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OFERTE SERVICIU
Spitalul Jude]ean de Urgen]` Târgovi[te organizeaz`, la sediul in-
stitu]iei din Târgovi[te, str. Tudor Vladimirescu, nr. 48, jud. Dâm-
bovi]a, concurs pentru ocuparea a unui post temporar vacant de
asistent medical generalist (PL) \n Serviciul de Medicin` Legal`. Pro-
bele stabilite pentru examen sunt: - prob` scris` în data de 1.04.2015
ora 9.00; - interviul în data de 6.04.2015 ora 12.00. Pentru partici-
parea la concurs candida]ii trebuie s` îndeplineasc` urm`toarele
condi]ii: - diplom` de [coal` sanitar` postliceal` sau echivalent`
ori diplom` de studii postliceale prin echivalare conform H.G.
797/1997. - 6 luni vechime \n specialitatea postului. Candida]ii vor
depune dosarele de participare la concurs pan` la data de
24.03.2015 ora 11.00 la sediul Spitalului Jude]ean de Urgen]` Târ-
govi[te, str. Tudor Vladimirescu, nr. 48, jud. Dâmbovi]a. Condi]iile de
participare la concurs, tematica, bibliografia [i actele solicitate can-
dida]ilor pentru dosarul de înscriere sunt afi[ate la sediul unit`]ii
[i pe pagina de internet a unit`]ii (spitaldb.ro). Informa]ii supli-
mentare la telefon 0245-631.582/2079.

Sec]ia de Filosofie, Teologie, Psihologie [i Pedagogie a Academiei
Române scoate la concurs un post de conducere: director institut de
cercetare gradul II, la Institutul de Cercet`ri Economice [i Sociale
„Gh. Zane”, Ia[i. Condi]ii pentru ocuparea postului: studii superioare
de lung` durat` [i titlul [tiin]ific de doctor; experien]` în activitatea
de cercetare din profilul institutului de minimum 8 ani; titlul de
cercetator [tiin]ific gradul I, profesor universitar sau membru titu-
lar ori corespondent al Academiei Române; în mod excep]ional pot
candida [i cercet`tori [tiin]ifici II sau conferen]iari universitari; com-
peten]a managerial`, decizional` [i profesional`, probat` prin ex-
perien]a anterioar` [i/sau prin atestat pentru management în
cercetare-dezvoltare. Actele necesare pentru dosarul de concurs
sunt afi[ate pe site-ul institu]iei [i se depun la Registratura Acade-
miei Române din Calea Victoriei nr.125, sector.1, Bucure[ti pân` la
data de 16.04.2015 ora-15.00. Concursul const` în analiza [i evalu-
area dosarului candidatului, proba interviului [i audierea candidat-
ului cu privire la sus]inerea proiectului managerial [i se va
desf`[ura la sediul Academiei Române (Calea Victoriei nr. 125, sec-
tor.1, Bucure[ti), în data de 27.04.2015 la ora-10.00. Rela]ii supli-
mentare se pot ob]ine zilnic între orele 10.00-14.00, la telefon:
021.212.86.40 interior 105 sau la sediul Academiei Române camera
43, secretarul comisiei de concurs:Prof.univ.dr. Marin Aiftinc`.

Sec]ia de Filosofie, Teologie, Psihologie [i Pedagogie a Academiei
Române scoate la concurs a un post de conducere: director institut
de cercetare gradul II, la Institutul de Filosofie [i Psihologie „Con-
stantin R`dulescu-Motru”. Condi]ii pentru ocuparea postului: studii
superioare de lung` durat` [i titlul [tiin]ific de doctor; experien]`
în activitatea de cercetare din profilul institutului de minimum 8
ani; titlul de cercet`tor [tiin]ific gradul I, profesor universitar sau
membru titular ori corespondent al Academiei Române; în mod
excep]ional pot candida [i cercet`tori [tiin]ifici II sau conferen]iari
universitari; competen]a managerial`, decizional` [i profesional`,
probat` prin experien]a anerioar` [i/ sau prin atestat pentru man-
agement în cercetare-dezvoltare. Actele necesare pentru dosarul
de concurs sunt afi[ate pe site-ul institu]iei [i se depun la Regis-
tratura Academiei Române din Calea Victoriei nr. 125, sector.1, Bu-
cure[ti pân` la data de 16.04.2015 ora-15.00. Concursul const` în
analiza [i evaluarea dosarului candidatului, proba interviului [i au-
dierea candidatului cu privire la sus]inerea proiectului managerial
[i se va desf`[ura la sediul Academiei Române (Calea Victoriei nr.
125, sector.1, Bucure[ti), în data de 27.04.2015 la ora-10.00. Rela]ii su-

plimentare se pot ob]ine zilnic între orele 10.00-14.00 la tele-
fon:021.212.86.40 interior 105 sau la sediul Academiei Române cam-
era 43, secretarul comisiei de concurs: Prof. univ. dr. Marin Aiftinc`.

