can-
dida]ilor pentru dosarul de înscriere vor fi afi[ate la sediul

institu]iei din B-dul. Carol I nr.2-4, sector 3 Bucure[ti [i vor fi publi-
cate pe pagina de web www.madr.ro. Concursul va avea loc la
sediul Ministerului Agriculturii [i Dezvolt`rii Rurale.

În conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011, cu modific`rile [i
complet`rile ulterioare, Institutul de Stat pentru Testarea [i Inreg-
istrarea Soiurilor anun]` scoaterea la concurs în data de 09 febru-
arie 2015, ora 10.00 proba scris`, a urm`toarelor posturi
contractuale vacante: Centrul pentru Testarea Soiurilor Negre[ti:
-1 post de muncitor calificat I. Condi]iile specifice prev`zute în fi[a
postului: studii medii absolvite cu diplom` de bacalaureat sau
[coal` profesional`; vechime în specialitatea studiilor necesare
ocup`rii postului: minimum 5 ani. -1 post de muncitor calificat III.
Condi]iile specifice prev`zute în fi[a postului: studii medii ab-
solvite cu diplom` de bacalaureat sau [coal` profesional`;
vechime în specialitatea studiilor necesare ocup`rii postului: min-
imum 3 ani. Concursul va avea loc la sediul Centrului pentru
Testarea Soiurilor Negre[ti din strada Mihail Kog`lniceanu, nr.40,
jude] Vaslui, în data de 09 februarie 2015, ora 10.00 proba scris`.
Dosarele de înscriere se depun în termen de 10 zile lucr`toare de
la publicare. Bibliografia, condi]iile specifice de participare precum
[i actele solicitate candida]ilor la înscriere vor fi publicate pe site-
ul ISTIS [i afi[ate la sediul CTS Negre[ti. Informa]ii suplimentare
se pot ob]ine la nr. de tel.: 021/3184380.

Institutul de Stat pentru Testarea [i Inregistrarea Soiurilor anun]`
scoaterea la concurs a urm`torului post vacant, astfel: Centrul pen-
tru Testarea Soiurilor R`d`u]i -1 post de consilier debutant. Con-
cursul va avea loc la sediul ISTIS în data de 17 februarie 2015, ora
10.00 proba scris`. Dosarele de înscriere se depun în termen de
20 de zile de la publicare. Condi]iile specifice prev`zute în fi[a pos-
tului: -studii universitare de licen]` absolvite cu diplom`, respec-
tiv studii superioare de lung` durat` absolvite cu diplom` de
licen]` sau echivalent` în domeniul agronomie. Bibliografia,
condi]iile specifice de participare precum [i actele solicitate can-
dida]ilor la înscriere vor fi publicate pe site-ul ISTIS [i afi[ate la
sediul institu]iei din Bd. M`r`[ti, nr. 61, sector 1, Bucure[ti. In-
forma]ii suplimentare se pot ob]ine la nr. de tel.: 021/3184380.

Direc]ia de Administrare a Fondului Locativ Sector 6 cu sediul ?n
localitatea Bucure[ti, str. Valea Oltului, nr.31-35, Bl. Corp A+B, sector
6, cod fiscal 26479633, organizeaz` concurs pentru ocuparea
func]iei  contractuale vacante de: Inspector specialitate IA, 1 post,
[i a func]iei contractuale temporar vacante de: Administrator imo-
bile, 1post, conform H.G. 286/23.03.2011 modificat` [i completat`
prin HG 1027/2014. Concursul se va desf`[ura astfel: -Proba scris`
?n data de 10.02.2015, ora 10.00; -Proba interviu ?n data de
11.02.2015, ora 12.00. Pentru participarea la concurs candida]ii tre-
buie s` ?ndeplineasc` urm`toarele condi]ii: -condi]iile specificate
la art.3 din Anexa la H.G. 286/2011; -pentru postul de inspector
specialitate: absolven]i de facultate cu diplom` de licen]` (profil
economic, drept, [tiin]e juridice [i administrative); -experien]` ?n
func]ia de administrator imobile de cel pu]in 2 ani; -pentru postul
de administrator: absolven]i de liceu cu diplom` de bacalaureat;
-experien]` ?n func]ia de administrator imobile.

Candida]ii vor depune dosarele de participare la concurs (în-
tocmite conform art.17 din H.G. 286/2011) pân` la data de:
03.02.2015, ora 10.00 la sediul D.A.F.L.S.6. Rela]ii suplimentare la
sediul: D.A.F.L.S.6, persoana de contact: }ambrea Mariana, telefon:
0725555903, fax: 0213657473, E-mail: relatiicupublicul@dafls6.ro.

În conformitate cu prevederile art.7 din H.G. nr.286/2011, Autori-
tatea Rutier` Român`- A.R.R., cu sediul în b-dul Dinicu Golescu
nr.38, sector 1, Bucure[ti organizeaz` concurs de recrutare pentru
ocuparea urm`toarelor func]ii contractuale de execu]ie vacante:
-referent de specialitate gradul II -Agen]ia A.R.R. Bac`u- (1 post).
Condi]iile de participare: preg`tire de baz`: studii superioare de
lung` durat`, absolvite cu diplom` de licen]` sau echivalent`:
[tiin]e inginere[ti/ economice/ juridice; vechime în specialitate:
minim 1 an; cuno[tin]e operare calculator: MS Office, Internet,
nivel bine. -referent de specialitate gradul II -Agen]ia A.R.R. Cluj- (1
post). Condi]iile de participare: -preg`tire de baz`: studii supe-
rioare de lung` durat`, absolvite cu diplom` de licen]` sau echiva-
lent`: [tiin]e inginere[ti/ economice/ juridice; -vechime în
specialitate: minim 1 an; -cuno[tin]e operare calculator: MS Of-
fice, Internet, nivel bine. -referent de specialitate gradul II -Agen]ia
A.R.R. Olt- (1 post). Condi]iile de participare: preg`tire de baz`:
studii superioare de lung` durat`, absolvite cu diplom` de licen]`
sau echivalent`: [tiin]e inginere[ti/ economice/ juridice; vechime
în specialitate: minim 1 an; cuno[tin]e operare calculator: MS Of-
fice, Internet, nivel bine. -referent debutant -Agen]ia A.R.R.
Vrancea- (1 post). Condi]iile de participare: preg`tire de baz`: studii
superioare de lung` durat`, absolvite cu diplom` de licen]` sau
echivalent`: [tiin]e inginere[ti/ economice/ juridice; vechime în
specialitate: -; cuno[tin]e operare calculator: MS Office, Internet,
nivel bine. Dosarele de concurs se depun la sediul Autorit`]ii Ru-
tiere Române- A.R.R., b-dul Dinicu Golescu nr. 38, sector 1 Bucure[ti,
pân` la data de 30.01.2015 ora 14.00. Concursul va consta în 3 etape
succesive: a) selec]ia dosarelor de înscriere; b) proba scris` va avea
loc la sediul central al Autorit`]ii Rutiere Române- A.R.R., b-dul
Dinicu Golescu nr. 38, sector 1 Bucure[ti, în data de 09.02.2015 ora
10.00; c) interviul se va sus]ine la sediul central al Autorit`]ii Ru-
tiere Române- A.R.R., b-dul Dinicu Golescu nr. 38, sector 1 Bucure[ti,
în data de 13.02.2015 ora 10.00. Rela]ii suplimentare se pot ob]ine
la telefon 0213134853 Serviciul Resurse Umane. Bibliografia [i alte
informa]ii necesare desf`[ur`rii concursului sunt afi[ate la sediul
institu]iei [i pe  site-ul www.arr.ro. Dosarele de concurs se depun
în termen de 10 zile lucr`toare de la data public`rii prezentului
anun], la sediul autorit`]ii.       

CITA}II
Se citeaz` numitul B`la[a Gabriel Dumitru cu ultimul domiciliu \n
comuna M`gurele, sat M`gurele, nr. 352, Prahova, \n dosar nr
3376/331/2012 la data de 3 februarie 2015 la Judec`toria V`lenii de
Munte. 

Numita Cozma Valentina cu domiciliul cunoscut în localitatea
YUTZ- Fran]a este citat` la Tribunalul Ia[i la data de 03.02.2015, ora
9.00, camera S6, et.4, Civ R2 în calitate de intimat` în Dosarul nr.
14779/245/2011- revendicare imobiliar`, obliga]ia de a face recurs

în contradictoriu cu recuren]ii B`gireanu Paulina, B`gireanu Florin
[i Ad`sc`li]ei Irina-Gabriela (fost` Verde[).

Numitul Radu Marius Ionel cu ultimul domiciliu cunoscut \n Bu-
cure[ti, Str. P~ncota nr. 122, Sector 2, este citat cu men]iunea s` se
prezinte personal la interogatoriu la data de 04.02.2015, ora 08:30
la Judec`toria Sector 1 Bucure[ti, camera 315, complet C8-civil bis,
\n calitate de intervenient for]at, \n dosarul nr. 7860/299/2013*,
reclamant fiind Macsim Auto Logistics SRL.

Ulmeanu Florina cu ultimul domiciliu cunoscut în comuna Nanov,
jude]ul Teleorman este citat` pentru data de 26.01.2015, în proce-
sul de divor] cu reclamantul Cr`ciun Gheorghe la judec`toria
Zimnicea, ora 9:00, în dosarul nr. 421/339/2014.

Numita Boc`ne] Oana din Ardeoani, Bac`u, este citat` \n calitate
de p~r~t` la Judec`toria Moine[ti dosar 1121/260/2014 termen
12.02.2015 \n proces cu reclamantul Boc`ne] Emilian. 

Apetrei Ioan, cu domiciliu în loc. Savine[ti, str. Tineretului, bl. T1, ap.
21, jud. Neam], este chemat la Judec`toria Bicaz cu sediul \n Bicaz,
str. Republicii nr 21, jud. Neam], camera B, în ziua de 17.02.2015,
Completul C3-consiliu, ora 9.30, \n dosar nr. 28396/245/2014, \n cal-
itate de Pârât, în proces cu E.On Energie România SA în calitate de
Reclamant, av~nd ca obiect cerere de valoare redus`.

Societatea Scorpion Invest SRL cu sediu cunoscut \n Bucure[ti, Str.
M`r`[e[ti nr. 16, parter, camera 2, Sector 4, J40/11166/2012, CIF RO
30727591 este chemat` la Judec`toria Sector 4 Bucure[ti, Str.
Danielopol Gheorghe nr. 2-4 Sector 4, camera 222, Complet c 8 civil
[i fond funciar, la data de 04 februarie 2015, ora 08:30, \n calitate
de p~r~t \n dosarul nr. 24597/4/2014, av~nd ca obiect cerere de val-
oare redus` – fond, \n proces cu reclamantul SC Unilever Distribu-
tion SRL, cu sediul ales la Cabinetul de Avocatur` Simona Coman
din C~mpina, Str. George Bari]iu nr. 30, jude]ul Prahova.

România-Judec`toria Turda din data de-12.01.2015. Se aduce la
cuno[tinta celor interesa]i c` reclaman]ii Vesa Ioan [i Vesa Euge-
nia, ambii domicilia]i în mun.Turda, str. Lotus, nr.14, ap.17, jud.Cluj,
au introdus la Judec`toria Turda, în dosar civil nr.4981/328/2014,
ac]iune prin care solicit` s` se constate, în contradictoriu cu pârâ]ii
Popa Iuon a lui Gavril`, pârât Popa Adrian, pârât Popa Daniel, pârât
Popa Otilia Adriana, pârât Oltean Ancu]a Daniela, c` ace[tia au
dobândit, prin uzucapiune, imobilul nou format înscris în CF-nr.
109-Podeni sub nr.de ordine A+1 prev`zut cu nr. top.218, 219 în
suprafa]` de 223.mp, cu destina]ia de curte [i gr`din`, imobil sit-
uat administrativ în com.Moldovene[ti, sat-Podeni, nr.263, jud.Cluj,
cu îndeplinirea condi]iilor prev`zute de dispozi]iile art.1051 Noul
Cod de Procedur` Civil`. Persoanele interesate pot s` fac` opozi]ie
la Judec`toria Turda, potrivit dispozi]iilor art.1051-Noul Cod Proce-
dur` civil`, în caz contrar în termen de 6-luni de la emiterea celei
din urm` publica]ii se va trece la judecarea cererii. Prezenta comu-
nicare a fost emis` în baza încheierii civile nr.13/2015 pronun]at`
la data de 08.01.2015 în dosarul civil nr.4981/328/2014.

DIVERSE

Subscrisa Lexe IPURL, în calitate de administrator judiciar al deb-
itorului SC Cicalex SA, cu sediul în comuna Poroschia, str. Abatoru-
lui, nr. 1, jud. Teleorman, CUI: RO 2695109, num`r de ordine în
Registrul Comer]ului J34/238/1991, în conformitate cu preveder-
ile art. 71(2) [i art. 100(1) din legea 85/2014, notific` deschiderea
procedurii generale a insolven]ei împotriva debitoarei. Termenele
limit` stabilite de instan]` sunt: - depunerea opozi]iilor la de-
schiderea procedurii – 10 zile de la primirea notific`rii [i termenul
pentru solu]ionarea opozi]iilor – 10 zile de la expirarea termenu-
lui de depunere a acestora; - înregistrarea cererilor pentru ad-
miterea crean]elor – 09/02/2015; - verificarea crean]elor,
întocmirea [i publicarea în B.P.I. a tabelului preliminar –
27/02/2015; - depunerea contesta]iilor – 7 zile de la publicarea
tabelului preliminar în Buletinul Procedurilor de Insolven]`; -
solu]ionarea eventualelor contesta]ii la tabelul preliminar [i de-
finitivarea tabelului crean]elor – 23.03.2015. [edin]a creditorilor va
avea loc la 04/03/2015, ora 10.00, la sediul debitoarei. Fixeaz` ter-
men pentru continuarea procedurii la data de 23.02.2015. Rela]ii
la telefon: 0744.688575, 0784/594304, fax 0347/803280, e-mail:
alexesorin@yahoo.com.

Subscrisa Lexe IPURL, în calitate de administrator judiciar al deb-
itorului SC Cicalex SA, cu sediul în comuna Poroschia, str. Abatoru-
lui, nr. 1, jud. Teleorman, CUI: RO 2695109, num`r de ordine în
Registrul Comer]ului J34/238/1991, în conformitate cu preveder-
ile art. 52 din Legea 85/2014, convoac` Adunarea General` a
Ac]ionarilor pentru data de 03.02.2015, ora 10.00, la sediul deb-
itoarei, având urm`toarea ordine de zi: 1. Desemnarea adminis-
tratorului special. Rela]ii la telefon: 0744/688575, 0784/594304,
fax 0347/803280, e-mail: alexesorin@yahoo.com.

