
Anun]uri
12 JURNALUL NA}IONAL Joi, 17 aprilie 2014

OFERTE SERVICIU
CLUB Vila Bran (Bran, Bra[ov) angajeaz` cu experien]`:
animator (fire sociabil` [i sportiv`). 0722.268.866.

SC Spajic SRL angajeaz` electromecanic ma[ini [i echipa-
mente electrice. Cerin]e vechime minim 2 ani, vorbitor de
limb` s~rb`. Rela]ii la telefon 0725.300.412.

Prim`ria comunei Stulpicani, jude]ul Suceava, organi-
zeaz` concurs în data de 19.05.2014, ora 10,00 – proba
scris` [i 21.05.2014, ora 10,00 – interviul, pentru ocuparea
func]iei publice de execu]ie de Consilier, clasa I, grad
profesional debutant în cadrul Compartimentului urba-
nism-cadastru. Dosarele de înscriere la concurs se pot
depune în termen de 20 zile de la data public`rii în Moni-
torul Oficial al României, Partea a III-a, la sediul Prim`riei
comunei Stulpicani, jude]ul Suceava. Dosarul de înscriere
la concurs trebuie s` con]in` în mod obligatoriu do-
cumentele prev`zute la art.49 din HG nr.611/2008, mo-
dificat` [i completat` de HG nr.1173/2008. Condi]ii de
participare la concurs [i bibliografia stabilit` se afi[eaz`
atât la sediul Prim`riei comunei Stulpicani [i pe site-ul
acesteia. Rela]ii suplimentare se pot ob]ine la sediul Pri-
m`riei comunei Stulpicani [i la nr. de telefon
0230.574760. Preciz`m c` dorim publicarea anun]ului în
data de 17 aprilie 2014. Men]ion`m faptul c` ANFP a fost
în[tiin]at` conform faxului transmis în data de
02.04.2014 orele 9,08. Persoan` de contact: Mihalea
Liviu, tel.0732/403006.

Anun] Prim`ria Comunei B`l`ci]a, Jude]ul Mehedin]i, or-
ganizeaz` în data de 03.06.2014, ora 10.00, proba scris`,
iar în data de 05.06.2014, ora 10.00, interviul pentru con-
curs de ocupare a 2 func]ii publice vacante de execu]ie:
func]ia de consilier juridic debutant [i func]ia de referent
debutant. Condi]iile specifice de ocupare a func]iilor pub-
lice: A) Consilier juridic debutant, clasa de salarizare 24,
studii superioare: -studii superioare juridice de lung`
durat` absolvite cu diplom` de licen]` sau echivalent`; -
cuno[tin]e de operare pe calculator;  B) Referent debu-
tant, clasa de salarizare 8, studii medii: -studii medii,
absolvite cu diplom` de bacalaureat; -cuno[tin]e de ope-
rare pe calculator. Dosarele de înscriere la concurs se
depun la sediul Prim`riei B`l`ci]a, Jude]ul Mehedin]i, în
termen de 20 de zile de la data public`rii anun]ului în Mo-
nitorul Oficial al României, Partea a III-a [i vor con]ine în
mod obligatoriu documentele prev`zute la art.49, alin.
(1), din H.G.611/2008, dup` cum urmeaz`: formularul de
înscriere prev`zut la anexa nr.3; copia actului de identi-
tate; copiile diplomelor de studii [i ale altor acte care s  ̀at-
este efectuarea unor specializ`ri; copia carnetului de
munc` sau dup` caz, o adeverin]` care s` ateste ve-
chimea în munc`; cazier judiciar; adeverin]` care s` at-
este starea de s`n`tate corespunz`toare, eliberat` cu cel
mult 6 luni anterior derul̀ rii concursului de c`tre medicul
de familie al candidatului sau de c`tre unit`]ile sanitare
abilitate; declara]ia pe propria r̀ spundere sau adeverin]a
care s` ateste c` nu a desf`[urat activit`]i de poli]ie
politic`. Rela]ii suplimentare la tel.0252.356.444 sau la
sediul Prim`riei Comunei B`l`ci]a. Primar, Vl`du]i Con-
stantin.

SC Allimep Est SRL, cu sediul în Bucure[ti, Bdul Basara-
biei, nr. 256, sector 3, angajeaz` l`c`tu[i mecanici [i su-
dori specializa]i în sudura de tip MIG-MAG [i TIG. Cerin]`
prioritar`: cuno[tin]e foarte bune de desen tehnic [i ex-
perien]` în montajul structurilor metalice. Rela]ii la tele-
fon: 0771.774.080.

VÂNZåRI DIVERSE
O carte bun` de Sfintele Pa[ti. Tel. 0761.674.276;
0733.940.772.

CITA}II
Se citeaz` Anastasiu Mihai Vasile ca pârât în dosarul nr.
977/193/2013 la Judec`toria Boto[ani cu termen la data
de 30.04.2013.

SC Micutzu Electrogold Ifn SRL, societate aflat` \n di-
zolvare de drept, cu sediul \n municipiul Ia[i, B-dul
Alexandru cel Bun, nr.37, bloc E2, scara C, etaj P, ap.2, jud.
Ia[i, J22/946/2006, CUI 18580792, este chemat` la Tri-
bunalul Ia[i Sec]ia II Civil`-Faliment, Str. N. Gane nr. 20A,
jud. Jud. Ia[i, în ziua de 18, luna 09, anul 2014, ora 9,00, în
calitate de debitor \n dosar nr. 9937/99/2013, pentru fond
- procedura insolven]ei.

SC Damario Sens SRL, societate aflat` \n dizolvare de
drept, cu sediul \n loc. Podu Iloaiei, Ora[ Podu Iloaiei, str.
Matei Corvin, nr.7, jud. Ia[i, J22/1030/2003, CUI 15513420,
este chemat` la Tribunalul Ia[i Sec]ia II Civila-Faliment,
Str. N. Gane nr. 20A, jud. Jud. Ia[i, în ziua de 18, luna 09,
anul 2014, ora 9,00, în calitate de debitor \n dosar nr.
9933/99/2013, pentru FOND - procedura insolven]ei.