Sec]ia de Filosofie, Teologie, Psihologie [i Pedagogie a Academiei
Române scoate la concurs a un post de conducere: director institut
de cercetare gradul II, la Institutul de [tiin]e Politice [i Rela]ii In-
terna]ionale. Condi]ii pentru ocuparea postului:studii superioare
de lung` durat` [i titlul [tiin]ific de doctor; experien]a în activitatea
de cercetare din profilul institutului de minimum 8 ani; titlul de
cercet`tor [tiin]ific gradul I, profesor universitar sau membru titu-
lar ori corespondent al Academiei Române; în mod excep]ional pot
candida [i cercet`tori [tiin]ifici II sau conferen]iari universitari; com-
peten]` managerial`, decizional` [i profesional`, probat` prin ex-
perien]a anerioar` [i/sau prin atestat pentru management în
cercetare-dezvoltare. Actele necesare pentru dosarul de concurs
sunt afi[ate pe site-ul institu]iei [i se depun la Registratura Acade-
miei Române din Calea Victoriei nr.125, sector.1, Bucure[ti pân` la
data de 16.04.2015 ora-15.00. Concursul const` în analiza [i evalu-
area dosarului candidatului, proba interviului [i audierea candidat-
ului cu privire la sus]inerea proiectului managerial [i se va
desf`[ura la sediul Academiei Române (Calea Victoriei nr. 125, sec-
tor.1, Bucure[ti), în data de 27.04.2015 la ora-10.00. Rela]ii supli-
mentare se pot ob]ine zilnic între orele 10.00-14.00 la telefon:
021.212.86.40 interior 105 sau la sediul Academiei Române camera
43, secretarul comisiei de concurs: Prof. univ. dr. Marin Aiftinc`.

Autoritatea Na]ional` pentru Protec]ia Drepturilor Copilului [i
Adop]ie, cu sediul în B-dul Gheorghe Magheru nr. 7, sector 1, Bu-
cure[ti, organizeaz` concurs pentru ocuparea func]iei publice de
execu]ie vacante de referent, clasa III, gradul profesional superior,
în data de 29.04.2015, ora 10:00, la sediul Autorit`]ii. Condi]iile
specifice pentru ocuparea func]iei publice de execu]ie vacante de
referent, clasa III, gradul profesional superior: -studii liceale, respec-
tiv studii medii liceale, finalizate cu diplom` de bacalaureat; -
vechime în specialitatea studiilor necesare exercit`rii func]iei
publice: minimum 9 ani; Dosarul de concurs va con]ine
urm`toarele: a) formularul de înscriere prev`zut în anexa nr. 3 din
H.G. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea [i
dezvoltarea carierei func]ionarilor publici, cu modific`rile [i com-
plet`rile ulterioare; b) copia actului de identitate; c) copiile
diplomelor de studii [i ale altor acte care atest` efectuarea unor
specializ`ri; d) copia carnetului de munc` sau, dup` caz, o adev-
erin]` care s` ateste vechimea în munc` [i, dup` caz, în speciali-
tatea studiilor necesare ocup`rii func]iei publice; e) cazierul judiciar;
f) adeverin]a care s` ateste starea de s`n`tate corespunz`toare,
eliberat` cu cel mult 6 luni anterior derul`rii concursului de c`tre
medicul de familie al candidatului sau de c`tre unit`]ile sanitare
abilitate; g) declara]ia pe propria r`spundere sau adeverin]a care s`
ateste c` nu a desf`[urat activit`]i de poli]ie politic`. Copiile de pe
actele mai sus men]ionate se prezint` în copii legalizate sau înso]ite
de documentele originale, care se certific` pentru conformitatea
cu originalul de c`tre secretarul comisiei de concurs. Bibliografia
se ridic` de la sediul Autorit`]ii în momentul depunerii dosarului de
concurs. Dosarele de concurs se depun în termen de 20 de zile de
la data public`rii anun]ului. Informa]ii suplimentare se ob]in la
telefon: 021/310.07.89. 