Prim`ria Ora[ului Petrila, prin Compartimentul Corp Control Com-
ercial [i Autorizare Transport Public Local, va  procedura la
atribuirea [i eliberare unui num`r de 20 Autoriza]ii Taxi, autoriza]ii
stabilite prin Regulamentul de organizare [i desf`[urare a
activit`]ii de transport public în regim de taxi pe raza teritorial` a
ora[ului Petrila. Autoriza]iile taxi vor avea urm`toarele numere
de atribuire: 2, 11, 13/6, 13/8, 13/9, 13/10, 16, 26, 27, 28, 41, 46, 54, 57,
58, 61, 69, 71, 79, 80. În acest scop persoanele fizice autorizate sau

operatorii de transport interesa]i vor depune o cerere [i docu-
mentele necesare la Registratura Prim`riei ora[ului Petrila, pân` la
data de 02.03.2015, orele 15:00. Documentele necesare pentru par-
ticiparea la procedura de atribuire sunt urm`toarele: -Dovada în-
deplinirii condi]iei de capacitate profesional`, respectiv: copie de
pe certificatul de competen]` profesional` a persoanei desem-
nate, pentru transportatorul persoan` juridic` sau întreprindere
familial`; -Dovada îndeplinirii condi]iei de onorabilitate, respec-
tiv: cazierul judiciar al persoanei desemnate, din care s` rezulte
c` acesta: nu a fost condamnat` pentru infrac]iuni de natur` com-
ercial`; nu a fost condamnat` pentru infrac]iuni privind condi]iile
de plat` [i de angajare, perioadele de conducere [i de odihn` ale
conduc`torilor auto, siguran]` rutier`, siguran]a vehiculului rutier
sau a persoanelor transportate, protec]ia mediului; -Avizul
medico–psihologic care atest` c` persoana desemnat` este apt`
pentru a ocupa o func]ie care concur` la siguran]a circula]iei; -
Cazierul fiscal al transportatorului, dac` acesta este operator eco-
nomic; -Declara]ie pe propria r`spundere privind perioadele în
care transportatorul a executat servicii de transport în regim de
taxi, cu men]ionarea intervalelor când a avut interdic]ii [i motivul
acestora; -Dovada îndeplinirii capacit`]ii financiare, respectiv: de-
clara]ie pe propria r̀ spundere a transportatorului c` poate asigura
spa]iile necesare pentru parcarea tuturor autovehiculelor cu care
va desf`[ura activitatea de taxi, spa]ii de]inute în proprietate sau
prin contracte de închiriere; declara]ie pe propria r`spundere a
transportatorului c` de]ine sau are capacitatea financiar` de a
de]ine un num`r de autovehicule, pe tipuri, în proprietate sau în
temeiul contractelor de leasing; -cererea transportatorului pen-
tru eliberarea tipului de autoriza]ie de transport, stabilit prin
prezenta lege; -copie de pe Certificatul de înregistrare la registrul
comer]ului ca transportator, respectiv persoan` fizic` autorizat`,
asocia]ie familial` autorizat` sau persoan` juridic`, dup` caz; -
copie de pe certificatul de agreare pentru utilizarea autovehiculu-
lui în regim de taxi eliberat de R.A.R.; -copie de pe certificatul de
înmatriculare, carnet de identitate ale autovehiculului din care s`
rezulte c` acesta este de]inut de c`tre transportatorul autorizat
respectiv în proprietate sau în temeiul unui contract de leasing [i
talonul anex` la certificatul de înmatriculare, cu inspec]ia tehnic`
periodic` valabil`; -copie de pe poli]a de asigurare a pasagerilor [i
a bagajelor pentru riscurile acestora; -autoriza]ia de transport. Doc-
umentele cu privire la criteriile de departajare [i punctajul acor-
dat, data la care va fi demarat` procedura  de eliberare a
autoriza]iilor taxi, data anun]`rii rezultatului atribuirii cât [i lista
solicitan]ilor înscri[i în lista de a[teptare vor fi afi[ate la afi[ierul
institu]iei noastre. Alte informa]ii referitoare la documentele nece-
sare particip`rii la ob]inerea autoriza]iilor taxi se ob]in la sediul
Prim`riei Ora[ului Petrila, respectiv la Compartimentul Corp Con-
trol Comercial [i Autorizare Transport Public.

ADUNåRI GENERALE
Administratorul SC Adama Construct Trading SRL [i SC Automo-
tive DistrubutiON SRL convoac` AGA în data de 16.02.2015 ora
14:00 în comuna Berceni sat Moara Nou` nr.127A jude]ul Prahova.

Convocator: Consiliul de Conducere al Funda]iei pentru Tineret a
Municipiului Bucure[ti, în conformitate cu prevederile legale în
vigoare [i cu art.11 alin. (1) din Regulamentul Intern de Organizare
[i Func]ionare (RIOF) al FTMB, convoac`, în data de 04.02.2015
orele 18.00, la sediul FTMB din Bucure[ti, Calea {erban Vod` nr.213,
sector 4 -Tehnic Club, Adunarea General` Extraordinar` a Orga-
niza]iilor de Tineret a FTMB cu urm`toarea Ordine de Zi: 1. Re-
punerea în termen [i prelungirea Contractului de Asociere în
vederea edific`rii unor construc]ii autentificat sub nr.
2669/29.06.2005 -modificat [i completat prin actele adi]ionale ul-
terioare încheiat cu Rotary Construc]ii SRL în condi]iile [i termenele
negociate de Consiliul de Conducere al FTMB cu aceast` societate.
În cazul în care la data [i ora stabilite nu se întrune[te cvorumul
necesar, Adunarea General` Extraordinar` a Organiza]iilor de
Tineret a FTMB este reconvocat` pentru data de 05.02.2015, orele
18.00 la aceea[i adres` [i cu aceea[i ordine de zi. Organiza]iile
membre în Adunarea General` a Organiza]iilor de Tineret a FTMB
vor delega reprezentan]i pentru participarea la [edin]` Adun`rii
Generale, printr-un mandat scris ce va fi înaintat pentru înregis-
trare pân` la data prezent`rii pentru participarea la [edin]`. Rela]ii
suplimentare la tel.: 021/335.13.72; 021/410.70.72; 0752.304.665 -
Doina Sorina Oprea- Secretar FTMB; e-mail. office@ftmb.ro.

Bucure[ti, Calea Floreasca, nr.175, etaj.7, camera.C9, sector.1, înreg-
istrat` la Registrul Comer]ului sub nr.J40/805/2010, cod de iden-
tificare fiscal`: RO1127941, Convocare-Nr.1/13.01.2015.
Administratorul special, dl. Bezerghianu Niculai, respectiv RVA In-
solvency Specialists SPRL, reprezentat` prin Dna.Carmen Gabriela-
Sanda, în calitate de Administrator judiciar al Robinson Turism SA,
societate în insolven]` conform încheierii din 02.06.2010
pronun]at` de Tribunalul Bucure[ti Sec]ia a-VII-a comercial`, în
dosarul nr. 26039/3/2010, cu sediul social în Bucure[ti, Calea Flo-
reasca, nr.175, etaj.7, camera.C9, sector.1, înregistrat` la Registrul
Comer]ului sub nr.J40/805/2010, CUI.1127941, în temeiul art.20
alin.1 lit.g) din Legea nr.85/2006 actualizat`, coroborat` cu dis-
pozi]iile Legii nr.31/1990 actualizat`, convoac` în ziua de-
18.02.2015, ora-14:00, la adresa din Bucure[ti, Calea Floreasca,
nr.175, etaj.7, sala de [edin]e, sector.1, Adunarea General` Extraor-
dinar`  a Ac]ionarilor, pentru to]i ac]ionarii Robinson Turism SA
înscri[i în registrul ac]ionarilor ]inut de c`tre Depozitarul Central
SA la sfâr[itul zilei de-30.01.2015 (data de referin]`), conform or-
dinii de zi de mai jos: ORDINE DE ZI A ADUNåRII GENERALE EXTRA-
ORDINARE: 1.Prezentarea Raportului cu privire la cadrul juridic
aplicabil tranzac]ionarii ac]iunilor pe o pia]a reglementat` respec-
tiv tranzac]ionarii în cadrul unui sistem alternativ de
tranzac]ionare [i prezentarea pie]elor reglementate [i a sistemelor
alternative de tranzac]ionare pe care pot fi tranzac]ionate ac]iu-
nile societ`]ii, în conformitate cu Legea-151/2014 [i pus la dispozi]ia
ac]ionarilor la sediul Societ`]ii, conform legii; 2.Dezbaterea [i apro-
barea uneia dintre urm`toarele opera]iuni:(i)tranzac]ionarea
ac]iunilor Robinson Turism SA în cadrul unei pie]e reglementate,
(ii)tranzac]ionarea ac]iunilor Robinson Turism SA pe un sistem al-
ternativ de tranzac]ionare sau (iii)renun]area Robinson Turism SA
la tranzac]ionarea ac]iunilor pe pia]a de capital consecin]` fiind
delistarea societ`]ii, ac]ionarii având dreptul de a se retrage din so-

SC Conpet SA Ploie[ti achizi]ioneaz` bunuri /servicii/ lucr`ri
confom Normelor procedurale interne de achizi]ii, aprobate
prin Hot`r~rea Adun`rii Generale Ordinare a Ac]ionarilor so-
ciet`]ii nr. 4 din 29.04.2014, publicat` \n Monitorul Oficial al
Rom~niei, nr. 2823/20.05.2014, partea a IV-a. |n perioada
09.01-15.01.2015 au fost postate pe site-ul CONPET
urm`toarele achizi]ii: - Verificare echipament electroizolant
de protec]ie. - Furnizare [i montare a sistemelor de cantarire
vagoane CF \n Rampa Independenta, Rampa Suplac, Rampa
Ciresu [i Rampa Berca. Invita]iile /anun]urile de participare,
\nso]ite de documentele care stau la baza \ntocmirii ofer-
telor, se g`sesc pe pagina proprie de internet
(www.conpet.ro), la sec]iunea Achizi]ii publice. Director De-
partament Managementul , Ing. Radu Albu; Achizi]iilor [i In-
vesti]iilor, Jr.  Agripina Tircavu. {Ef Serviciu Achizi]ii Exp
Achizi]ii Publice Ing Corina Iosif.



anun}uri

cietate în condi]iile art.3 din legea nr.151/2014; 3.Aprobarea prop-
unerii privind data de-02.03.2015 ca dat` de înregistrare a ac]ionar-
ilor asupra c`rora se vor r`sfrânge efectele Hot`rârii A.G.E.A.;
4.Aprobarea datei de 26.02.2015 ca ex date, a[a cum este definit`
de Regulamentul CNVM nr.6/2009; 5.Aprobarea, în condi]iile
aprob`rii punctului-1, op]iunea (iii)din prezenta ordine de zi, a
modific`rii Art.2 Forma juridic` a Societ`]ii,  din Actul Constitutiv
al Societ`]ii, conform celor de mai jos:Art.2 Forma juridic` a So-
ciet`]ii, Societatea comercial` “Robinson Turism” SA este persoan`
juridic` român`, având forma juridic` de societate pe ac]iuni.
Aceasta î[i desf`[oar` activitatea în conformitate cu legile române
[i cu prezentul act constitutiv. Societatea este de tip închis. 6.Apro-
barea modific`rii art.18 din Actul Constitutiv al Societ`]ii care va
avea urm`torul con]inut:“Art.18 Organizarea Consiliului de Ad-
ministra]ie Societatea este administrat` de c`tre Consiliul de Ad-
ministra]ie compus din administratori ale[i de adunarea general`
a ac]ionarilor pe o perioad` de 4.ani, cu posibilitatea de a fi reale[i
pe noi perioade de 4 ani, care pot avea calitatea de ac]ionari.
Num`rul de administratori se stabile[te de c`tre Adunarea Gen-
eral` a Ac]ionarilor în raport cu volumul [i specificul activit`]ii so-
ciet`]ii comerciale. Prin hot`rârea Adun`rii Generale Ordinare a
Ac]ionarilor din data de 28.06.2007, se hotar`[te diminuarea
num`rului de membri de la 5(cinci) la 3(trei) membri, în unanim-
itate de voturi. Fiecare administrator va trebui sa depun` o
garan]ie pentru mandatul s`u, conform prevederilor legale. Dac`
administratorul este ac]ionar, acesta poate garanta cu num`rul
de ac]iuni de]inute, iar diferen]a pân` la concuren]a sumei
reprezentând dublul remunera]iei lunare se constituie în lei. Când
se creeaz` un loc vacant în Consiliul de Administra]ie, adunarea
general` a ac]ionarilor alege un nou administrator pentru com-
pletarea locului vacant. Durata pentru care este ales noul admin-
istrator pentru a ocupa locul vacant va fi egal` cu perioada care a
r`mas pân` la expirarea mandatului predecesorului s`u. Consil-
iul de administra]ie este condus de un Pre[edinte. Componenta
Consiliului de Administra]ie se stabile[te de adunarea general` a
ac]ionarilor. Consiliul de administra]ie î[i alege Pre[edintele, care
va fi supus spre aprobare Adun`rii generale a ac]ionarilor. Consil-
iul de administra]ie  se întrune[te la sediul societa]ii lunar sau
ori de câte ori este necesar, la convocarea Pre[edintelui sau a cel
pu]in jum`tate plus unul din num`rul membrilor s`i. El este prezi-
dat de Pre[edinte. Pre[edintele nume[te un secretar, fie unul din-
tre membrii consiliului, fie din afara acestuia. Pentru valabilitatea
deciziilor este necesar` prezen]a a cel pu]in jum`tate plus unul
din num`rul membrilor Consiliului de Administra]ie [i deciziile se
iau cu 2/3 din voturile membrilor prezen]i. Dezbaterile Consiliului
de administra]ie au loc conform ordinii de zi stabilite pe baza
proiectului comunicat de Pre[edinte, cu cel putin 5.zile înainte.
Acestea se consemneaz` într-un proces verbal al [edin]ei, care se
scrie într-un registru sigilat [i parafat de pre[edintele Consiliului
de administra]ie. Procesul verbal se semneaz` de persoana care a
prezidat [edin]a [i de secretarul care l-a întocmit. Consiliul de Ad-
ministra]ie poate delega unuia sau mai multor membri ai s`i îm-
puterniciri pe probleme limitate [i poate recurge la exper]i pentru
studierea anumitor probleme. În rela]iile cu ter]ii, societatea este
reprezentat` de c`tre Pre[edintele Consiliului de administra]ie, pe
baza [i în limitele împuternicirilor date de adunarea general` a
ac]ionarilor. Cel ce reprezint` societatea semneaz` actele care o
angajeaz` fa]` de ter]i. Membrii Consiliului de Administra]ie vor
putea exercita orice act care este legat de administrarea societ`]ii,
în interesul acesteia, în limita drepturilor care li se confer`. Pre[ed-
intele Consiliului de administra]ie este obligat s` pun` la dispozi]ia
ac]ionarilor [i a auditorului intern, la cererea acestora, toate doc-
umentele societ`]ii. Membrii consiliului de administra]ie r`spund
individual [i solidar, dupa caz, fa]` de societate, pentru prejudici-
ile rezultate din infrac]iuni sau abateri de la dispozi]iile legale, pen-
tru abaterile de la actul constitutiv sau pentru gre[eli în
administrarea societ`]ii. In asfel de situa]ii, ei vor putea fi revoca]i
prin hot`rârea adunarii generale a ac]ionarilor.” 7.Aprobarea îm-
puternicirii domnului Bezerghianu Niculai, Administrator special,
ca reprezentant al  Societ`]ii pe parcursul derul`rii oric`ruia din-
tre procesele  aprobate de A.G.E.A., în conformitate cu preveder-
ile legale aplicabile cât [i pentru a îndeplini orice alte formalit`]i
necesare prev`zute de lege pentru implementarea rezolu]iilor
adun`rii generale a ac]ionarilor, pentru a semna hot`r`rile apro-
bate de adunarea general` a ac]ionarilor din 18.02.2015 sau
19.02.2015, precum [i orice documente necesare, inclusiv pentru
semnarea Actului constitutiv actualizat al Societ`]ii,  cu posibili-
tatea acestuia de a transmite c`tre o ter]` persoan` oricare sau
toate  atribu]iile conferite de c`tre adunarea general` a ac]ionar-
ilor. ***Completarea ordinii de zi. În cel mult 15.zile de la publi-
carea prezentului Convocator în Monitorul Oficial al României,