Bondas Ioan domiciliat \n Ia[i, str. Dr. N. Vicol, nr.1 C, jud.
Ia[i, este chemat la Tribunalul Ia[i Sec]ia II Civil -̀Faliment,
Str. N. Gane nr. 20A, jud. Jud. Ia[i, în ziua de 24, luna 09,
anul 2014, ora 9:00, în calitate de pârât in dosar nr.
9483/99/2012 /a1, în proces cu Casa de Insolvent`
Moldova IPURL Iasi, în cauza privind debitorul SC First
Company SRL, J22/2665/2007, CUI 22470151, pentru anga-
jarea r`spunderii personale conform art.138 din Legea
85/2006.

Se citeaz` la sediul Biroului Individual Notarial Ene
Frosina din România, mun. Tulcea, str. P`cii nr.7, bl. P21,
sc.C, ap.28, jud. Tulcea, la data de 29.04.2014, ora 12.00,
eventualii mo[tenitori ai defunctului Mocanu Ionel, de-
cedat la 05.10.2012, cu ultim domiciliu în Tulcea, Str. Anton
Pann nr.2A, jud. Tulcea, în vederea dezbaterii succesiunii.

Demetriu (fosta Trandafirescu) Aretica cu ultimul domi-
ciliu în Bucure[ti, str. Manu Cavafu nr. 22, Sector 4, este
chemat` în data de 6 Mai 2014 camera P01, completul
C5 civil, ora 9, la Judec`toria Sector 5 Bucure[ti, Splaiul
Independen]ei nr.5, Sector 4, în calitate de pârât` în
dosarul nr. 3193/302/2013, în proces cu Banciu Ioana, în
calitate de reclamant, având obiect uzucapiune.  

Badorlan Ioana-Irina citeaz` pe Ion Sebastian, cu ultimul
domiciliu în Mun. Rm. Vâlcea, str. Republicii, nr. 35, ap. 17,
jud. Vâlcea, cod po[tal 240263, la Judec`toria Rm. Vâlcea,
în dosarul de divor] nr. 12236/288/2013, cu termen de
judecat` 03.06.2014, cu men]iunea de a se prezenta la
interogatoriu.

Anton Petria, domiciliat în Mun. Dorohoi, jud. Boto[ani,
reclamant în dosar 3981/222/2013, obiect “fond funciar”,
cheam` în instan]` la Judec`toria Dorohoi în data

23.04.2014 pe Anton Cristian Valeriu -pârât, cu domiciliul
necunoscut.

Se citeaz` pentru data de 05.05.2014, ora 08.30, la
Judec`toria  Arad, sala 149, pârâ]ii Szvidran Francisc,
Wagner Elena, n`scut` Szvidran, Szvidran Mihai [i
Szvidran Carola, n`scut` Dovaszil, to]i cu domiciliu ne-
cunoscut, în dosarul civ.nr.296/55/2014, având ca obiect
partaj judiciar [i radiere uzufruct viager.

Se citeaz` pârâ]ii Jugan Login si Jugan Nicolae în dosar
nr. 698/265/2011 al Judec`toriei N`s`ud  în proces cu Co-
vaci Floarea având ca obiect uzucapiune, succesiune,
partaj pentru termenul din 12.06.2014.

Institutul de Informatic` Teoretic` al Academiei Române
Filiala Ia[i, organizeaz` pe data de 26.05.2014, ora 9.00,
concurs pentru ocuparea unui post de Asistent I cu
studii medii. Dosarul de concurs se depune pâna pe
data de 23 mai la sediul Institutului, Ia[i, strada T. Co-
drescu, nr. 2. Rela]ii suplimentare la telefon 0332-106505
sau la sediul Institutului.

Se citeaz` Sîngeorzan Flore [i Sîngeorzan Florian în cal-
itate de pârâ]i în proces cu Le[an Florea, în dosar nr.
3055/265/2011 al Judec`toriei N`s`ud având ca obiect
uzucapiune, succesiune [i partaj, cu termen la
29.05.2014.

Se citeaz` pârâ]ii Steliac Viorica, Radu Elena [i Be[u]i
M`rioara în calitate de pârâ]i în proces cu Pop Irina Vio-
leta, în dosar nr. 1732/265/2010* al Judec`toriei N`s`ud
având ca obiect succesiune, validare contract de vân-
zare-cump`rare, cu termen la 13.05.2014

S-a deschis procedura de declarare judec`toreasc` a
mor]ii numitei Didi Elena CNP 2420807226324 cu ultimul
domiciliu \n satul Farcaseni, comuna Strunga, jude]ul
Ia[i. Orice persoan` este invitat` s` comunice datele pe
care le cunoa[te \n legatura cu persoan` cunoscuta –
Dosar nr. 1653/866/2014 Judec`toria Pa[cani, jud. Ia[i.

Sc Vunico Prod Srl cu sediul în Anina, Str.Mihail
Sadoveanu, nr.27, Jude]ul Cara[-Severin, este chemat`
la Tribunalul Cara[-Severin, Sec]ia a II-a Civil`, de Con-
tencios Administrativ [i Fiscal, în data de 08.05.2014, ora
9.00, sala 221, c3 - sindic în calitate de debitor în dosarul
nr.6289/115/2013 în proces cu Consiliul Local Re[i]a, Ser-
viciul Public „Direc]ia Impozite [i Taxe” în calitate de
creditor pentru Fond -procedura insolven]ei -societ`]i
cu r`spundere limitat`.