Partea a-IV-a,  unul sau mai mul]i ac]ionari ai Societ`]ii reprezen-
tând, individual sau împreun`, cel pu]in 5% din capitalul social al
acesteia,  pot înainta Administratorului special/judiciar cereri
privind introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi a Adun`rii
Generale Extraordinare a Ac]ionarilor. Propunerile de completare
a ordinii de zi vor fi prezentate în scris, în cel mult 15.zile de la data
public`rii convoc`rii în Monitorul Oficial al României, partea a IV-
a, iar documentele vor fi depuse la sediul social din Bucure[ti,
Calea Floreasca, nr.175, etaj.7, camera.B7, sector.1. Materialele in-
formative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi pot fi
consultate de c`tre ac]ionari la sediul Societ`]ii anterior
men]ionat, în zilele lucratoare, între orele.13:00–15:00. Partici-
parea la [edin]ele Adun`rii Generale Extraordinare a Ac]ionarilor:
La Adunarea General` Extraordinar` a Ac]ionarilor pot participa [i
pot vota, direct sau prin reprezentare, în baza unei procuri spe-
ciale, to]i ac]ionarii înscri[i în Registrul Ac]ionarilor Societ`]ii la
data de.30.01.2015, stabilit` ca dat` de referin]`. Ac]ionarii per-
soane fizice isi pot exercita votul direct participand la [edin]a AGEA
direct, identificându-se cu buletinul/cartea de identitate  sau prin
reprezentare, pe baza de procuri speciale întocmite în conformi-
tate cu prevederile reglementarilor ASF. Ac]ionarii persoane ju-
ridice pot fi reprezenta]i prin reprezentan]ii lor legali care, la rândul
lor, pot da procur` special` întocmit` în conformitate cu preved-
erile reglementarilor ASF. Informa]ii detaliate privind procedura
de vot [i completarea buletinului de vot sunt disponibile la sediul
social din Bucure[ti, str.Calea Floreasca nr.175, et.7, Camera.B7, Sec-
tor.1. Pentru votul prin procur` (prin reprezentare) trebuie utilizate
formulare de procur` special`. Formularele de procuri speciale de
reprezentare pentru reprezentarea în adunare se pot ob]ine de la
sediul social al societ`]ii [i trebuie depuse/transmise la sediul so-
cial al societ`]ii, cel mai târziu cu 48 de ore înainte de [edin]a
Adun`rii Generale a Ac]ionarilor. Procurile neprezentate în ter-
menul prevazut pentru înregistrare, verificare [i prelucrare sau în
alt` form` decât cea men]ionat` nu vor fi luate în considerare. În
cazul în care nu se vor îndeplini condi]iile legale privind ]inerea
Adun`rii Generale Extraordinare a Ac]ionarilor, Adunarea General`
Extraordinara a Ac]ionarilor se reprogrameaz` pentru data
de.19.02.2015  la aceea[i or`, în acela[i loc [i cu aceea[i ordine de
zi; data de referin]` stabilit` pentru identificarea ac]ionarilor în-
drept`]i]i s` participe [i s` voteze în cadrul Adun`rii Generale Ex-
traordinare a Ac]ionarilor r`mâne aceea[i. Administrator
Special-Niculai Bezerghianu, Administrator Judiciar, prin Carmen
Gabriela Sanda.  

În vederea prezent`rii [i dezbaterii prevederilor Legii nr.
151/22.10.2014 privind clarificarea statutului juridic al ac]iunilor
care se tranzac]ioneaz` pe pia]a RASDAQ sau pe pia]a valorilor
mobiliare necotate, Pre[edintele Consiliului de Administra]ie al SC
Fitoterapia SA cu sediul în Bucure[ti bd. Timisoara nr.50 sector 6,
înregistrat` la O.N.RC. Bucure[ti cu J40/3935/1991 C.U.I. RO 459497
convoac` Adunarea General` Extraordinar` a Ac]ionarilor.  Data
adun`rii este 18 februarie 2015, ora 10.00, la sediul societ`]ii, pen-
tru to]i ac]ionarii existen]i [i înregistra]i în Registrul ac]ionarilor
la sfâr[itul zilei de 28 ianuarie 2015, data de referin]`, ac]ionari
care au dreptul de a participa [i de a vota în adunarea general`.
Propunerea Presedintelui Consiliului de Administra]ie  privind data
de înregistrare, necesar` identific`rii ac]ionarilor asupra c`rora se
r`sfrâng efectele hot`rârii Adun`rii Generale Extraordinare a
Ac]ionarilor, este: a 10-a zi dupa data desf`[ur`rii Adun`rii Gen-
erale. În cazul în care la prima convocare nu se vor îndeplini
condi]iile de cvorum, Adunarea General` Extraordinare a Ac]ionar-
ilor SC Fitoterapia SA se va desf`[ura pe data de 19 februarie 2015,
la aceea[i or` [i în acela[i loc. Ordinea de zi a Adun`rii Generale Ex-
traordinare: 1. Prezentarea [i dezbaterea prevederilor Legii nr.
151/22.10.2014 privind clarificarea statutului juridic al ac]iunilor, [i
aprobarea admiterii sau nu pe o pia]` reglementata sau alte sis-
teme alternative de tranzactionare in conformitate cu prevederile
Legii nr. 151/22.10.2014 [i a normelor de aplicare emise de Admin-
istra]ia de Supraveghere Financiar`. 2. Diverse. Formularele de
procuri speciale pentru reprezentarea în Adunarea General` Ex-
traordinare se pot ob]ine de la sediul social al S.C. Fitoterapia S.A.
începând cu data de 01 februarie 2015. Dup` completare [i
semnare, un exemplar al procurii speciale se va depune/ expedia
la sediul social al SC Fitoterapia SA pân` la data de 15 febr 2015, un
exemplar va fi înmânat/expediat reprezentantului împuternicit,
cel de-al treilea exemplar r`mânând la ac]ionar.

Convocare A.G.E.A. Consiliul de Administra]ie al SC Premium SA
cu sediul în Localitatea Brazi, Jude]ul Prahova, Strada Trandafirilor
nr. 69, ORC J29/1318/1997, CUI 9921050, în conformitate cu
dispozi]iile Actului constitutiv [i cu prevederile Legii 31/1990 re-
publicat`, modificat` [i completat`, convoac` Adunarea General`

Extraordinar` a Ac]ionarilor SC Premium SA în data de 20.02.2015
ora 10:00, la sediul societ`]ii din Localitatea Brazi-Jude]ul Prahova,
Str. Trandafirilor nr.69 cam.417 et.4. cu urm`toarea ordine de zi: 1.
Prezentarea Raportului Consiliului de Administra]ie cu privire la
cadrul juridic aplicabil tranzac]ion`rii ac]iunilor pe o pia]` regle-
mentat` sau în cadrul unui sistem alternativ de tranzac]ionare [i
prezentarea pie]elor reglementate [i a sistemelor alternative de
tranzac]ionare pe care pot fi tranzac]ionate ac]iunile societ`]ii; 2.
Aprobarea de c`tre ac]ionari a uneia din cele trei variante institu-
ite prin dispozi]iile Legii 151/2014 [i anume: a). Admiterea la tran-
zac]ionare pe pia]` reglementat`; b). Admiterea la tranzac]ionare
pe un sistem alternativ de tranzac]ionare(“ATS”); c). Neinitierea
demersurilor necesare în vederea admiterii la tranzac]ionare pe
pia]a reglementat` sau pe ATS [i, implicit, respingerea op]iunilor
de la punctele a) [i b).de mai sus; 3. Împuternicirea Consiliului de
Administra]ie pentru efectuarea tuturor demersurilor [i proce-
durilor necesare în vederea list`rii [i tranzac]ion`rii ac]iunilor
emise de SC Premium SA pe piat` reglementat` ori în cadrul sis-
temului alternativ de tranzac]ionare ales de ac]ionari, sau pentru
retragerea valorilor mobiliare de la tranzac]ionare [i radierea de la
Autoritatea de Supraveghere Financiar` în concordan]` cu dis-
pozi]iile Legii 151/2014, dac` actionarii aleg varianta delistarii; 4.
Desemnarea persoanei împuternicite s` efectueze formele de
publicitate legal` pentru ducerea la îndeplinire a hot`rârilor adop-
tate de Adunarea General` Extraordinar` a Ac]ionarilor; 5. Apro-
barea datei de înregistrare propus` de Consiliul de Administra]ie,
[i anume data 11.03.2015 conform art.238(1) din Legea 297/2004,
prin care se desemneaz` ac]ion`rii care urmeaz` a beneficia de
efectele respectivelor hot`râri ale A.G.A. La Adunarea General` Ex-
traordinar` a Ac]ionarilor sunt îndrept`]i]i s` participe [i s` voteze
ac]ion`rii înregistra]i în Registrul Ac]ionarilor ]inut de SC Depozi-
tarul Central SA la sfâr[itul zilei de 03.02.2015, considerat` data de
referin]`. Capitalul social al SC Premium SA este format din 276165
ac]iuni, fiecare ac]iune dând dreptul la un vot în cadrul adun`rii
generale a ac]ionarilor. Unul sau mai mul]i ac]ionari reprezentând
individual sau împreun`, cel pu]in 5% din capitalul social au drep-
tul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a AGEA. Propuner-
ile privind introducerea de noi puncte pe ordinea de zi vor fi
depuse, în termenul legal, la sediul societ`]ii din Comuna Brazi,
Strada Trandafirilor nr.69, jude]ul Prahova, în plic închis, cu
men]iunea scris` clar [i cu majuscule “PENTRU A.G.E.A. din data de
20.02.2015”. Ac]ion`rii vor înainta propunerile de noi puncte pe
ordinea de zi înso]ite de copia actului de identitate valabil
(buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv
certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice). Unul sau
mai mul]i ac]ionari reprezentând individual sau împreun`, cel
pu]in 5% din capitalul social au dreptul de a prezen]a proiecte de
hot`râre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe
ordinea de zi. Proiectele de hot`râre vor fi depuse la sediul
societ`]ii din Comun` Brazi, Strad` Trandafirilor nr.69, jude]ul Pra-
hova, în plic închis, cu men]iunea scris` clar [i cu majuscule “PEN-
TRU A.G.E.A. din data de 20.02.2015” pân` cel târziu pe data de
09.02.2015 ora 15. Ac]ion`rii vor înainta propunerile de hot`râre
înso]ite de copia actului de identitate valabil (buletin/carte de
identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înreg-
istrare în cazul persoanelor juridice). Ac]ion`rii societ`]ii, indifer-
ent de nivelul participa]iei la capitalul social, au dreptul de a
adresa întreb`ri în scris privind punctele de pe ordinea de zi la
sediul societ`]ii din Comuna Brazi, Strada Trandafirilor nr.69,
jude]ul Prahova, în plic închis, cu men]iunea scris` clar [i cu majus-
cule “PENTRU A.G.E.A. din data de 20.02.2015”, pân` la data de
13.02.2015 ora 15. Ac]ion`rii vor înainta întreb`rile înso]ite de copia
actului de identitate valabil (buletin/carte de identitate în cazul
persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul per-
soanelor juridice). Ac]ion`rii înregistra]i la data de referin]` pot
participa [i vota direct sau pot fi reprezenta]i [i prin alte persoane
decât ac]ion`rii cu excep]ia administratorilor, pe baza de procur`
special`. Formularele pentru procuri speciale de reprezentare se
pot ridic` numai la cererea ac]ionarilor care doresc s` mandateze
o alt` persoan` pentru a-i reprezenta, de la sediul societ`]ii sau
de pe pagina de web. www.premiumgrup.ro. începând cu
04.02.2015.  Procurile speciale în original, completate [i semnate

înso]ite de copia actului de identitate valabil (buletin/carte de
identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înreg-
istrare în cazul persoanelor juridice), se vor depune/expedia la
sediul societ`]ii din Comuna Brazi, Strada Trandafirilor nr.69,
jude]ul Prahova, pân` la data de 17.02.2015 ora 13, în plic închis, cu
men]iunea scris` clar [i cu majuscule “PENTRU A.G.E.A. din data de
20.02.2015”, cel de-al doilea exemplar urmând a fi înmânat/expe-
diat reprezentantului, care îl va avea asupra sa în adunare.
Ac]ion`rii societ`]ii înregistra]i la data de referin]` 03.02.2015 în
Registrul Ac]ionarilor ]inut de SC Depozitarul Central SA au posi-
bilitatea de a vota prin coresponden]`, înainte de adunarea gen-
eral`, prin utilizarea formularului de vot. Formularul de vot poate
fi ob]inut, de la sediul societ`]ii [i de pe website  HYPERLINK
"http://www.premiumgrup.ro" www.premiumgrup.ro. În cazul vo-
tului prin coresponden]`, Formularul de vot, completat [i semnat
înso]it de copia actului de identitate valabil al ac]ionarului, respec-
tiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice [i copia ac-
tului de identitate valabil al reprezentantului legal al ac]ionarului
persoan` juridic`, vor fi înaintate la sediul societ`]ii din Comuna
Brazi, Strada Trandafirilor nr.69, jude]ul Prahova, pân` la data de
17.02.2015 ora 13, în plic închis, cu men]iunea scris` clar [i cu majus-
cule “PENTRU A.G.E.A.. din dat` de 20.02.2015”. În cazul în care la
data de 20.02.2015 nu se întrune[te cvorumul prev`zut de Legea
31/1990 cu modific`rile ulterioare [i de actul constitutiv al
societ`]ii, se convoac` [i se fixeaz` în temeiul art.118 din Legea
31/1990, republicat`, cea de-a doua Adunare General` Extraordi-
nar` a Ac]ionarilor pentru data de 23.02.2015, la orele 13 :00, la
sediul societ`]ii din Localitatea Brazi-Jude]ul Prahova, Str. Trandafir-
ilor nr.69 cam.107 et.1. Materialele [i documentele informative pot
fi consultate la sediul societ`]ii începând cu data 21.01.2015. In-
forma]ii suplimentare se pot ob]ine la sediul societ`]ii sau la tel.
0244.526606 între orele 8-14. Pre[edinte Consiliu de Administra]ie
Bercea Florin.

Convocare: Consiliului de Administra]ie al SC Girueta SA, persoan`
juridic` român`, având C.U.I. 477558, atribut fiscal RO [i num`r de
ordine la Registrul Comer]ului J23/1589/2004, cu sediul în comuna
Jilava, [os. Giurgiului nr. 3-5, jude]ul Ilfov, în temeiul prevederilor
Actului Constitutiv al societ`]ii [i a prevederilor art.117 din Legea
31/1990 republicat` Convoac` Adunarea General` Extraordinar` a
Ac]ionarilor societ`]ii pentru data de 19.02.2015, ora 14,30. [edin]a
Adun`rii Generale Extraordinare a Ac]ionarilor vor avea loc la
sediul societatii din comuna Jilava, Sos. Giurgiului nr.3-5, jude]ul
Ilfov. La Adunarea Generala Extraordinar` sunt invita]i s` participe
to]i ac]ionarii afla]i în eviden]a Registrului Ac]ionarilor [i Registru-
lui de Ac]iuni la data de 13.02.2015. Pe ordinea de zi a Adun`rii Gen-
erale Extraordinare, sunt înscrise urm`toarele probleme: 1.
Dezbaterea de catre ac]ionari a situa]iei create de lipsa cadrului
legal de func]ionarea Pie]ei RASDAQ [i luarea unei decizii cu privire
la efectuarea de c`tre societate a demersurilor legale necesare în
vederea admiterii la tranzac]ionare a ac]iunilor emise de c`tre so-
cietate pe o pia]` regementat` sau tranzac]ion`rii acestora în
cadrul unui sistem alternativ de tranzac]ionare fie retragerea de
la tranzac]ionare conform Legii nr. 29/2004 [i Legii nr. 151/2014. 2.
Aprobarea datei de 10.03.2015 ca data de înregistrare, conform
art.238 din Legea nr. 297/2004. În situa]ia în care Adunarea Gen-
eral` nu va putea delibera [i vota în mod valabil o a doua Adunare
General` Extraordinar` este convocat` pentru ziua de 20.02.2015,
la ora 14.30, în acela[i loc [i cu aceea[i ordine de zi. Dup` publi-
carea convoc`rii, ac]ionarii reprezentând, individual sau împreun`,
cel pu]in 5% din capitalul social are/au dreptul: a) de a introduce
puncte pe ordinea de zi a adun`rilor generale, în termen de cel
mult 15 zile de la data public`rii convoc`rii, cu condi]ia ca fiecare
punct s` fie înso]it de o justificare sau de un proiect de hot`râre
propus spre adoptare de adunarea general`; [i b) de a prezenta
proiecte de hot`râre, în termen de 15 zile de la data public`rii con-
voc`rii, pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe
ordinea de zi a adun`rii generale. Aceste drepturi pot fi exercitate
numai în scris (transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace
electronice). Se precizeaz` c` ac]ionarii ce vor fi împiedica]i de an-
umite împrejur`ri s` participe la Adunarea General` vor putea
mandat`, în conformitate cu art.125 din Legea 31/1990 republicat`
[i Regulamentul CNVM 1/2006 [i 6/2009, printr-o procur` spe-
cial` o ter]` persoan` care s` participe [i s` voteze în numele lor
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[i pentru ei, în Adunarea General`, în condi]iile legii. Procurile spe-
ciale pot fi ridicate de la sediul societ`]ii începând cu data
convoc`rii [i vor fi depuse spre înregistrare la secretariatul adun`rii
pân` cel târziu la data de 17.02.2015. Procurile speciale vor putea fi
transmise spre înregistrare [i pe fax sau email în format pdf.,
reprezentantul ac]ionarului fiind obligat ca la data adun`rii gen-
erale s` aib` asupra sa procura în original. Ac]ionarii au dreptul
s` formuleze întreb`ri privind punctele de pe ordinea de zi a
Adun`rii Generale în condi]iile art.13 din Regulamentul CNVM
6/2009, dup` ce ac]ionarii vor fi identifica]i sau dac` buna
desf`[urare [i preg`tire a adun`rilor generale precum [i prote-
jarea confidentialit`]ii [i a intereselor comerciale a societ`]ii, per-
mite acest lucru. Documentele privind problemele incluse în
ordinea de zi a Adun`rii Generale pot fi consultate la sediul so-
ciet`]ii sau pe pagina de internet www.gyrueta.ro, începând cu
data convoc`rii. Documentele aferente [edin]elor, inclusiv prop-
unerile de hot`râre [i procurile speciale pot fi ob]inute de la dl.
Cirjan Bogdan– tel. 021/4501773. Se propune ca data de înregis-
trare, conform art.238 din Legea nr. 297/2004, data de 10.03.2015.
Pre[edintele Consiliului de Administra]ie al SC Girueta SA, Jovicic
Milos.  

Convocare: Consiliul de Administra]ie al SC Prospec]iuni SA, cu
sediul în Bucure[ti, strada Caransebe[ nr. 1, sector 1,
J40/4072/1991, C.U.I. 1552801, tel: 021 319 66 60, fax: 021 319 66
56, întrunit în data de 04.12.2014, în conformitate cu Legea
31/1990 republicat`, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare,
Legea 297/2004 cu modific`rile [i complet`rile ulterioare, Reg-
ulamentele CNVM/ASF [i cu dispozi]iile Actului constitutiv, con-
voac` Adunarea General` Extraordinar` a Ac]ionarilor pentru
data de 19.02.2015, ora 11:00, [i Adunarea General` Ordinar` a
Ac]ionarilor pentru data de 19.02.2015, ora 12:00, la sediul so-
ciet`]ii din Bucure[ti, strada Caransebe[ nr.1, sector 1. Adunarea
General` Extraordinar` a Ac]ionarilor va avea ca ordine de zi
urm`toarele: 1. Având în vedere intrarea în vigoare a Legii
151/2014 privind clarificarea statutului juridic al ac]iunilor care se
tranzac]ioneaz` pe pia]a Rasdaq sau pe pia]a valorilor mobiliare

necotate, prezentarea raportului Consiliului de Administra]ie. 2.
Luarea unei hot`râri pentru efectuarea demersurilor necesare
în vederea admiterii la tranzac]ionare a ac]iunilor emise de so-
cietate pe o pia]` reglementat` sau a tranzac]ion`rii acestora în
cadrul unui sistem alternativ de tranzac]ionare. 3. Aprobarea
modului de retragere dac` nu se aprob` nicio propunere de la
punctul 2 al ordinii de zi. 4. Împuternicirea Consiliului de Admin-
istra]ie al societ`]ii pentru îndeplinirea tuturor formalit`]ilor
necesare în vederea punerii în aplicare a prezentei hot`râri
AGEA. 5. Propunerea datei de 05.03.2015 ca dat` de înregistrare
pentru identificarea ac]ionarilor asupra c`rora se r`sfrâng
efectele hot`rârii AGEA conform art. 238 din Legea 297/2004
privind pia]a de capital. 6. Propunerea datei de 04.03.2015 ca
exdat` conform Regulamentului Autorit`]ii de Supraveghere Fi-
nanciar` nr. 13/21.08.2014. Adunarea General` Ordinar` a
Ac]ionarilor va avea ca ordine de zi urm`toarele: 1. Aprobarea
realegerii în func]ia de auditor financiar a celui deja existent pen-
tru o perioad` de 3 ani, în sensul prelungirii mandatului aces-
tuia. 2. Împuternicirea Consiliului de Administra]ie al societ`]ii
pentru îndeplinirea tuturor formalit`]ilor necesare în vederea
punerii în aplicare a prezentei hot`râri AGOA. 3. Propunerea
datei de 05.03.2015 ca dat` de înregistrare pentru identificarea
ac]ionarilor asupra c`rora se r`sfrâng efectele hot`rârii AGOA
conform art. 238 din Legea 297/2004 privind pia]a de capital. 4.
Propunerea datei de 04.03.2015 ca ex-dat` conform Regulamen-
tului Autorit`]ii de Supraveghere Financiar` nr. 13/21.08.2014.
Capitalul social al SC Prospec]iuni SA este format din 718 048
725 ac]iuni nominative, dematerializate, cu valoare nominal` de
0,10 lei, fiecare ac]iune de]inut` dând dreptul la un vot în
Adunarea General` a Ac]ionarilor. Particip` ac]ionarii înscri[i în
registrul de eviden]` al ac]ionarilor pân` la sfâr[itul zilei de
06.02.2015, considerat` data de referin]`. Unul sau mai mul]i
ac]ionari reprezentând, individual sau împreun`, cel pu]in 5%
din capitalul social are/au dreptul, de a introduce noi puncte pe
ordinea de zi a Adun`rii Generale Extraordinare [i a Adun`rii
Generale Ordinare cu condi]ia ca fiecare punct s` fie înso]it de

o justificare sau de un proiect de hot`râre propus spre adoptare
de adunarea general` [i de asemenea are/au dreptul de a
prezenta proiecte de hot`râre pentru punctele incluse sau pro-
puse spre a fi incluse pe ordinea de zi. Propunerile privind intro-
ducerea de noi puncte pe ordinea de zi a Adun`rii Generale
Extraordinare [i a Adun`rii Generale Ordinare, înso]ite de copi-
ile actelor de identitate (buletin/ carte de identitate în cazul per-
soanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul
persoanelor juridice), ale ac]ionarilor, pot fi depuse la sediul so-
ciet`]ii din Bucure[ti, str. Caransebe[ nr. 1, sector 1, în termen de
cel mult 15 zile de la data public`rii prezentei convoc`ri în Mon-
itorul Oficial al României, partea a IV-a, în plic închis, cu
men]iunea scris` în clar [i cu majuscule: PENTRU ADUNAREA
GENERALå DIN DATA DE 19.02.2015. Fiecare ac]ionar poate
depune întreb`ri în scris privind punctele de pe ordinea de zi a
Adun`rii Generale Extraordinare [i a Adun`rii Generale Ordinare,
înso]ite de copia actului de identitate valabil (buletin/carte de
identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înreg-
istrare în cazul persoanelor juridice), la sediul Societ`]ii din Bu-
cure[ti, str. Caransebe[ nr. 1, sector 1, pân` la data de 09.02.2015,
în plic închis, cu men]iunea scris` în clar [i cu majuscule: PENTRU
ADUNAREA GENERALå DIN DATA DE 19.02.2015. Accesul ac]ionar-
ilor înscri[i în registrul ac]ionarilor la data de referin]`, în locul
în care se desf`[oar` adunarea general` a ac]ionarilor, este per-
mis prin simpla prob` a identit`]ii acestora, f`cut` în cazul
ac]ionarilor persoane fizice cu actul de identitate sau, în cazul
persoanelor juridice [i al ac]ionarilor persoane fizice reprezen-
tate, în baza unei împuterniciri acordate pentru adunarea gen-
eral`, persoanei fizice care le reprezint`. Ac]ionarii persoane
fizice care nu pot participa la adunarea general`, precum [i
ac]ionarii persoane juridice, vor depune pân` la data de
17.02.2015, la sediul societ`]ii, procurile prin care împuternicesc
alte persoane s`-i reprezinte. Procurile se pot ob]ine de la sediul
societ`]ii sau accesând pagina de internet, la adresa
www.prospectiuni.ro, sec]iunea Investitori/AGA începând cu

data de 16.01.2015. Ac]ionarii Societ`]ii înregistra]i la Data de
Referin]` în registrul ac]ionarilor eliberat de Depozitarul Central
S.A. au posibilitatea de a vota prin coresponden]`, înainte de
Adunarea General` Extraordinar` a Ac]ionarilor [i Adunarea
General` Ordinar` a Ac]ionarilor, prin utilizarea formularului de
buletin de vot pentru votul prin coresponden]` ("Buletinul de
vot"). Buletinul de vot poate fi ob]inut începând cu data de
16.01.2015 de la Registratura Societ`]ii [i de pe website-ul So-
ciet`]ii (www.prospectiuni.ro). În cazul votului prin corespon-
den]`, Buletinele de vot, completate [i semnate, pot fi transmise
sau depuse personal c`tre/la Registratura Societ`]ii prin orice
form` de curierat cu confirmare de primire astfel încât s` fie în-
registrate ca fiind primite la Registratura Societ`]ii pân` cel
târziu la data de 13.02.2015, ora 16:30, în plic închis, cu men]iunea
scris` în clar [i cu majuscule: PENTRU ADUNAREA GENERALå DIN
DATA DE 19.02.2015. Buletinele de vot care nu sunt primite la Reg-
istratura Societ`]ii pân` la data [i ora  mai sus men]ionate nu vor
fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului [i majorit`]ii
în Adunarea General` Extraordinar` a Ac]ionarilor [i Adunarea
General` Ordinar` a Ac]ionarilor. Sub sanc]iunea nelu`rii în con-
siderare a voturilor exprimate prin coresponden]` în caz contrar,
formularele de vot prin coresponden]` trebuie înso]ite obligato-
riu de documente care s` permit` identificare ac]ionarilor, ast-
fel: În cazul ac]ionarilor persoane fizice: -copie C.I./B.I. sau
pa[aport în termen de valabilitate; -un specimen de semn`tur`
legalizat/ certificat de un notar public sau de un organism cu
competen]e de legalizare/ certificare a semn`turii sau se poate
proceda direct la legalizarea/ certificarea semn`turii aplicate pe
formularul de vot prin coresponden]`; -dac` este cazul, copie
C.I./B.I. pa[aport în termen de valabilitate [i specimen de
semn`tur` care s` îndeplineasc` toate condi]iile de mai sus pen-
tru reprezentantul legal al ac]ionarului persoan` fizic`, precum
[i copie a documentului oficial care atest` calitatea de reprezen-
tant legal (poate fi orice document din care rezult` lipsa ca-
pacit`]ii de exerci]iu a ac]ionarului persoan` fizic` [i/sau
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motivul pentru care acestuia i-a fost desemnat un reprezentant
legal). În cazul ac]ionarilor persoane juridice: -copie C.I./B.I. sau
pa[aport în termen de valabilitate pentru reprezentantul legal
al ac]ionarului- persoan` juridic`; -un specimen de semn`tur`
pentru reprezentantul legal al ac]ionarului, legalizat/certificat
de un notar sau de un alt organism cu competen]e de le-
galizare/cerificare a semn`turii sau se poate proceda direct la
legalizarea/certificarea semn`turii aplicate pe formularul de vot
prin coresponden]`; -copie a certificatului de înmatriculare sau
a unui document echivalent; -copie a documentului oficial care
atest` calitatea de reprezentant legal a persoanei fizice care sem-
neaz` formularul de vot prin coresponden]` în numele
ac]ionarului- persoan` juridic` (poate fi un certificat emis de
Registrul Comer]ului sau de orice alt organism similar). Docu-
mentele, materialele informative [i proiectele de hot`râri în
leg`tur` cu Adunarea General` Extraordinar` a Ac]ionarilor [i
Adunarea General` Ordinar` a Ac]ionarilor, pot fi consultate de
ac]ionari începând cu data de 16.01.2015, în zilele lucr`toare, la
sediul societ`]ii. În cazul în care nu se întrune[te cvorumul legal,
Adunarea General` Extraordinar` a Ac]ionarilor [i Adunarea
General` Ordinar` a Ac]ionarilor, vor avea loc în data de
20.02.2015 în acela[i loc, la aceea[i or` [i cu aceea[i ordine de zi.
Pentru a se asigura condi]ii bune de desf`[urare a Adun`rii Gen-
erale a Ac]ionarilor SC Prospec]iuni SA, rug`m ca ac]ionarii s`-[i
anun]e din timp inten]ia de a participa la [edin]`, la telefon
num`rul 02131966 60/ int. 2104 sau prin fax la num`rul
0213196656, pân` cel târziu în data de 12.02.2015. Informa]ii su-
plimentare se pot ob]ine la Biroul Rela]ii Investitori, la num`rul
de telefon men]ionat mai sus [i pe website-ul societ`]ii
(www.prospectiuni.ro). Pre[edinte al Consiliului de
Administra]ie, Director General, Gehrig Stannard Schultz.