Se aduce la cuno[tin]a tuturor persoanelor interesate c`
reclamanta C`lin Leniti, domiciliat` în sat [mig, comuna
Alma, nr.212, jud.Sibiu, a chemat în judecat` pe pârâ]ii:
Man Elena, Neam]u Elena, Boian Vena, Stroia Viorel,
Boian [tefan Jr., Bardai Valentina, Man Elena Cornelia,
Man Ioan, Stan Maria, Man Otilia, Stoica Stelu]a Lucica,
Man Ioan, Man Ana, Istrate Leti]ia, Cucean Idifta, Ra]iu
Ioan, Ra]iu Adrian [i Comuna Alma prin Primar, solic-
itând instan]ei s` constate c` a dobândit dreptul de
proprietate asupra terenului în suprafa]` de 1.338mp, sit-
uat în satul [mig, nr.306, comuna Alma, prin uzucapi-
unea prev`zut` de art.28 din Decretul lege nr.115/1938 (a
posedat imobilul timp de 20 de ani de la moartea propri-
etarilor tabulari), având în vedere jonc]iunea posesiei ex-
ercitat` de reclamant` cu posesia exercitat` de tat`l s`u,
defunctul Man Virgil. Se aduce la cuno[tin]a tuturor per-
soanelor interesate c` au dreptul s` fac` opozi]ie în
prezentul dosar, fa]` de preten]iile formulate de recla-
mant`, în caz contrar, în termen de 6 luni de la emiterea
publica]iei se va trece la judecarea cererii, fiind stabilit
termen de judecat` la data de: 24.noiembrie.2014.

DIVERSE
Subscrisa SC Transgex SA, cu sediul în loc. Oradea,
Str.V.Alecsandri, nr. 2, jud.Bihor, înregistrat` la ORC sub
nr.J05/843/2000, CUI RO202255, reprezentat` legal prin
Director General Ec. Aliu Iacobescu informeaz` investi-
torii c` Raportul anual aferent exerci]iului financiar 2013,
întocmit conf. Regulamentului CNVM nr.1/2006 a fost
transmis Bursei de Valori Bucure[ti [i ASF fiind disponi-
bil împreun` cu documentele aferente la sediul
societ`]ii situat în loc.Oradea, Str.V.Alecsandri, nr.2,
jud.Bihor [i pe pagina de internet: www.transgex.ro. In-
forma]ii la telefon 0259.413.022/ 0259.431.965.

În dosarul nr. 2168/288/2012 al Judec`toriei Râmnicu
Vâlcea, sentin]a civil` nr. 5796/22.05.2012, în numele
legii, Instan]a hot`r`[te: admite ac]iunea formulat` de
reclamantul B`l`[oiu V. Ion, cu domiciliul în com.
Stoile[ti, sat Bîrsoiu, jud. Vâlcea, în contradictoriu cu
pârâta B`l`[oiu O. Gheorghi]a, cu domiciliul în com.
Stoile[ti, sat Bîrsoiu, jud. Vâlcea. Dispune desfacerea prin
divor], din vina pârâtei, a c`s`toriei încheiat` la data de
20.11.1997 [i trecut` în registrul de stare civil` al Prim`riei
Stoile[ti la nr. 27 din aceea[i dat`. Dispune ca pe viitor
p`r]ile s` revin` la numele avut anterior c`sniciei,
pârâta la acela de „Nica”. Cu drept de apel în termen de
30 de zile de la comunicare. Pronun]at` în [edin]a pub-
lic` azi, 22 mai 2012.

Popescu Mihai titular al proiectului „Construire Service
Auto”, anun]` publicul interesat asupra lu`rii deciziei
etapei de încadrare de c`tre Agen]ia pentru Protec]ia
Mediului Tulcea în cadrul procedurii de evaluare a im-
pactului asupra mediului [i de evaluare adecvat`, pen-
tru proiectul „Construire Service Auto” propus a fi
amplasat în intravilanul localit`]ii D`eni, Jude]ul Tulcea.
Proiectul deciziei de încadrare [i motivele care o funda-
menteaz` pot fi consultate la sediul Agen]iei pentru Pro-
tec]ia Mediului Tulcea din strada 14 Noiembrie nr.5,
Municipiul Tulcea, în zilele de luni pân` joi între orele
08.00-16.30 [i vineri între orele 08.00-14.00, precum [i
la urm`toarea adres` de internet http:apmtl.anpm.ro,
reglement`ri –acte de reglementare. Publicul interesat
poate înainta comentarii/ observa]ii la proiectul deciziei
de încadrare în termen de 5 zile de data public`rii
prezentului anun].

Subscrisa Evrika Insolvency IPURL reprezentat` prin aso-
ciat coordonator Liscan Aurel, \n calitate de lichidator ju-
diciar al SC Fagiolo International SRL desemnat prin
sentin]a civil` din data de 15.04.2014, pronun]at` de Tri-
bunalul Ilfov, Sec]ia Civil` \n Dosar nr. 590/93/2014, no-
tific` deschiderea falimentului prin procedura
simplificat` prev`zut` de Legea nr.85/2006 împotriva
SC Fagiolo International SRL, cu sediul \n Loc. Voluntari,
Ora[ Voluntari, Str. Emil Racovita, Nr. 1, Etaj 1, Judet Ilfov,
CUI 16762356, nr. de ordine \n registrul comer]ului
J23/1384/2004. Persoanele fizice [i juridice care \nreg-
istreaz` un drept de crean]` \mpotriva SC Fagiolo Inter-
national SRL vor formula declara]ie de crean]` care va fi
inregistrat` la grefa Tribunalului Ilfov - sec]ia civil`, cu
referire la dosarul nr. 590/93/2014, \in urm`toarele con-
ditii : a) termenul limit` pentru \nregistrarea cererii de
admitere a crean]elor \n tabelul crean]elor 22.05.2014; b)
termenul limit` pentru verificarea crean]elor,
\ntocmirea, afi[area [i comunicarea tabelului prelimi-
nar al crean]elor 02.06.2014; c) termenul limit` pentru
definitivarea tabelului crean]elor la 14.06.2014; d) data
primei [edin]e a adun`rii generale a creditorilor
04.06.2014, ora 14.00; e) adunarea general` a asocia]ilor
SC Fagiolo International SRL la data de 28.04.2014, ora
14.00 la sediul lichidatorului judiciar.