Convocator Adunare Generala Extraordinara a Ac]ionarilor Rom-
beton SA: Pre[edintele Consiliului de administra]ie al Rombeton
SA, cu sediul social în Bucure[ti, sectorul 3, str. V. Lucaci nr. 35,
\nmatriculat` sub nr. J40/480/1991 avand C.U.I. R361277, \n baza
deciziei Consiliului de Administra]ie, a dispozi]iilor art.117 alin
(1) din Legea nr. 31/1990 [i al art.243 din Legii nr. 297/2004, \n
conformitate cu Regulamentul ASF nr.17/2014 privind statutul
juridic al ac]iunilor care se tranzac]ioneaz` pe pia]a RASDAQ sau
pe pia]a valorilor mobiliare necotate, formuleaz` prezenta Con-
vocare a Adun`rii Generale Extraordinare a Ac]ionarilor Rombe-
ton SA, care va avea loc, la prima convocare, la data de 19.02.2015
orele 15:00, la sediul social al societ`]ii din Bucure[ti, sectorul 3,
str. V. Lucaci nr.35, cu urmatoarea ordine de zi: 1) Prezentarea ra-
portului consiliului de administra]ie în conformitate cu preved-
erile art. 2 alin. (1) [i (2) din Legii nr. 151/2014 privind clarificarea
statutului juridic al ac]iunilor care se tranzac]ioneaz` pe Pia]a
RASDAQ sau pe pia]a valorilor mobiliare necotate cuprinzând
descrierea cadrului juridic aplicabil tranzac]ion`rii ac]iunilor pe
o pia]` reglementat` respectiv tranzac]ion`rii în cadrul unui sis-
tem alternativ de tranzac]ionare, precum [i prezentarea pie]elor
reglementate [i a sistemelor alternative de tranzac]ionare pe
care pot fi tranzac]ionate ac]iunile Societ`]ii. 2) Luarea unei
hot`râri cu privire la efectuarea de c`tre Societate a demer-
surilor legale necesare în vederea admiterii la tranzac]ionare a
ac]iunilor emise de aceast` pe o piat` reglementat`. 3) În cazul
în care propunerea de la punctul 2) de pe ordinea de zi nu este
aprobat`, se propune luarea unei hot`râri cu privire la efectu-
area de catre Societate a tuturor demersurilor legale necesare în
vederea admiterii la tranzac]ionare a ac]iunilor emise de aceasta
în cadrul unui sistem alternativ de tranzac]ionare (AERO). 4)
Aprobarea procedurii de retragere din Societate a ac]ionarilor
în temeiul art. 134 din Legea nr. 31/1990 coroborat cu art. 3 alin
(1) [i (2) din Legii nr. 151/2014 in cazul in care ambele propuneri
prev`zute la punctele 2) [i 3) de mai sus sunt respinse. 5) Apro-
barea datei de 12.03.2015 ca data de înregistrare pentru identifi-
carea ac]ionarilor asupra c`rora se r`sfrâng hot`rârile Adun`rii
Generale Extraordinare a Ac]ionarilor, în conformitate cu preved-
erile art.238 alin. (1) din Legii nr. 297/2004. 6) Aprobarea datei
de 11.03.2015 ca data “ex-date”, respective data anterioara datei
de înregistrare cu un ciclu de decontare minus o zi lucr`toare,
de la care instrumentele financiare obiect al hot`rârilor or-
ganelor societare se tranzac]ioneaz` f`r` drepturile care deriv`
din respectivele hot`râri, a[a cum rezult` din prevederile art. 2
lit. f) din Regulamentul CNVM 6/2009 privind exercitarea anu-
mitor drepturi ale ac]ionarilor în cadrul adun`rilor generale ale
societ`]ilor comerciale, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare.
7) Aprobarea respectiv ratificarea încheierii contractului de vân-
zare-cump`rare autentificat sub nr. 495/18.11.2014 de catre Soci-
etatea Profesional` Notarial` Haraga Lidia [i Luca Viorel între
Societate, in calitate de vânz`tor [i Societatea Lafarge Agregate
Betoane SA în calitate de cump`r`tor ce are ca obiect vânzarea-
cump`rarea imobilului situat în Bucure[ti, str. Drumul Berce-
narului nr. 2-4, înscris în cartea Funciar` nr. 220881 nr. cad. 220881
Bucure[ti. 8) Împuternicirea domnului Subtirelu Gabriel, în cal-
itate de Pre[edinte al Consiliului de Administra]ie, de a efectua
toate actele de procedur` [i de a realiza toate formalit`]ile
prev`zute de lege pentru a duce la îndeplinire hot`rârea AGEA,
incluzând, dar nelimitându-se la depunerea [i preluarea actelor
[i semnarea lor în numele [i pe seama Societ`]ii la [i de la Reg-
istrul Comer]ului Bucure[ti, Autoritatea de Supraveghere Finan-
ciar`, precum [i alte entit`]i publice sau private. Persoana astfel
împuternicit` , va avea dreptul de a-[i substitui orice alt` per-
soan` în scopul realiz`rii mandatului sau. Începând cu data pub-
lic`rii convoc`rii vor fi puse la dispozi]ia ac]ionarilor înregistra]i
la data de referin]` toate documentele [i materialele informa-
tive referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, în format
fizic la registratur` Societ`]ii aflat` la sediul social al acesteia în
zilele lucr`toare în intervalul orar 09:00–14:00. Persoanele in-
teresate pot ob]ine, la cerere, fotocopii ale acestor documente.
În raport de prevederile art. 125 din Legea nr.31/1990, ac]ionarii
pot participa [i vota în AGEA prin reprezentare, în baza unei
procuri speciale redactata in forma scrisa. De asemenea,
ac]ionarii persoane fizice care nu au capacitate de exerci]iu, pre-
cum [i persoanele juridice, pot fi reprezenta]i în AGEA de c`tre
reprezentan]ii lor legali, care, la rândul lor, pot împuternici alte
persoane pentru a participa [i a vota în AGEA. Formularele de
procur` special` se pot ob]ine începând cu data public`rii aces-

tei convoc`ri de la sediul Societ`]ii. Dup` completarea [i
semnarea lor, un exemplar original al procurii speciale se va
depune la sediul Societ`]ii pân` cel târziu la data de 17.02.2015,
ora 10.00, un exemplar original va fi înmânat reprezentantului,
iar un alt exemplar va fi pastrat de c`tre ac]ionarul mandant.
}inând cont de prevederile art. 117 indice 1 din Legea nr.31/1990,
ac]ionarii care de]in, individual sau \mpreun`, cel pu]in 5% din
capitalul social al Societ`]ii au dreptul de a solicita, \n scris, intro-
ducerea unor puncte noi pe ordinea de zi a [edin]ei. Aceste so-
licit`ri formulate de ac]ionari trebuie s` \ndeplineasc` cumulativ
urm`toarele condi]ii: (a) S` fie \nsotite de documente care atest`
identitatea ac]ionarului persoan` fizic` [i/sau pentru reprezen-
tantul legal al ac]ionarului persoan` juridic` care solicit` intro-
ducerea de noi puncte pe ordinea de zi, care vor fi transmise
Societ`]ii potrivit prevederilor de la lit. (c) de mai jos. (b) Fiecare
punct nou s` fie \nso]it de o justificare. (c) S` fie adresate Con-
siliului de Adminsitra]ie al Societ`]ii [i s` fie transmise \n scris,
\n termenul legal, \n format fizic, la registratura Societ`]ii de la
sediul social al Societ`]ii (personal sau prin servicii de curierat cu
confirmare de primire) p~n` la data de 02.02.2015 ora 16.00. Am-
bele modalit`]i de transmitere trebuie s` con]in` men]iunea
scris` clar [i cu majuscule „PROPUNERE DE PUNCTE NOI PE OR-
DINEA DE ZI – PENTRU ADUNAREA GENERALå EXTRAORDINARå
A AC}IONARILOR DIN DATA DE 19/20.02.2015”.(d) |n cazul prop-
unerilor \n format fizic, acestea trebuie semnate, dup` caz, de
ac]ionarii persoane fizice sau de reprezentan]ii legali ai ac]ionar-
ilor persoane juridice. |n cazul persoanelor juridice propunerile
vor purta [i [tampila acestora. |n situa]ia \n care exercitarea drep-
tului de a introduce puncte noi pe ordinea de zi determin` mod-
ificarea ordinii de zi a AGEA ce deja a fost comunicat`
ac]ionarilor, Societatea va face disponibil` o nou` ordine de zi
prin utilizarea aceleia[i proceduri ca [i cea folosit` pentru or-
dinea de zi ini]ial`, \nainte de data de referin]` aplicabil` [i cu re-
spectarea termenului prev`zut de Legea Societ`]ilor, \n a[a fel
\nc~t s` le fie permis tuturor ac]ionarilor s` desemneze un
reprezentant sau, dup` caz, s` voteze prin coresponden]`.
Ac]ionarii \nregistra]i la data de referin]a au posibilitatea de a
vota [i prin coresponden]a, inainte de AGEA, prin utilizarea for-
mularului de vot prin coresponden]a pus la dispozi]ie la sediul
Societatii incepand cu data publicarii convocarii. Formularele de
vot prin coresponden]a pentru persoanele fizice, completate de
catre ac]ionari [i inso]ite de o copie a actului de identitate a
ac]ionarului persoana fizica, precum [i pentru persoanele ju-
ridice, insotite de certificatul constatator emis de Registrul
Comer]ului privind identitatea reprezentantului legal al
ac]ionarului persoan` juridica, vor trebui s` parvin` \n original,
prin po[ta sau prin servicii de curierat, la sediul Societ`]ii, \n plic
\nchis, cu men]iunea scris` în clar: “PENTRU ADUNAREA GENER-
ALå EXTRAORDINARå A AC}IONARILOR DIN DATA DE
19/20.02.2015 – FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDEN}å”
p~n` la data de 17.02.2015, ora 10.00. Cu respectarea prevederilor
art. 13 din Regulamenul CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea
anumitor drepturi ale ac]ionarilor \n cadrul adun`rilor generale
ale societ`]ilor comerciale, ac]ionarii Societ`]ii pot adresa \ntre-
bari \n scris, privind subiectele de pe ordinea de zi a [edin]ei
AGEA, \naintea datei de desf`[urare a acesteia. Respectivele
\ntrebari vor fi adresate Consiliului de Administra]ie al Societ`]ii
[i vor fi transmise, \n format fizic, la  Registratura Societ`]ii (per-
sonal sau prin servicii de curierat cu confirmare de primire), ast-
fel \nc~t s` fie recep]ionate de Societate p~n` la data de
17.02.2015, ora 10.00, cu men]iunea scris` clar [i cu majuscule
„|NTREBåRI PRIVIND ORDINEA DE ZI/ACTIVITATEA SOCIETå}II –
PENTRU ADUNAREA GENERALå EXTRAORDINARå DIN DATA DE
19/20.02.2015”. Societatea va r`spunde acestor \ntreb`ri \n tim-
pul [edin]ei AGEA, put~nd formula un r`spuns general pentru in-
treb`rile cu acela[i con]inut. Pentru exerci]iul drepturilor mai
sus men]ionate, ac]ionarii vor transmite Societ`]ii [i copia ac-
tului de identitate al ac]ionarului persoan` fizic`
(BI/CI/Pa[aport/Legitima]ie de sedere), respectiv copie a certifi-
catului constatator emis de Registrul Comer]ului sau alt` dovad`
emis` de o autoritate competent` privind identitatea reprezen-
tantului legal al ac]ionarului persoan` juridic`. Accesul ac]ionar-
ilor \n sala de [edin]e, la data fixat` pentru desf`[urarea acesteia
este permis (i) \n cazul ac]ionarilor persoane fizice sau a
reprezentantului legal al ac]ionarului persoan` juridic`, prin sim-
pla prob` a identit`]ii, care const` \n prezentarea \n original a
actului, iar (ii) \n cazul ac]ionarilor persoane juridice [i al
ac]ionarilor persoane fizice reprezentate, cu \mputernicirea data
persoanei care le reprezint` [i prezentarea \n original a actului
de identitate a reprezentantului/mandatarului. Verificarea [i val-
idarea procurilor speciale depuse, precum [i centralizarea, veri-
ficarea, validarea [i eviden]a voturilor prin coresponden]` se va
face de c`tre o comisie stabilit` \n cadrul Societ`]ii, membrii
acestei comisii urm~nd a p`stra \n siguran]` \nscrisurile precum
[i confidentialitatea voturilor exprimate. Procurile vor fi verifi-
cate de c`tre secretarul/ secretarul tehnic al AGEA. |n situa]ia \n
care nu se \ntrune[te cvorumul legal pentru validitatea
deliber`rilor, ]in~nd cont de prevederile art. 118 din Legea nr.
31/1990, AGEA se va \ntruni, la a doua convocare, ce va avea loc
\n data de 20.02.2015 ora 15.00 \n acela[i loc [i cu aceea[i ordine
de zi. Societatea Rombeton SA prin Pre[edintele C.A., Subtirelu
Gabriel.