Subscrisa Evrika Insolvency IPURL reprezentat` prin aso-
ciat coordonator Liscan Aurel, \n calitate de lichidator ju-
diciar al SC Fleur Trading Prod Com SRL desemnat prin
sentin]a civil` din data de 14.04.2014, pronun]at` de
Tribunalul Bucure[ti, Sec]ia a VII-a Civil` \n Dosar nr.
35190/3/2013, notific` deschiderea falimentului prin pro-
cedura simplificat  ̀prev`zut  ̀de Legea nr.85/2006 împo-
triva SC Fleur Trading Prod Com SRL, cu sediul \n Bucure[ti
Sectorul 2, Str. Ghinea Brataseanu, Nr. 7, CUI 3456541, nr.
de ordine \n registrul comer]ului J40/22929/1992. Persoa-
nele fizice [i juridice care \nregistreaz` un drept de crean-
]` n`scut dup` data deschiderii procedurii insolven]ei
\mpotriva SC Fleur Trading Prod Com SRL vor formula de-
clara]ie de crean]` care va fi \nregistrata la grefa Tribu-
nalului Bucure[ti – sec]ia a VII-a civil`, cu referire la
dosarul nr. 351903/2013, in urmatoarele conditii: a)ter-
menul limita pentru \nregistrarea cererii de admitere a
crean]elor \n tabelul suplimentar al creantelor 13.05.2014;
b) termenul limit` pentru verificarea crean]elor, \ntoc-
mirea, afi[area [i comunicarea tabelului suplimentar al
crean]elor 02.06.2014; c) termenul pentru depunerea
contesta]iilor la tabelul suplimentar 13.06.2014; d) ter-
men pentru \ntocmirea [i afi[area tabelului definitiv
consolidat 23.06.2014.

Prin sentin]a civil` nr. 403/2014 pronun]at` la data de 21
martie 2014 pronun]at` de Judec`toria Harlau \n dosar
nr. 1696/239/2013 s-a dispus urmatoarele: Admite ac-
tiunea formulat` de reclamanta Gherman Alina-Maria,
domiciliat  ̀în satul B`deni, comuna Scobin]i, jude]ul Ia[i,
cu re[edin]a în Italia, Metaponto, Via Padre Mario
Pagano, nr. 27, în contradictoriu cu pârâtul Gherman
Vladimir, domiciliat în satul B`deni, comuna Scobin]i,
jude]ul Ia[i, astfel cum a fost ea precizat`. Dispune des-
facerea c`s`toriei încheiate între p`r]i la data de
14.09.2004 [i înregistrat` în Registrul St`rii Civile al
Prim`riei comunei Scobin]i, jude]ul Ia[i, la nr. 29, din
culpa exclusiv` a pârâtului, în condi]iile art. 373 lit. b. Dis-
pune ca exercitarea autorit`]ii p`rinte[ti pentru minorul
Gherman Claudiu - Vasilic`, n`scut la data de 13.03.2008,
s` se fac` de c`tre reclamanta Gherman Alina-Maria,
conform art. 398 alin.1 C. Civ. În baza art. 400 C. Civ., se
stabile[te ca locuin]a minorului Gherman Claudiu-
Vasilic`, n`scut la data de 13.03.2008, dup` divor], s` fie
la domiciliul reclamantei. În temeiul art. 396, 402 [i 504
C.Civ., raportat la art. 529 alin. 2 C.Civ. oblig` pe pârâtul
Gherman Vladimir la plata unei pensii de între]inere
lunare, în cuantum de 168 lei, în favoare minorului Gher-
man Claudiu-Vasilic`, n`scut la data de 13.03.2008, în-
cepând cu data introducerii prezentei cereri (13.09.2013)
[i pân` la data de 31.12.2013, respectiv în cuantum de
178,5 lei, de la data de 01.01.2014 [i pân  ̀la majoratul aces-
tuia, conform art. 499 alin.1 [i art. 532 alin. 1 C.Civ. În baza
art. 383 alin. 3 C. Civ., dispune în sensul revenirii recla-
mantei la numele de familie avut anterior c`s`toriei,
anume acela de “Stegaru”.În baza art. 453 alin. 1 C. Proc.
Civ., oblig` pe pârâtul Gherman Vladimir s` pl`teasc`
reclamantei suma de 100 de lei, cu titlu de cheltuieli de
judecat` ( reprezentând taxa de timbru – chitan]a seria
ISXUC nr. 11995520/12. 09.2013). În baza art. 49 alin. 1 din
OUG nr. 80/2013, cu referire la art. 58 alin. 5 C.Proc.Civ., re-
munera]ia curatorului desemnat, avocat Pl`cint` [tefan-
Andrei (delega]ia nr. 063/10.10.2013), în cuantum de 100
de lei, va fi avansat` din bugetul statului. În baza art. 48
alin. 3 din OUG nr. 80/2013 (sumele avansate cu titlu de
renumera]ie a curatorului special se include în cheltuieli
de judecat` [i vor fi puse în sarcina p`r]ii care pierde pro-
cesul), oblig` pe pârât s` achite suma de 100 lei,
reprezentând remunera]ia curatorului special, cu titlul
de cheltuieli de judecat`. Cu drept de apel în termen de
30 de zile de la comunicare în privinta celorlalte capete
de cerere. Pronun]at` în [edin]` public, azi, 21.03.2014.

ADUNåRI GENERALE
Convocare Adunare General` Ordinar` a Ac]ionarilor SC
Concept SA: Administratorul unic al societ`]ii Concept
SA, cu sediul în Bucure[ti, B-dul Pache Protopopescu nr.
109, sector 2, înmatriculat` la Registrul Comer]ului sub
nr. J40/1090/1991, având CUI 1111, în conformitate cu art.
117 din Legea nr. 31/1990, convoac` Adunarea General`
Ordinar` a Ac]ionarilor Concept SA pentru to]i ac]ionarii
înscri[i în Registrul Ac]ionarilor la sfâr[itul zilei de
17.04.2014, la data de 19.05.2014 ora 14:00 prima convo-
care [i 20.05.2014 ora 14:00 a doua convocare, la adresa
din Bucure[ti, str. Constantin R`dulescu Motru nr. 14, bl.
27A, sc. B, et. 1, ap. 53, sector 4, cu urm`toarea ordine de
zi: 1. Raportul de gestiune al Administratorului unic pe
anul 2013. 2. Raportul auditorului financiar pe anul 2013.
3.Aprobarea bilan]ului contabil [i a contului de profit [i
pierderi pe anul 2013 [i repartizarea profitului net. 4.
Aprobarea bugetului de venituri [i cheltuieli pe anul
2014. 6. Diverse. Reprezentarea ac]ionarilor în cadrul
Adun`rii Generale Ordinare se va putea face [i prin alte
persoane decât ac]ionarii, cu excep]ia administratorului,
pe baz` de procur` special` autentic`, conform legii.
Materialul ce urmeaz` a fi prezentat, se poate procura
începând cu data de 17.04.2014. Informa]ii suplimentare
la telefon 021/331.11.10. La adresa de convocare se pot
transmite [i propunerile privind introducerea unor noi
puncte pe ordinea de zi a adun`rii generale, conform
cadrului regelementat de Legea nr. 31/1990 republicat`.
Administrator unic, Ene Gabriela.

Subscrisa Activ Lichidator IPURL, în calitate de adminis-
trator judiciar conform încheierii de [edin]` din data de
22.11.2013, pronun]at` de Tribunalul  Bucure[ti, sec]ia a
VII-a Civil`, în dosarul 36810/3/2013, în temeiul Legii nr.
85/2006  coroborat cu Legea 31/1990 debitoarei SC
Comat Filaret SA având sediul social în Bucure[ti, Str.
Doina, nr. 17, Sectorul 5, J40/8034/2007, C.U.I.: 21614895,
prin prezenta: Convoac` Adunarea General` Ordinar` a
Ac]ionarilor SC Comat Filaret SA. Adunarea General` Or-
dinar` a Ac]ionarilor va avea loc la sediul societ`]ii deb-
itoare, situat în Bucure[ti, Str. Doina, nr. 17, Sectorul 5,
Bucure[ti, în data de 23.05.2014 ora 12.00, cu
urm`toarea Ordine de Zi: 1. Discutarea, aprobarea sau
modificarea situa]iilor financiare ale anului 2013 pe baza
raportului prezentat de administratorul unic [i a rapor-
tului prezentat de comisia de cenzori, aprobarea contu-
lui de profit [i pierderi pe anul 2013. 2. Aprobarea
desc`rc`rii de gestiune a administratorului unic pentru
activitatea desf`[urat` în anul financiar 2013. 3. Apro-
barea bugetului de venituri [i cheltuieli. 4. Diverse. În
cazul neîndeplinirii cvorumului de validitate stabilit,
Adunarea General` Ordinar` a Ac]ionarilor va fi repro-
gramat` pentru data de 26.05.2014 ora 12:00, în acela[i
loc [i cu aceea[i ordine de zi. Începând cu data de
22.04.2014 documentele înscrise pe ordinea de zi se pot
consulta la sediul societ`]ii de luni pân` vineri între
orele 11:00–14:00. Informa]ii se pot ob]ine la nr. de  tele-
fon 021/423.31.60. Ac]ionarii înscri[i în Registrul
Ac]ionarilor pân` la sfâr[itul zilei de 15.05.2014 vor putea
participa la Adunarea General` Ordinar` [i Adunarea
General` Extraordinar` prin simpla prob` a identit`]ii
acestora f`cut` cu actul de identitate sau cu procur`
special` dat` în conformitate cu legisla]ia în vigoare.
Formularele de procur` special` se pot ob]ine de la
sediul SC Comat Filaret SA începând cu data de
23.04.2014. Procurile speciale pentru reprezentare vor fi
depuse la registratura societ`]ii pân` la data de
21.05.2014. Administrator Judiciar, Activ Lichidator IPUR.