Convocator: Consiliul de Administra]ie al SC Semrom Muntenia
SA cu sediul în Bucure[ti, str. Aristide Pascal nr. 28-30, sector 3,
J40/895/1991, RO351290, în conformitate cu prevederile Legii nr.
31/1990, Legii nr. 297/2004, Legii nr. 151/2014 [i ale Actului Con-
stitutiv al societ`]ii, convoac` Adunarea General` Extraordinar`
a Ac]ionarilor SC Semrom Muntenia SA pentru data de
19.02.2015, ora 10:00. {edin]a Adun`rii Generale Extraordinar`
a Ac]ionarilor se va desf`[ura la sediul  societ`]ii din Bucure[ti,
str. Aristide Pascal nr. 28-30, sector 3. Adunarea General` Extra-
ordinar` a Ac]ionarilor va avea urm`toarea ordine de zi: 1. Dez-
baterea de c`tre ac]ionarii societ`]ii a situa]iei create de lipsa
cadrului legal de func]ionare a pie]ei RASDAQ, prezentarea ra-
portului referitor la cadrul juridic aplicabil tranzac]ion`rii ac]iu-
nilor pe o pia]` reglementat`, respectiv tranzac]ionarea
ac]iunilor în cadrul unui sistem alternativ de tranzac]ionare [i
prezentarea pie]elor reglementate [i a sistemelor alternative de
tranzac]ionare. 2. Efectuarea demersurilor legale necesare în

vederea admiterii la tranzac]ionare a ac]iunilor emise de soci-
etate pe o pia]` reglementat`, în baza prevederilor Legii
297/2004, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare, [i a regle-
ment`rilor emise de ASF. 3. Efectuarea demersurilor legale nece-
sare în vederea tranzac]ionarii ac]iunilor societ`]ii în cadrul unui
sistem alternativ de tranzac]ionare, dac` punctul 2 de pe or-
dinea de zi nu este aprobat, în baza prevederilor Legii 297/2004,
cu modific`rile [i complet`rile ulterioare, [i a reglement`rilor
emise de ASF. 4. În situa]ia în care punctele 2 [i 3 de pe ordinea
de zi nu sunt aprobate, informarea ac]ionarilor asupra preved-
erilor legale care permit  retragerea ac]ionarilor din societate,
în conformitate cu prevederile art.3 din Legea 151/2014. 5. Apro-
barea ca dat` de înregistrare a ac]ionarilor asupra c`rora se
r`sfrâng efectele hot`rârii Adun`rii Generale Extraordinare a
Ac]ionarilor a datei de 11.03.2015. 6. Aprobarea ca ex date a datei
de 10.03.2015. 7. Mandatarea Pre[edintelui Consiliului de Admin-
istra]ie Ilie Sima s` efectueze toate demersurile legale în ved-
erea înregistr`rii hot`rârilor AGEA, îndeplinirii tuturor
formalit`]ilor necesare în fa]a autorit`]ilor competente, in-
cluzând, dar f`r` a se limita la Oficiul Registrului Comer]ului, Au-
toritatea de Supraveghere Financiar`, Depozitarul Central,
Monitorul Oficial, Bursa de Valori Bucure[ti, Consultant Autor-
izat,  pentru, în func]ie de hot`rârile adoptate, ini]ierea [i defin-
itivarea formalit`]ilor privind listarea [i tranzac]ionarea
ac]iunilor emise de societate în cadrul unei pie]e reglementate
sau  ini]ierea [i definitivarea formalit`]ilor privind listarea [i tran-
zac]ionarea ac]iunilor emise de societate în cadrul unui sistem
alternativ de tranzac]ionare  [i s` semneze toate actele nece-
sare ducerii la îndeplinire a hot`rârilor adoptate. Mandatarul
men]ionat anterior va putea delega puterile acordate conform
celor de mai sus oric`rei persoane, dup` cum consider` necesar.
În cazul neîndeplinirii cvorumului, Adunarea General` Extraordi-
nar`  a Ac]ionarilor se va întruni în data de 20.02.2015 ora 10:00
la sediul  societ`]ii din Bucure[ti, str. Aristide Pascal nr. 28-30,
sector 3. La [edin]` sunt îndrept`]i]i s` participe [i s` voteze
ac]ionarii înregistra]i la Depozitarul Central SA la data de
referin]` 06.02.2015. Ac]ionarii î[i pot exercita drepturile
prev`zute de art.7 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 6/2009 în ter-
men de cel mult 15 zile de la data public`rii convoc`rii, cu re-
spectarea procedurilor prev`zute pe site-ul
www.semrommuntenia.ro. Ac]ionarii î[i pot exercita drepturile
prev`zute de art.13 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 6/2009 pân`
cel mai târziu la data [edin]ei, cu respectarea procedurilor
prev`zute pe site-ul www.semrommuntenia.ro. Materialele
Adun`rii Generale Extraordinare a Ac]ionarilor, proiectul de
hot`râre [i procedura privind participarea [i exercitarea dreptu-
lui de vot  pot fi consultate sau procurate, in schimbul unei sume
reprezentand contravaloarea costului lor de multiplicare, de la
sediul societ`]ii din Bucure[ti, str. Aristide Pascal nr. 28-30, sec-
tor 3 [i pe site-ul www.semrommuntenia.ro. începând cu data de
16.01.2015. Dreptul de vot se poate exercita direct, prin reprezen-
tant sau prin coresponden]`. Ac]ionarii persoane fizice î[i pot
exercita votul direct participând la [edin]` în baza actului de
identitate, prin coresponden]`, sau pot fi reprezenta]i prin alte
persoane în baza unei procuri speciale întocmite în conformi-
tate cu prevederile reglement`rilor ASF. Ac]ionarii persoane ju-
ridice pot fi reprezenta]i prin reprezentan]ii lor legali care, la
rândul lor, pot da procur` special` întocmit` în conformitate cu
prevederile reglement`rilor ASF. Informa]ii detaliate privind pro-
cedura de vot [i completarea buletinului de vot  sunt disponi-
bile pe site-ul www.semrommuntenia.ro. Formularele de
procur` si de vot prin coresponden]` vor fi disponibile la sediul
societ`]ii din Bucure[ti, str. Aristide Pascal nr.28-30, sector 3 [i
pe site-ul www.semrommuntenia.ro incepand din data de
16.01.2015. Desemnarea reprezentan]ilor ac]ionarilor se poate
face si prin mijloace electronice, în conformitate cu prevederile
art. 17 din Regulamentul nr. 6/2009 al CNVM, printr-o scrisoare
în format pdf c`ruia i s-a încorporat, ata[at sau i s-a asociat logic
o semn`tur` electronic` cu respectarea condi]iilor prev`zute de
Legea nr. 455/2001, transmise prin email la adresa office@sem-
rommuntenia.ro.  În cazul în care semn`tura electronic`
apar]ine reprezentantului legal al unui ac]ionar, aceast` calitate
trebuie s` fie precizat` în certificatul semn`turii electronice. Vor
fi luate în considerare doar procurile de reprezentare, buletinele
de vot prin coresponden]` [i notific`rile electronice de de-
semnare a reprezentan]ilor primite la sediul societ`]ii din Bu-
cure[ti, str. Aristide Pascal nr. 28-30, sector 3, pân` la data de
17.02.2015 ora 10:00.

LICITA}II
SC Rocriv Import Export SRL, prin lichidator judiciar C.I.I Rusu
Ciprian Marian, cu sediul \n Ploie[ti, str. V`leni, nr. 65, jude]ul Pra-
hova scoate la v~nzare prin licita]ie public` cu strigare proprietate
imobiliar` situat` \n Ploie[ti, str. Cometului, nr. 28, jude] Prahova
const~nd \n: teren intravilan \n suprafa]` de 216 mp aflat \n indi-
viziune pe o suprafa]` de 267 mp; construc]ia C1 locuinta, regim
de \n`l]ime – parter, cu suprafa]a construit` de 100,07 mp [i mag-
azie din lemn (anex`) – suprafa]` construit` 15 mp la pre]ul de
125.169 lei.  Licita]ia se va ]ine la sediul lichidatorului \n data de
26.01.2015, ora 14.00, iar \n cazul \n care bunul nu va fi adjudecat
de la prima licita]ie, aceasta va fi reprogramat` pentru 02.02.2015,
09.02.2015, 16.02.2015, 23.02.2015, 02.03.2015, 09.03.2015,
16.03.2015, 23.03.2015, 30.03.2015 aceia[i or` [i aceia[i loca]ie.
|nscrierea se va efectua cu 48 de ore \nainte de data \nceperii
licita]iei. Rela]ii suplimentare la sediul lichidatorului [i la nu-
merele de telefon: 0722267433, 0733723417,
avciprianrusu@gmail.com.

SC Sambrec Serv SRL, prin lichidator, cu sediul în Ploie[ti, Str. Ghe-
orghe Doja, nr. 30, et. 10, ap. 31, vinde prin licita]ie public` teren
cur]i construc]ii, în suprafa]` de 8.312 mp, situat în B`icoi, Str. 23
August, nr. 84, Jude]ul Prahova la pre]ul total 267.117,50 lei. Pre]ul
nu con]ine TVA. Licita]ia se va ]ine la sediul lichidatorului în data
de 23.01.2015, ora 16.30; regulamentul de vânzare se poate ob]ine
de la lichidator. În cazul în care nu se va vinde, licita]ia se va ]ine
în data de 30.01.2015, 06.02.2015, 13.02.2015, 20.02.2015, 27.02.2015,
06.03.2015, 13.03.2015, 20.03.2015, 27.03.2015 la aceea[i ora,
aceea[i adresa. Termenul limita pentru înscrierea la licita]ie fiind

48 ore înainte de data începerii licita]iei. Rela]ii la telefon:
0723357858; fax: 0244/597808; www.andreiioan.ro. 

SC Sambrec Serv SRL, prin lichidator, cu sediul în Ploie[ti, Str. Ghe-
orghe Doja, nr. 30, et. 10, ap. 31, vinde prin licita]ie public`, stoc
marf` (camera stingere, transformatoare, motoare electrice, am-
permetre, kilovoltmetru, contactori, izolatori, doze, releu termic,
reductoare, perii colectoare, rulmen]i, semeringuri, pre[e, aparat
sudur`, compresoare, micrometru, voltmetru, aparat m`surat
prize, cuptor electric, tuburi PVC, trus` reglat tensiune, inductor
tensiune, trus` Pram, megaohmetru digital, unitate central` cal-
culator, cronometru electric, osciloscop, balan]` semiautomat`,
detector tensiune, etc.) la pre]ul total de 20.003,97 lei [i ma[ini
[i utilaje (strung, polizor fix cu 2 pietre, ma[in` de g`urit,
transpalet), defecte, deteriorate [i descompletate, la pre] de ma-
teriale recuperabile respective 0,8 lei/kg (pre] f`r` TVA). Toate
bunurile urmeaz` a se valorifica numai în bloc. Pre]urile nu con]in
TVA. Licita]ia se va ]ine la sediul lichidatorului în data de
23.01.2015, ora 16.00; regulamentul de vânzare se poate ob]ine
de la lichidator. În cazul în care nu se va vinde, licita]ia se va ]ine
în data de 30.01.2015, 06.02.2015, 13.02.2015, 20.02.2015, 27.02.2015,
06.03.2015, 13.03.2015, 20.03.2015, 27.03.2015 la aceea[i or`,
aceea[i adres`. Termenul limit` pentru înscrierea la licita]ie fiind
48 ore înainte de data începerii licita]iei. Rela]ii la telefon:
0761132931; fax: 0244/597808; www.andreiioan.ro. 

SC Almylia Group SRL, prin lichidator Andrei Ioan IPURL, cu sediul
în Ploie[ti, Str. Gheorghe Doja, nr. 30, et. 10, ap. 31, vinde prin
licita]ie public` teren în suprafa]` de 54 mp indiviz din 189 mp sit-
uat în Bu[teni, Str. Libert`]ii, nr. 109, Jude]ul Prahova, împreun`
cu spa]iu comercial amplasat pe acest teren în suprafa]` de 137,60
mp util, format din subsol în suprafa]` util` de 61,20 mp (compus
din 4 camere [i cas` sc`rii) + parter în suprafa]` util` de 76,40
mp (compus din cas` sc`rii, 3 camere, hol [i wc) la pre]ul de
236.475 lei. Pre]ul nu con]ine TVA. Licita]ia se va ]ine la sediul
lichidatorului în data de 23.01.2015, ora 10.30; regulamentul de
vânzare se poate ob]ine de la lichidator. În cazul în care nu se va
vinde, licita]ia se va ]ine în data de 30.01.2015, 06.02.2015,
13.02.2015, 20.02.2015, 27.02.2015, 06.03.2015, 13.03.2015,
20.03.2015, 27.03.2015 la aceea[i or`, aceea[i adres`. Termenul
limit` pentru înscrierea la licita]ie fiind 48 ore înainte de data în-
ceperii licita]iei. Rela]ii la telefon: 0723357858; fax: 0244/597808;
www.andreiioan.ro. 

SC Almylia Group SRL, prin lichidator, cu sediul în Ploie[ti, Str. Ghe-
orghe Doja, nr. 30, et. 10, ap. 31, vinde vitrine frigorifice, l`zi frig-
orifice, congelatoare, cuptor pizza la pre]ul total de 1.100 lei;
calculator, imprimant`, cas` de marcat, sistem informa]ional, sis-
tem antiefrac]ie, TV Samsung la pre]ul total de 150 lei; mobilier
bar, mobilier interior, mobilier birou, centrale termice la pre]ul
total de 362,50 lei. Pre]urile nu con]in TVA. Licita]ia se va ]ine la
sediul lichidatorului în data de de 23.01.2015, ora 10.00; regula-
mentul de vânzare se poate ob]ine de la lichidator. În cazul în care
nu se va vinde, licita]ia se va ]ine în data de 30.01.2015, 06.02.2015,
13.02.2015, 20.02.2015, 27.02.2015, 06.03.2015, 13.03.2015,
20.03.2015, 27.03.2015, 03.04.2015, 10.04.2015, 17.04.2015,
24.04.2015, 04.05.2015 la aceea[i or`, aceea[i adres`. Termenul
limit` pentru înscrierea la licita]ie fiind 48 ore înainte de data în-
ceperii licita]iei. Rela]ii la telefon: 0723357858; fax: 0244/597808;
www.andreiioan.ro. 

Andrei Ioan IPURL, în calitate de lichidator judiciar al SC Matizol
SA, societate în faliment organizeaz` selec]ie de oferte privind
preluarea întregii arhive a SC Matizol SA, în vederea p`str`rii [i
conserv`rii în conformitate cu legisla]ia în vigoare. Component`
documentelor ce se solicit` a fi preluate este urm`toarea: 24 ml
[tate salarii; 39 ml dosare personal; 62 ml documente comerciale;
77 ml documente contabile; 7 ml documente ac]ionari; 67 ml doc-
umente diverse, coresponden]`, precum [i orice alte documente
ce vor fi identificate. Societ`]ile interesate pot comunica oferta,
înso]it` de autoriza]iile aferente serviciilor, lichidatorului judiciar
la sediul acestuia din Ploie[ti, Str. Gh. Doja, nr. 30, et. 10, ap.31 Jud.
Prahova, pân` la data de 26.01.2015.

Consiliul Local al Orasului Sulina cu sediul \n ora[ul Sulina, str. I,
nr. 180, jude]ul Tulcea, anun]` c` la data de 10.02.2015, orele 15:00,
organizeaz` licita]ie public` \n vederea v~nz`rii unui bun imobil
apar]in~nd domeniului privat al ora[ului Sulina, respectiv
urm`torul:- teren \n suprafa]` total` de 30 mp., situat \n intravi-
lanul ora[ului Sulina, str. Costache Negri, nr. 1bis, zona A – pret de
pornire licita]ie – 50 Euro/mp; Ofertan]ii, persoane fizice [i ju-
ridice, pot ob]ine documentele licita]iei (Caiet de Sarcini [i In-
struc]iuni pentru Ofertan]i precum [i Regulamentul-Cadru
privind organizarea [i desf`[urarea licita]iilor publice deschise)
contracost de la sediul Prim`riei ora[ului Sulina. Eventualele in-
forma]ii suplimentare se pot ob]ine la num`rul de telefon
0240/543003, 0240/543001. Documentele necesare particip`rii
la licita]ia public` vor fi depuse p~n` la data de 09.02.2015, orele
16:00. |n cazul \n care bunurile imobile mai sus nominalizate nu
au fost adjudecate \n totalitate \n cadrul acestei licita]ii, se va pro-
ceda la organizarea unor alte dou` licita]ii, respectiv 17.02.2015,
orele 15:00 [i la data de 24.02.2015, orele 15:00. Pentru aceste
dou` licita]ii ulterioare documentele necesare particip`rii vor fi
depuse p~n` la data de 16.02.2015, orele 16:00 [i respectiv
23.02.2015, orele 16:00. Instan]a competent` pentru solutionarea
eventualelor litigii este Tribunalul Tulcea, cu sediul \n mun. Tul-
cea, str. Toamnei, nr. 15, fax 0240-518 544, e-mail tribunalul-tul-
cea@just.ro.