Administratorul unic al Ana Electric SA, cu sediul în Bu-
cure[ti, Bdul Poligrafiei nr. 1C, etaj 1, biroul nr. 14, sector 1,
num`r de ordine în Registrul Comer]ului
J/40/24307/1994, CUI 6641365 (Societatea), convoac`
adun`rile generale– ordinar` [i extraordinar`– ale
ac]ionarilor, la sediul societ`]ii, pentru to]i ac]ionarii în-
scri[i în Registrul consolidat al ac]ionarilor la data de
referin]` de 10.05.2014, astfel: A) În data de 19.05.2014,
orele 9,00, adunarea general` extraordinara a ac]ionar-
ilor cu urm`toarea ordine de zi: 1. Modificarea dispozi]iile
Capitolului V, Conducerea [i administrarea societ`]ii, lit.
B, art.21-23,  din Actul Constitutiv al Societ`]ii, dup` cum
urmeaz`: B) Consiliul de Administra]ie: Articolul 21 –Or-
ganizare. (1) Societatea ANA ELECTRIC S.A. este adminis-
trat` de doi administratori, revocabili, constitui]i într-un
consiliu de administra]ie cu urm`toarea structur`: -
Pre[edinte; -Membru. (2) Numirea [i înlocuirea adminis-
tratorilor se face de c`tre adunarea general`. (3). Durata
mandatului este de 1 an, administratorii  fiind reeligibili
nelimitat. Articolul 22. Atribu]ii. (1) Consiliul de adminis-
tra]ie are  urm`toarele atribu]ii principale: a) aduce la în-
deplinire hot`rârile Adun`rii Generale a ac]ionarilor; b)
asigur` gestionarea afacerilor Societ`]ii; c) nume[te,
revoc` [i stabile[te competen]ele directorilor Societ`]ii;
d) stabile[te criteriile de salarizare a personalului anga-
jat, cu excep]ia celor care sunt de competen]a Adun`rii
Generale; e) stabile[te politica financiar` în func]ie de
bugetul de venituri [i cheltuieli aprobat de Adunarea
General`; f) aprob` încheierea în numele Societ`]ii a
oric`ror acte juridice, cu excep]ia celor pentru care este
necesar`, potrivit dispozi]iilor imperative ale legii sau
potrivit Actului Constitutiv, aprobarea Adun`rii Generale
a ac]ionarilor; g) elaboreaz` [i supune anual Adun`rii
Generale a ac]ionarilor, în termenele legale, raportul cu
privire la activitatea Societ`]ii, situa]iile financiare an-
uale, planul de afaceri [i bugetul anual de venituri [i chel-
tuieli; h) îndepline[te toate actele necesare [i utile pentru
realizarea  obiectului de activitate al societ`]ii, cu
excep]ia celor rezervate de lege adun`rii generale a
ac]ionarilor; i) decide asupra oric`ror altor probleme sta-
bilite de lege [i adunarea general` a ac]ionarilor în com-
peten]a sa. (2) Pre[edintele Consiliului de Administra]ie
reprezint` societatea în raporturile cu ter]ii. Pre[edintele
poate  delega dreptul de a reprezenta societatea unui alt
administrator sau salariat al acesteia, fiind r`spunz`tor
în mod solidar cu reprezentantul pentru actele încheiate
de acesta. Articolul 23- Func]ionare. (1) [edin]ele Consili-

ului de Administra]ie sunt convocate de c`tre Pre[edinte,
din ini]iativa acestuia sau la cererea majorit`]ii adminis-
tratorilor, la sediul societ`]ii sau în orice alt loc precizat în
convocare, ori de câte ori este necesar, dar cel pu]in o
dat` pe lun`. [edin]ele vor fi convocate prin orice fel de
notificare scris` (inclusiv email, fax etc.) la adresa comu-
nicat` de administrator, împreun` cu ordinea de zi,
trimis` cu cel pu]in 1 zi înainte de data [edin]ei. În cazuri
urgente, termenul de o zi  poate fi redus. (2) Fiecare ad-
ministrator are un singur vot în cadrul Consiliului de Ad-
ministra]ie. Deciziile se iau în cadrul Consiliului de
administra]ie cu votul majorit`]ii absolute a membrilor
prezen]i. (3) Consiliul de administra]ie poate dezbate [i
hot`rî, f`r` convocare prealabil`, dac` to]i membrii Con-
siliului de Administra]ie sunt prezen]i [i accept` ordinea
de zi. (4) Consiliul de administra]ie lucreaz` valabil în
prezen]a tuturor membrilor s`i, deciziile urmând a fi
luate cu votul majorit`]ii membrilor prezen]i. (5) În caz
de absen]`, un administrator poate da procur` de
reprezentare unui alt administrator. Nici un administra-
tor nu poate reprezenta mai mult de un administrator,
caz în care are dreptul la maxim dou` voturi. (6) Dezba-
terile în cadrul Consiliului de Administra]ie [i deciziile
luate vor fi consemnate în cadrul unui proces verbal,
redactat de un secretar numit de Pre[edintele Consiliu-
lui de Administra]ie. Procesul-verbal va fi semnat de sec-
retar [i de Pre[edintele Consiliului de Administra]ie. În
cazul în care  Pre[edintele  nu particip` la [edin]`, proce-
sul verbal va fi semnat de administratorul care a prezi-
dat [edin]a [i de secretarul [edin]ei. (7) [edin]ele
Consiliului de administra]ie pot fi ]inute [i prin corespon-
den]` sau prin telefon, sub forma teleconferin]ei, iar
hot`rârile sunt valabile dac` to]i administratorii partici-
pan]i la teleconferin]`, semneaz` procesul-verbal de
[edin]`. Se accept` drept proces-verbal de [edin]`, sem-
nat valabil, cumulul tuturor copiilor procesului-verbal
având acela[i con]inut, semnat individual de adminis-
tratorii participan]i la teleconferin]`.” 1. În tot cuprinsul
Actului Constitutiv sintagma de „administrator unic”  se
înlocuie[te cu sintagma de „administratori” sau, dup`
caz, cu sintagma  de „Consiliul de administra]ie”. 2. Elim-
inarea din tot cuprinsul Actului Constitutiv a sintagmei
„societate comercial`”. 3. Desemnarea reprezentantului
ac]ionarilor pentru perfectarea documentelor [i înregis-
trarea  lor la Oficiul Registrului Comer]ului de pe lâng`
Tribunalul Bucure[ti. II. În data de 19.05.2014, orele 9,30,
adunarea general` ordinar̀   cu urm`toarea ordine de zi:
1. Analiza [i aprobarea  situa]iilor financiare anuale pen-
tru exerci]iul financiar 2013, dup` ascultarea raportului
administratorului unic [i cenzorilor. 2. Desc`rcarea de
gestiune a administratorului unic, pentru exerci]iul  fi-
nanciar 2013. 3. Aprobarea bugetului de venituri [i chel-
tuieli pentru anul 2014. 4. Revocarea administratorului
unic. 5. Alegerea administratorilor Societ`]ii. 6. Diverse.
6.1. Desemnarea reprezentantului ac]ionarilor pentru
perfectarea documentelor si înregistrarea  lor la Oficiul
Registrului Comer]ului de pe lâng` Tribunalul Bucure[ti.
Lista cuprinzând informa]ii cu privire la numele, locali-
tatea de domiciliu [i calificarea profesional` ale per-
soanelor propuse pentru func]ia de administratori  se va
pune la dispozi]ia ac]ionarilor, putând fi con-
sultat` [i completat` de c`tre ac]ionari, la
sediul Societ`]ii, începând cu data de
30.04.2014. În cazul în care nu sunt îndeplinite
condi]iile legale de desf`[urare a adun`rii gen-
erale, acestea sunt convocate pentru data de
20 mai 2014, în acela[i loc [i la aceea[i or`, cu
aceea[i ordine de zi. Ana Electric SA, Adminis-
trator unic, Taban Ion.