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 Bac`u. Serviciul Fis-
cal Municipal One[ti. Biroul colectare [i executare silit`. Nr.
100192/ 09.01.2015. Anun]ul privind vânzarea pentru bunuri imo-
bile/ ansamblu de bunuri imobile. În 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, se
face cunoscut c` în ziua de 30, luna ianuarie, orele 10.00, anul
2015, în localitatea One[ti, str. Po[tei, nr. 5, se vor vinde prin
licita]ie public` (primul termen) urm`toarele bunuri imobile, pro-
prietate a debitorului SC Visatorul Construct SRL cu domiciliul fis-
cal în localitatea Gura V`ii, jud. Bac`u, cod de identificare fiscal`
29252413: Teren arabil, în suprafa]` de 4746 mp, extravilan, situat
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în localitatea Gura V`ii, jude] Bac`u, pre] de evaluare/ de pornire
al licita]iei 14.707 lei (exclusiv TVA). Vânzarea va avea loc |n data
de 30 ianuarie 2015, ora 10.00 la sediul Serviciului Fiscal Munici-
pal One[ti, str. Po[tei nr. 5. Ofertan]ii sunt obliga]i s` depun` pân`
la data de 29 ianuarie 2015, taxa de participare reprezentând 10%
din pre]ul de pornire al licita]iei, oferta de cump`rare scris`, pre-
cum [i celelalte acte prev`zute de art. 162, alin. 7 din OG nr.
92/2003 privind Codul de Procedur` Fiscal`, republicat` cu
modific`rile [i complet`rile ulterioare. Raportul de evaluare se
afl` la sediul vânzatorului. Informa]ii suplimentare pute]i ob]ine
la sediul Serviciului Fiscal Municipal One[ti, telefon 0234/ 320671,
interior 209.

Ministerul Finan]elor Publice. Agen]ia Na]ional` de Adminis-
trare Fiscal`. Direc]ia General` Regional` a Finan]elor Publice
Ia[i. Administra]ia Jude]ean` a Finan]elor publice Bac`u. Servi-
ciul Fiscal Or`[enesc Moine[ti. Str. Zorilor, bl. 1B, parter,
Moine[ti, jude]ul Bac`u. Nr. 449/07.01.2015. Anun] privind vân-
zarea de bunuri imobile. Administra]ia Finan]elor Publice
Moine[ti, În temeiul art. 162 alin. (1) din O.G. nr.92/2003 privind
Codul de procedur` fiscal` republicat` cu modific`rile [i com-
plet`rile ulterioare, face cunoscut c` în ziua de 29.01.2015 ora
12 în localitatea Moine[ti, str. Zorilor bl. B1, se va ]ine licita]ia II
public` pentru vânzarea bunurile imobile sechestrate, propri-
etate a debitorului Barsan Ioan. cu domiciliul fiscal str. Tarhaus,
comuna Ghime[ - F`get, jude]ul Bac`u, cod de identificare fis-
cal` CNP 1680912043768 astfel: - cas` de locuit în suprafa]a de
120,2 mp, teren intravilan în suprafa]` de 155,65 mp aferent con-
struc]iei situate în sat Tarhaus, comuna Ghime[, jude]ul Bac`u
– pre] de pornire f`r` TVA 80.816 lei. Invit`m pe cei care pretind
vreun drept asupra acestor bunuri s` în[tiin]eze despre aceasta
organul de executare, înainte de data stabilit` pentru vînzare.
Cei interesa]i în cump`rarea bunurilor sunt invita]i s` prezinte,
pân` la termenul de vânzare sau în cazul vânz`rii prin licita]ie,
pân` în ziua precedent` termenului de vânzare taxa de partic-
ipare reprezentând 10% din pre]ul de pornire al licita]iei, oferta
de cump`rare scris` precum [i celelalte acte prev`zute de art.
162 alin. 7 din OG 92/2003 privind Codul de Procedur` Fiscal`.
Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce con-
testa]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. 172-173 din Ordonan]a Guvernului nr. 92/2003,
republicat`, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare. Potrivit
dispozi]iilor art. 9 alin. (2), lit. d) din Ordonan]a Guvernului nr.
92/2003, republicat`, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare,
când urmeaz` s` se ia m`suri de executare silit`, nu este oblig-
atorie audierea contribuabilului. Rapoartul de evaluare se afl`
la sediul vânz`torului. Pentru informa]ii suplimentare, v` pute]i
adresa la A.F.P. Moine[ti sau la telefon num`rul 0234/364774.

Ministerul Finan]elor Publice. Agen]ia Na]ional` de Adminis-
trare Fiscal`. Direc]ia General` Regional` a Finan]elor Publice
Ia[i. Administra]ia Jude]ean` a Finan]elor Publice Suceava. Ser-
viciul fiscal or`[enesc Gura Humorului. Dosar de executare nr:
6872467/2014. 12050622/2014. Nr. 506 din 12.01.2015. Anun]ul
privind vânzarea pentru bunuri mobile [i imobile/ ansamblu
de bunuri imobile, Anul 2015 luna ianuarie ziua 30. În temeiul
art. 162 alin. (2) din Ordonan]a Guvernului nr. 92/2003 privind
Codul de procedur` fiscal`, republicat`, cu modific`rile [i com-
plet`rile ulterioare, se face cunoscut c` în ziua de 30, luna ian-
uarie, orele 10, anul 2015, în localitatea Gura Humorului, str.
M`n`stirea Humorului nr. 6, se vor vinde prin licita]ie public`
urm`toarele bunuri imobile men]ionate mai jos, proprietate a
debitorilor: 1. SC ”Ancarol Prod-Com” SRL cu domiciliul fiscal în
localitatea Gura Humorului, str. M`n`stirea Humorului nr. 51,
cod de identificare fiscal` 6872467: Nr. crt., Denumirea bunului
imobil, descriere sumar`: (se vor indica drepturile reale [i priv-
ilegiile care greveaz` bunurile, dac` este cazul), Pre]ul de
pornire a licita]iei (exclusiv TVA) -lei-, Cota de TVA 24%: 1. C1 -
Cl`dire abator veche - Carte Funciar` 31126, nr. cadastral top C1,
37584 lei; 2. C2 – Anexe (grajd, magazii) vechi - Carte Funciara
31126, nr. cadastral top C2, 37029 lei; 3. C3 - Cl`dire abator [i fab-
rica preparate – nou` - Carte Funciar` 31126, nr. cadastral top
C3, 2632171 lei; 4. C4 - Box` sp`lare auto – zona curat` Carte Fun-
ciar` 31126, nr. cadastral top C4, 52200 lei;5. C5 - Cas` poart` ex-
pedi]ie – zona curat` - Carte Funciar` 31126, nr. cadastral top C5,
14530 lei; 6. C6 - Cas` poart` intrare animale – zona murdar` -
Carte Funciar` 31126, nr. cadastral top C6, 31211 lei; 7. C7 -
Sp`l`torie echipament [i atelier - Carte Funciar` 31126, nr. cadas-
tral top C7, 80250 lei;8. C8 - Depozit piei - Carte Funciar` 31126,
nr. cadastral top C8, 96824 lei; 9. C9 – Incinerator - Carte Fun-
ciar` 31126, nr. cadastral top C9, 82799 lei; 10. Teren intravilan în
suprafa]` de 13.230 m.p., nr. CAD: 5481, Cartea Funciar` nr. 31126
provenit` din conversia CF 5646 Gura Humorului, 224124 lei.
Total: 3288722 lei. Bunurile imobile mai sus men]ionate sunt
grevate de urm`toarele: Creditori: BCR SA – Sucursala Gura Hu-
morului; Sarcini – Ipotec` legal` în favoarea BCR – Sucursala
Gura Humorului. 2. SC Italfra SRL cu domiciliul fiscal în locali-
tatea Gura Humorului str. P-]a Republicii, bl. D3, sc. A, ap. 4, jud.
Suceava, cod de identificare fiscal` 12050622. - autoturism
marca Dacia Logan 1.4 MPI, tip SD KSADE, 153089 km rula]i, fab-
ricat în anul 2008, evaluat la suma de 8958 lei (exclusiv TVA); *)
cota de tax` pe valoarea ad`ugat` aplicabil` pentru pentru vân-
zarea bunurilor imobile taxabil` în conformitate cu prevederile
Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific`rile [i com-
plet`rile ulterioare este 24%/ scutit de TVA conform art. 141 alin.
(2) lit. f) sau lit. g) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu
modific`rile [i complet`rile ulterioare. Invit`m pe cei care
pretind vreun drept asupra acestor bunuri s` în[tiin]eze despre
aceasta organul de executare, înainte de data stabilit` pentru
vânzare. Cei interesa]i în cump`rarea bunurilor sunt invita]i s`
se prezinte la termenul de vânzare la locul fixat în acest scop [i
pân` la acest termen s` prezinte oferte de cump`rare. De
asemenea, ofertan]ii sunt obliga]i s` depun` în cazul vânz`rii
la licita]ie, cu cel pu]in o zi înainte de data licita]iei, o tax` de
participare ori o scrisoare de garan]ie bancar`, reprezentând
10% din pre]ul de pornire a licita]iei (cont deschis la Trezoreria
ora[ului Gura Humorului RO97TREZ5915067XXX007217) pre-
cum [i s` prezinte dovada emis` de organele fiscale c` nu au
obliga]ii fiscale restante. Ofertan]ii depun cu cel pu]in o zi

înainte de data licita]iei urm`toarele documente: oferta de
cump`rare; dovada pl`]ii taxei de participare sau a constituirii
garan]iei sub forma scrisorii de garan]ie bancar`; împuterni-
cirea persoanei care îl reprezint` pe ofertant; pentru persoanele
juridice de na]ionalitate român`, copie de certificatul unic de în-
registrare eliberat de Oficiul Registrului Comer]ului; pentru per-
soanele juridice str`ine, actul de înmatriculare tradus în limba
român`; pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de
identitate; pentru persoanele fizice str`ine, copie de pe
pa[aport; dovada emis` de organele fiscale, c` nu are obliga]ii
restante fa]` de acestea; declara]ia pe propria r`spundere aut-
entificat` a ofertantului prin care se certific` faptul c` nu este
persoana interpus` a debitorului, a[a cum prevede art. 162, alin.
7^2 din OG 92/2003, Codul de Procedur` Fiscal`, republicat` [i
actualizat`. Dosarul privind oferta de cump`rare se va depune
la sediul Serviciului Fiscal Or`[enesc Gura Humorului, str.
M`n`stirea Humorului, nr. 6 pân` în data de 08-01-2015, ora 13.
Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce con-
testa]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 com-
plet`rile ulterioare, când urmeaz` s` se ia m`suri de executare
silit`, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru in-
forma]ii suplimentare v` pute]i adresa la sediul nostru sau la
num`rul de telefon 0230/231391. Data afi[`rii: 12.01.2015.

Ministerul Finan]elor Publice. Agen]ia Na]ional` de Adminis-
trare Fiscal`. Direc]ia General` Regional` a Finan]elor Publice
Ia[i. Administra]ia Jude]ean` a Finan]elor Publice Neam]. Ser-
viciul Colectare [i Executare Silit` Persoane Juridice. Nr. 26 din
09.01.2015. Anun]ul privind vânzarea pentru bunuri mobile,
Anul 2015 luna ianuarie ziua 09. În 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,
se face cunoscut c` în ziua de 26, luna ianuarie, anul 2015, ora
10, la sediul Administra]iei Jude]ene a Finan]elor Publice Neam]
cu sediul în localitatea Piatra Neam], b-dul Traian nr. 19 bis, se
vor vinde prin licita]ie public` urm`toarele bunuri mobile, pro-
prietatea debitorilor: 1. SC Cris Carm SRL, cu domiciliul fiscal loc.
Piatra Neam], str. D`rm`ne[ti, nr. 62, bl. K7, sc. A, ap. 8, jud.
Neam], cod de identificare fiscal` 24648019, dosar de executare
12168. Denumirea bunului mobil, descriere sumar`:, Drepturile
reale [i privilegiile care greveaz` bunurile, Buc., Pre]ul de
pornire a licita]iei, exclusiv TVA* (lei): Combin` frigorific`, Pro-
cesul verbal de sechestru nr. 1222/12.08.2014 emis de A.J.F.P.
Neam], 1, 23 lei; Aer condi]ionat, 2, 158 lei; TV Samsung Plasma,
1, 90 lei; Plit` gaz cu 2 ochiuri, 1, 107 lei; Cuptor cu microunde,
1, 57 lei; Vitrin` frigorific`, 1, 225 lei; Aragaz, 1, 203 lei; Ma[in`
ghea]`, 1, 90 lei; Chiuvet` inox, 1, 79 lei; Cuptor pizza, 1, 1.161 lei;
Monitor LSD, 1, 25 lei; Mobilier birou, 1, 28 lei; M`su]` + set pal,
1, 180 lei; Mobilier bar curbat, 1, 1.130 lei; Accesorii bar curbat, 1,
488 lei. Total:  =SUM(ABOVE) 4.044 lei. *) Regimul [i cotele de
tax` pe valoarea ad`ugat` aplicabile pentru vânzarea bunurilor
mobile sunt cele prev`zute de legea nr. 571/2003 privind Codul
fiscal, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare. Invit`m pe cei
care pretind vreun drept asupra acestor bunuri s` în[tiin]eze
despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilit`
pentru vânzare. Cei interesa]i în cump`rarea bunurilor sunt in-
vita]i s` prezinte, pân` la termenul de vânzare sau, în cazul
vânz`rii la licita]ie, pân` în ziua lucr`toare precedent` termenu-
lui de vânzare (23.01.2015, ora 15,00): - oferte de cump`rare; - în
cazul vânz`rii la licita]ie, dovada pl`]ii taxei de participare,
reprezentând 10% din pre]ul de pornire a licita]iei (plata se va
face în contul Administra]iei Jude]ene a Finan]elor Publice
Neam], nr. RO53TREZ4915067XXX014015, CUI: 2612782 deschis la
Trezoreria Piatra Neam]); - împuternicirea persoanei care îl
reprezint` pe ofertant; - pentru persoanele juridice de na]ion-
alitate român`, copie de pe certificatul unic de înregistrare elib-
erat de Oficiul Registrului Comer]ului; - pentru persoanele
juridice str`ine, actul de înmatriculare tradus în limba român`;
- pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identi-
tate; - dovada emis` de creditorii fiscali c` nu au obliga]ii fis-
cale restante, urmând s` se prezinte la data stabilit` pentru
vânzare [i la locul fixat în acest scop. Împotriva prezentului în-
scris, cel interesat poate introduce contesta]ie la instan]a
judec`toreasc` competent`, în termen de 15 zile de la comuni-
care sau luare la cuno[tin]`, în conformitate cu prevederile art.
172-173 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 Ordo-
nan]a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur` fis-
cal`, republicat`, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare, când
urmeaz` s` se ia masuri de executare silit`, nu este obligatorie
audierea contribuabilului. Pentru informa]ii suplimentare, v`
pute]i adresa la sediul nostru sau la telefon num`rul
0233207602, interior 4410 sau 4510 între orele 8,30-14,00. Data
afi[`rii: 12.01.2015.

Ministerul Finan]elor Publice. Agen]ia Na]ional` de Administrare
Fiscal`. Direc]ia General` Regional` a Finan]elor Publice Ia[i. Ad-
ministra]ia Jude]ean` a Finan]elor Publice Neam]. Serviciul fis-
cal municipal Roman. Dosar de executare nr. 32536237. Nr. 70071
din 08.01.2015. Anun]ul privind vânzarea pentru bunuri mobile,
Anul 2015 luna ianuarie ziua 08. În 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, se
face cunoscut c` în ziua de 30 luna ianuarie, anul 2015, ora 11, în
localitatea Roman, str. Pia]a Roman Vod`, nr. 1, se vor vinde prin
licita]ie urm`toarele bunuri mobile, sechestrate prin procesul
verbal de sechestru asigurator pentru bunuri mobile nr.
78297/16.12.2013, proprietatea debitorului Anghel Constantin,
CNP 1600610272669, pentru obliga]ii restante înregistrate pe
CUI 32536237, cu domiciliul fiscal în localitatea Cordun, strada
Libert`]ii nr. 5, comuna Cordun, jude]ul Neam], compuse din:
Denumirea bunului mobil, descriere sumar`: (se vor indica drep-
turile reale [i privilegiile care greveaz` bunurile, dac` este cazul),

Pre]ul de evaluare sau de pornire a licita]iei, exclusiv TVA, este de
... lei, Cota  TVA 24%*): Autoutilitara Dacia D17119 1305 RI Drop -
Side, culoare 60013 bleu de france, an fabrica]ie 2002, subcate-
gorie camion cab. retr., 2 u[i, serie [asiu UU1D1711933301911, serie
motor 0033646, CIV D441272, cod omologare FADA241112T16X4,
nr. înmatr. NT05EFW, 0,75 lei/kg fier vechi, F`r` TVA. *)
opera]iune neimpozabil` TVA. Invit`m pe cei care pretind vreun
drept asupra acestor bunuri s` în[tiin]eze despre aceasta or-
ganul de executare, înainte de data stabilit` pentru vânzare. Cei
interesa]i în cump`rarea bunurilor sunt invita]i s` prezinte, pân`
la termenul de vânzare sau, în cazul vânz`rii prin licita]ie, pân`
în ziua precedent` termenului de vânzare: oferte de cump`rare;
în cazul vânz`rii la licita]ie, dovada pl`]ii taxei de participare,
reprezentând 10% din pre]ul de pornire a licita]iei; împuterni-
cirea persoanei care îl reprezint` pe ofertant; pentru persoanele
juridice de na]ionalitate român`, copie de pe certificatul unic de
înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comer]ului; pentru
persoanele juridice str`ine, actul de înmatriculare tradus în
limba român`; pentru persoanele fizice române, copie de pe
actul de identitate; dovada emis` de creditorii fiscali c` nu au
obliga]ii fiscale restante, urmând s` se prezinte la data stabilit`
pentru vânzare [i la locul fixat în acest scop. Împotriva prezentu-
lui înscris, cel interesat poate introduce contesta]ie la instan]a
judec`toreasc` competent`, în termen de 15 zile de la comuni-
care sau luare la cuno[tin]`, în conformitate cu prevederile art.
172-173 din Ordonan]a Guvernului nr. 92/2003, republicat`, cu
modific`rile [i complet`rile ulterioare. Potrivit dispozi]iilor art.
9 alin. (2) lit. d) din Ordonan]a Guvernului nr. 92/2003, republi-
cat`, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare, când urmeaz` s`
se ia m`suri de executare silit`, nu este obligatorie audierea con-
tribuabilului. Pentru informa]ii suplimentare, v` pute]i adresa la
sediul nostru sau la telefon num`rul 0233740129 int. 110. Data
afi[`rii: 13.01.2015.

Ministerul Finan]elor Publice. Agen]ia Na]ional` de Administrare
Fiscal`. Direc]ia General` Regional` a Finan]elor Publice Ia[i. Ad-
ministra]ia Jude]ean` a Finan]elor Publice Neam]. Num`r de în-
registrare ca operator de date cu caracter personal – 759. Dosar
de executare nr. 3548/ 2008. Nr. 1001 din 13.01.2015. Anun]ul
privind vânzarea pentru bunuri imobile/ ansamblu de bunuri
imobile, Anul 2015 luna ianuarie ziua 13. În temeiul art. 162 alin.
(2) din Ordonan]a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de pro-
cedur` fiscal`, republicat`, cu modific`rile [i complet`rile ulte-
rioare, se face cunoscut c` în ziua de 27, luna ianuarie, orele
12.00, anul 2015, în localitatea Piatra Neam], str. Traian, nr. 19 bis,
se va vinde prin licita]ie urm`torul bun imobil, proprietate a deb-
itorului SC Matcon SRL, cu domiciliul fiscal în localitatea Piatra
Neam], str. B-dul. Dacia, nr. 6, bl. E1, sc. A, etaj 9, ap. 136, cod de
identificare fiscal` 6405550: a) cl`dire sp`l`torie auto „Delphin”
în suprafa]` de 84 mp, compus` din funda]ie de beton, stâlpi,
grinzi [i [arpant` din profile metalice, pere]i din tabl` cutat` cu
strat termoizolant, tâmplarie PVC cu geam termopan, instala]ii
electrice [i sanitare, construit` provizoriu, situat` în localitatea
Piatra Neam], str. Bistri]ei, nr. 36, pre] de pornire al licita]iei 17.939
lei (exclusiv TVA*). Facem precizarea c` terenul de sub cl`dire
este proprietatea CN CF „CFR” SA – Sucursala Regional` CF Ia[i.
b) teren ... în suprafa]` de ... situat în localitatea ... str. ... nr. ... pre]
de evaluare/ de pornire al licita]iei ... lei (exclusiv TVA**). *) cota
de tax` pe valoarea ad`ugat` aplicabil` pentru vânzarea
bunurilor imobile taxabil` în conformitate cu prevederile Legii
nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific`rile [i complet`rile
ulterioare este 24%/ scutit de TVA conform art. 141 alin. (2) lit. f)
sau lit. g) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu
modific`rile [i complet`rile ulterioare. **) cota de tax` pe val-
oarea ad`ugat` aplicabil` pentru pentru vânzarea bunurilor
imobile taxabil` în conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003
privind Codul fiscal, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare
este .../ scutit de TVA conform art. 141 alin. (2) lit. f) sau lit. g) din
Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific`rile [i com-
plet`rile ulterioare. Bunurile imobile mai sus men]ionate sunt
grevate de urm`toarele: Creditori: -; Sarcini: -. Invit`m pe cei care
pretind vreun drept asupra acestor bunuri s` în[tiin]eze despre
aceasta organul de executare, înainte de data stabilit` pentru
vânzare. Cei interesa]i în cump`rarea bunurilor sunt invita]i s`
prezinte, pân` la termenul de vânzare sau, în cazul vânz`rii prin
licita]ie, pân` în ziua precedent` termenului de vânzare: oferte
de cump`rare; în cazul vânz`rii la licita]ie, dovada pl`]ii taxei de
participare, reprezentând 10% din pre]ul de pornire a licita]iei;
împuternicirea persoanei care îl reprezint` pe ofertant; pentru
persoanele juridice de na]ionalitate român`, copie de pe certifi-
catul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului
Comer]ului; pentru persoanele juridice str`ine, actul de înma-
triculare tradus în limba român`; pentru persoanele fizice
române, copie de pe actul de identitate; dovada emis` de cred-
itorii fiscali c` nu au obliga]ii fiscale restante, urmând s` se prez-
inte la data stabilit` pentru vânzare [i la locul fixat în acest scop.
Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce con-
testa]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 com-
plet`rile ulterioare, când urmeaz` s` se ia m`suri de executare
silit`, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru in-
forma]ii suplimentare v` pute]i adresa la sediul nostru sau la
num`rul de telefon 0233/207602, interior 4413.

Anun] de participare la licita]ie pentru închirierea unor
suprafe]e de teren din albiile minore. 1. Informa]ii generale: Ad-
ministra]ia Bazinal` de Ap` Olt, str. Remus Bellu nr.6, Rm. Vâl-
cea, jude]ul Vâlcea, cod fiscal RO 23730128 telefon 0250-739.881,
fax 0250.738.255. 2. Obiectul si durata închirierii: închiriere teren
pentru o durat` de 2 ani. 3. Condi]iile de participare: dovada
cump`r`rii caietului de sarcini; garan]ia de participare la lici-
tatie – 10% din valoarea minim` a chiriei anuale; certificatul
constatator emis de ORC, valabil la data deschiderii ofertelor;
certificate constatatoare privind îndeplinirea obliga]iilor exigi-
bile de plata a impozitelor si taxelor c`tre stat inclusiv cele lo-

cale; certificat de atestare fiscal`; cazier fiscal emis MF; cazier
judiciar al administratorului; bilan]ul contabil pentru ultimii 2
ani, vizat de administra]ia fiscal`; fisa de informatii generale
privind cifra de afaceri pe ultimii 3 ani; declara]ie c` nu se afl`
in litigiu cu titularul dreptului de administrare. 4. Cuantumul
[i forma garan]iei de participare: 10% din valoarea minim` a
chiriei anuale, constituit`  prin ordin de plat` sau scrisoare de
garan]ie bancar` în favoarea Administra]iei Bazinale de Ap`
Olt. 5. Descrierea succint` a bunului ce urmeaz` a fi închiriat:
Închiriere suprafa]` de teren în albia minor` a râului Olte], din
Jud.Olt, pentru înl`turarea materialului aluvionar: Jude]ul Olt.
Lotul 1 – 6.203 mp teren în albia minor` a râului Olte], situat în
ora[ul Bal[, jud. Olt. 6. Data, locul [i ora limit` de primire a ofer-
telor: 06.02.2015  pân` la ora 10:00 la sediul Administra]iei Baz-
inale de Ap` Olt, Str. Remus Bellu nr. 6, Rm. Vâlcea, jud. Vâlcea.
7. Data [i locul deschiderii acestora: 06.02.2015 începand cu ora
10:30 la sediul Administra]iei Bazinale de Ap` Olt, Str. Remus
Bellu nr. 6, Rm. Vâlcea, jud. Vâlcea. 8. Modul de ob]inere a cai-
etului de sarcini: de la sediul Administra]iei Bazinale de Ap`
Olt,  Biroul Achizi]ii, contravaloarea acestuia fiind de 1.246
lei/lot. 9. Durata în care ofertan]ii r`mân angaja]i prin termenii
ofertelor lor: Perioada de valabilitate a ofertei va fi de 90 de zile
calendaristice de la data licita]iei deschise organizat` pentru
atribuirea contractului de închiriere.

Consiliul Local al municipiului Petro[ani – Serviciul Public de Ad-
ministrare a Domeniului Public [i Privat cu sediul în Petro[ani, str.
1 Decembrie 1918, nr. 93, telefon 0254/541220, 0254/541221, fax
0254/545903, cod fiscal RO16982459, adresa de email
spadpp_petrosani@yahoo.com organizeaz`: - licita]ie public` cu
strigare în vederea vânz`rii de[eurilor reciclabile rezultate din
fluxul celor municipale, respectiv hârtie [i carton, în cantitate de
18 tone [i 2 tone plastic balotat colorat. Ofertele se depun într-un
exemplar la sediul institu]iei, biroul de registratur`, camera 5 sau
7, pân` în data de 04.02.2015, ora 11.00 [i se vor deschide în
[edin]a public` din data de 04.02.2015, ora 13.00, în sala de
[edin]e, la sediul institu]iei. Pre]ul de pornire la licita]ie este de 0,2
lei/kg pentru hârtie [i carton [i 0,4 lei/kg pentru plastic balotat
colorat, fiecare pas reprezint` o cre[tere de 5% din pre]ul de
pornire. Documenta]ia de atribuire la licita]ie va fi pus` în vân-
zare, contra cost, începând cu data de 16.01.2015 [i va putea fi
procurat` de la sediul Consiliului Local al municipiului Petro[ani
– Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public [i Privat,
camera 44, cu sediul în Petro[ani, str. 1 Decembrie 1918, nr. 93.
Pentru participarea la procedura de licita]ie este obligatorie
achizi]ionarea documenta]iei de atribuire. Garan]ia de partici-
pare la licita]ie este de 440 lei. Pre]ul documenta]iei de atribuire
este de 200 lei. În caz de neadjudecare, licita]ia se va relua la data
de 11.02.2015, ora 13.00.

PIERDERI
Contract construire nr. 856/5/27.09.1983, Proces verbal eliberat
în 3.02.1984, pe numele Ni]` {tefan. Le declar nule. 

Pierdut act adi]ional eliberat la 3.03.1983, pe numele {ontea
Rodica Gabriela. Îl declar nul. 

Pierdut chitan]` achitare integral` locuin]`, pe numele Niculae
Florea. O declar nul`. 

Pierdut proces verbal nr. 38722/5/1993 eliberat în 28.10.1993, pe
numele Chitaigoroschi Carmen Rodica. |l declar nul.

Grup Editorial Litera SRL, cu sediul social în Bucure[ti, sector 2,
Bld. Dimitrie Pompei nr. 5-7, etaj 8, declar` pierdute
urm`toarele: - cas` de marcat seria 12244064; - proces verbal
de predare memorie fiscal` pentru casa de marcat seria
12235288; -carte de interven]ii [i registrul special pentru casa
de marcat seria 12235289. Declar`m nule actele [i casa de mar-
cat.

Declar nul contract de vânzare cump`rare aferent terenului for-
mat din [apte parcele de teren numerele: 94 (nou`zeci [i
patru); 95 (nou`zeci [i cinci); 99 (nou`zeci [i nou`); 96
(nou`zeci [i [ase); 100 (una sut`); 97 (nou`zeci [i [apte); 98
(nou`zeci [i opt), cump`rate de Ilinca Nechi]u domiciliat` în
com. Singureni, jud. Vla[ca (Giurgiu). 

Pierdut act concesiune loc veci emis de Consiliul Pahorial Chitila 1
nr.1406 din 28.II.1980 pe numele R`dulescu Verone Adrian,
R`dulescu Octav, R`dulescu Mircea, Figura VIII, rând 8, parcela 142,
achitat cu chitan]a nr. 134+135/1980, îl declar nul.

SC Vicsal Prodcom SRL, C.U.I. 9509734, declar` nule [tampilele ro-
tunde ale societ`]ii de la sediul social [i punctul de lucru din Splaiul
Unirii nr.450 ,Stand C4-C5.

COMEMORåRI

Au trecut 12 ani, ca 12 clipe, de c~nd domni[oara doctor
MAGDA STUPCANU s-a ridicat la stele. Amintirea fiintei ei
generoas`, delicat` [i cald` m~ng~ie dureroasa ei absen]`.
In memoriam Mihaela, Dan [i Sorin Alexandru. 