LICITA}II
Anun] de participare la licita]ie pentru închiri-
erea unor suprafe]e de teren din albiile mi-
nore. 1. Informa]ii generale: Administra]ia
Bazinal` de Ap` Olt, str. Remus Bellu nr.6, Rm.
Vâlcea,  jude]ul Vâlcea,  cod fiscal RO 23730128
telefon 0250/ 739.881, fax 0250.738.255. 2.
Obiectul [i durata închirierii: închiriere teren
pentru o durat` de 2 ani. 3. Condi]iile de partic-
ipare: dovada cumpararii caietului de sarcini;
garan]ia de participare la licitatie – 10% din
valoarea minima a chiriei anuale; certificatul
constatator emis de ORC, valabil la data de-
schiderii ofertelor; certificate constatatoare
privind îndeplinirea obliga]iilor exigibile de
plata a impozitelor si taxelor c`tre stat inclusiv
cele locale; certificat de atestare fiscala; cazier
fiscal emis MF; cazier judiciar al administra-
torului; bilan]ul contabil pentru ultimii 2 ani,
vizat de administra]ia fiscal`; fisa de infor-
matii generale privind cifra de afaceri pe ul-
timii 3 ani; declaratie ca nu se afla in litigiu cu
titularul dreptului de administrare. 4. Cuantu-
mul [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: Închirieri suprafe]e de
teren în albii minore ale râurilor si pârâurilor
din Jud. Bra[ov, pentru înl`turarea materialu-
lui aluvionar: Jude]ul Bra[ov. Lotul 1 – 3.600
mp teren în albia minor` a râului Olt, situat în
Loc. Podu - Olt, Com. H`rman,  Jud.Bra[ov. 6.
Data, locul [i ora limitã de primire a ofertelor:
08.05.2014  pân` la ora 10:00 la sediul Admin-
istra]iei Bazinale de Ap` Olt, Str. Remus Bellu
nr. 6, Rm. Vâlcea, jud. Vâlcea. 7.Data [i locul de-
schiderii acestora: 08.05.2014 începand cu ora
10:30 la sediul Administra]iei Bazinale de Ap`
Olt, Str. Remus Bellu nr. 6, Rm. Vâlcea, jud. Vâl-
cea. 8. Modul de ob]inere a caietului 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 rãmân angaja]i prin termenii ofer-
telor lor: Perioada de valabilitate a ofertei va fi
de 90 de zile calendaristice de la data licita]iei
deschise  organizat` pentru atribuirea contrac-
tului de închiriere.

Anun]. 1. Consiliul Jude]ean Cara[ - Severin, prin Direc]ia
de Administrare a Domeniului Public [i Privat al
Jude]ului Cara[ - Severin, cu sediul în Re[i]a, P-]a 1 De-
cembrie 1918, nr.7, Et.III, Jude]ul Cara[ - Severin, cod fis-
cal 16739523, persoan` de contact: R`doi Mircea, tel.
0255-220026, fax. 0255-228863, concesioneaz` prin
licita]ie public`, pe o perioad` de 49 de ani, imobilului
- Blocul „SODECOM”, compus dintr-un lot de teren în
suprafa]` de 1.546 mp. [i o cl`dire tip P+1E, cu Sc. = 555
mp., situat în Boc[a, str. Funicularului, nr. 76, jude]ul
Cara[-Severin, aflat în proprietatea public` a Jude]ului
Cara[ - Severin, identificat cu C.F. nr. 33114 Boc[a, în ved-
erea reabilit`rii cl`dirii, organiz`rii [i desf`[ur`rii unor
activit`]i de interes public, respectiv: activit`]i sociale,
preg`tirea for]ei de munc`, culturale, de agrement [i
recreere. 2. Documenta]ia de atribuire se poate ob]ine
(contra cost - 100 lei, iar garan]ia de participare - 5.000
lei), de la sediul Direc]iei din Re[i]a, P-]a 1 Decembrie
1918, Nr. 7, Et. III, cam. 21, pân` cel târziu în data de 05.
05.2014, ora 9,00. 3. Data limit` pentru solicitarea
clarific`rilor este  05.05.2014, ora 9,00. 4. Data limit` de
depunere a ofertelor este 09.05.2014, ora 9,00. Ofer-
tele se depun, în dou` exemplare, la sediul Direc]iei. 5.
{edin]a public` de deschidere a ofertelor va avea loc
în data de 09.05.2014, ora 10,00 la sediul Direc]iei. 6.
Contesta]iile se depun, în baza Legii nr. 554/2004 a con-
tenciosului administrativ, la Sec]ia de contencios ad-
ministrativ a Tribunalului Cara[ - Severin din Re[i]a,
Jude]ul Cara[ - Severin, str. Horea, nr. 2-4, tel
0255212800, fax. 0255211554. 7. Data transmiterii
anun]ului pentru publicare: 07.04.2014. Director exec-
utiv, Ian`[ Ro[e]i.

S.C.P.E.J. Deaconescu Adrian [i Deaconescu Marius
Ionu], reprezentat` de executor judec`toresc Dea-
conescu Adrian, în circumscrip]ia Cur]ii de Apel Ploie[ti,
cu sediul  în Târgovi[te, str. Radu Gioglovan, bl. 51, Sc.
A, ap. 2, jude]ul Dâmbovi]a, aduce la cuno[tin]` gen-
eral` c` în data de 13.05.2014, orele 12:00, se vinde la
licita]ie public`, la sediul S.C.P.E.J., imobilul teren în
suprafa]a de 471 mp pe care se afl` edificat`
construc]ia: cas` de locuit P+M, în suprafa]` construit`
la sol de 113 mp [i suprafa]` desf`[urat` de 206 mp, sit-
uat în com. R`zvad, sat Valea Voievozilor, Aleea
M`n`stirii, nr. 159, jude]ul Dâmbovi]a, înscris în CF
70681 (provenit` din conversia de pe hârtie a CF nr.
2589) a com. R`zvad, având nr. cadastral C2372 [i 2372-
C1, potrivit extras de Carte Funciar` pentru autentifi-
care nr. 93205/28.11.2012. PRE]UL de pornire al licita]iei
este de 337.524,75 lei, fiind redus cu 25% din pre]ul de
pornire al primei licita]ii. Imobilul nu este grevat de
drepturile de uzufruct, uz, abita]ie sau servitute. To]i
cei care pretind vreun drept asupra imobilului s` îl
anun]e executorului, înainte de data stabilit` pentru
vânzare, în termenele [i sub sanc]iunile prev`zute de
lege. Cei care vor s` cumpere imobilul, se vor prezenta
la termenul de vânzare, la locul fixat în acest scop [i
pân` la acel termen vor prezenta oferte de cump`rare.
Ofertan]ii au obliga]ia s` depun`, pân` la termenul de
vânzare, o garan]ie de participa]ie reprezentând 10%
din pre]ul de pornire la licita]ie, anexând dovada con-

semn`rii la oferta prezentat`. Rela]ii la telefon
0245611635; 0723518493; 0723627416. S.C.P.E.J. Dea-
conescu Adrian [i Deaconescu Marius Ionu]

PIERDERI
Pierdut proces-verbal eliberat 16.05.1980 pe numele
R`sucianu Ion [i Maria. Îl declar nul. 

Pierdut adeverin]` achitare integral` nr.17413/
08.09.2008, pe numele Puia Iacob. O declar nul`. 

Pierdut proces-verbal predare primire la contract
nr.3007/4333, Brezoi Maria, Brezoi Ion. Îl declar nul. 

Pierdut contract vânzare-cump`rare apartament
nr.815/656/22.08.1991, încheiat între Imobiliara RA [i
[tefan Aurelian [i Elena. Îl declar nul. 

Pierdut contract construire nr.1156/4/30.11.1979 [i proces-
verbal eliberat 26.02.1981, pe numele Gavala Giussepi
Dan [i Gavala Anda M`d`lina. Le declar nule. 

Pierdut proces-verbal eliberat 19.07.1968, pe numele
Ghiocel Ion. Îl declar nul. 

Pierdut contract construire nr.3091/26.05.1970 [i proces-
verbal predare-primire recep]ie din 18.02.1971, pe nu-
mele Vin]eanu Marius [i Lucia. Le declar nule.

Pierdut Certificate Constatatoare nr. 517081/2012, nr.
52793/2010 [i nr. 43952/2010, eliberate de ORC Arge[,
apar]inând firmei SC Pacific Danelus SRL, cu sediul în
com. Pietro[ani, sat B`de[ti, Arge[, cod fiscal 8554907. Se
declar` nule.

Pierdut atestat taxi, seria CPTX 0046153 pe numele
Cazacu Adrian. |l declar nul.

Certificat Constatator emis conform declara]iei- tip
Model 3 nr. 28908 din 20.08.2008 pentru punctul de
lucru din Mun. Bac`u, str. Republicii nr.157, jud. Bac`u, al
societ`]ii Alamir Company SRL, J40/370/2000, C.U.I.
13181634, cu sediul social în Bac`u. Str. Republicii nr.9,
bl.9, sc.C, et.1, ap.8, jud. Bac`u. Îl declar nul. 

Declar pierdut Atestat Taxi cu seria CPTx nr.0071505, data
eliber`rii 13.08.2009  pe numele Lambru Ion, emis de
A.R.R.

Declar pierdut [i nul contractul de vânzare- cump`rare
nr.387 din 1996 din adresa str. P`dureni nr.1, bl.51, sc.2,
ap. 96, sector 6, Bucure[ti, între Nedelcu Ionel [i Nedelcu
Anica.

SC Onix Design SRL cu sediul în Bucure[ti, strada
M`ce[ului nr.17, cod unic 1869570, J40/8383/24.05.2006,
declar pierderea Certificatului de înregistrare seria B nr.
0873510 eliberat în 26 mai 2006.

DECESE
Cercet`torii Institutului de {tiin]e Politice [i Rela]ii In-
terna]ionale al Academiei Române, deplâng trecerea în
nefiin]` a doamnei Elena P`v`lan, mama colegei lor
Lorena Stuparu [i transmit întregii familii condolean]e
[i deplin` solidaritate.

SC DUMAGAS TRANSPORT SA
cu sediul \n Craiova, jude]ul Dolj, 

lider pe pia]a de transport [i logistic` 
\n Romania [i Europa de est, datorit` expan-
siunii sale \n domeniu, selecteaz` \n vederea

angaj`rii personal corespunz`tor pentru
postul de conduc`tor auto categoria C+E:-
pentru transport interna]ional de marf` 
(minim 1 an experien]` interna]ional`). 
Se ofer` condi]ii de lucru \ntr-o echip`

omogen` de profesioni[ti [i salariu atractiv. 
Rela]ii [i program`ri la telefon: 

0733100396; 0372512094 sau la adresa de 
e-mail: transport@dumagas.ro.

Publicitate

Publicitate