Autoritatea Na]ional` pentru Protec]ia Drepturilor Copilului [i
Adop]ie, cu sediul în B-dul Gheorghe Magheru nr. 7, sector 1, Bu-
cure[ti, organizeaz` concurs pentru ocuparea func]iei publice de
execu]ie temporar vacante de consilier, clasa I, gradul profesional
superior, în data de 06.04.2015, ora 10:00, la sediul Autorit`]ii.

Condi]iile specifice pentru ocuparea func]iei publice de execu]ie
temporar vacante de consilier, clasa I, gradul profesional superior:
-studii universitare de licen]` absolvite cu diplom`, respectiv studii
superioare de lung` durat`, absolvite cu diplom` de licen]` sau
echivalent` în domeniul [tiin]elor economice;  -vechime în special-
itatea studiilor necesare exercit`rii func]iei publice: minimum 9
ani; Dosarul de concurs va con]ine urm`toarele: a) formularul de în-
scriere prev`zut în anexa nr. 3 din H.G. 611/2008 pentru aprobarea
normelor privind organizarea [i dezvoltarea carierei func]ionarilor
publici, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare; b) copia actului de
identitate; c) copiile diplomelor de studii [i ale altor acte care atest`
efectuarea unor specializ`ri; d) copia carnetului de munc` sau,
dup` caz, o adeverin]` care s` ateste vechimea în munc` [i, dup`
caz, în specialitatea studiilor necesare ocup`rii func]iei publice; e)
cazierul judiciar; f) adeverin]a care s` ateste starea de s`n`tate core-
spunz`toare, eliberat` cu cel mult 6 luni anterior derul`rii concur-
sului de c`tre medicul de familie al candidatului sau de c`tre
unit`]ile sanitare abilitate; g) declara]ia pe propria r`spundere sau
adeverin]a care s` ateste c` nu a desf`[urat activit`]i de poli]ie
politic`. Copiile de pe actele mai sus men]ionate se prezint` în copii
legalizate sau înso]ite de documentele originale, care se certific`
pentru conformitatea cu originalul de c`tre secretarul comisiei de
concurs. Bibliografia se ridic` de la sediul Autorit`]ii în momentul
depunerii dosarului de concurs. Dosarele de concurs se depun în
termen de maximum 8 zile de la data public`rii anun]ului. In-
forma]ii suplimentare se ob]in la telefon: 021/310.07.89. 

Prim`ria Comunei Conte[ti, jude]ul Teleorman, organizeaz` con-
curs pentru ocuparea func]iei publice de execu]ie referent, clasa a
III-a, grad profesional asistent, în cadrul compartimentului contabil-
itate. Condi]ii de desf`[urare a concursului: -dosarele de înscriere se
pot depune pân` la data de 31.03.2015, ora 16.00; -proba scris` va
avea loc în data de 30.04.2015, ora 10.00; -interviul va avea loc în
data de 30.04.2015, ora 14.00. Probele de concurs se vor desf`[ura
la sediul Prim`riei Comunei Conte[ti, jude]ul Teleorman. Selectarea
dosarelor se va face în data de 06.04.2015. Condi]ii de participare la
concurs: a. Are cet`]enia român` [i domiciliul în România; b.
Cunoa[te limba român` scris [i vorbit; c. Are vârsta de minim 18
ani împlini]i; d. Are capacitate deplin` de exerci]iu; e. Are o stare de
s`n`tate corespunz`toare func]iei publice pentru care candideaz`,
atestat` pe baz` de examen medical de specialitate; f. Îndepline[te
condi]iile de studii prev`zute de lege pentru func]ia public`; g. În-
depline[te condi]iile specifice pentru ocuparea func]iei publice; h.
Nu a fost condamnat pentru s`vâr[irea unei infrac]iuni contra
umanit`]ii, contra statului sau contra autorit`]ii, infrac]iuni de
corup]ie [i de serviciu, infrac]iuni care împiedic` inf`ptuirea
justi]iei, infrac]iuni de fals ori a unei infrac]iuni s`vâr[ite cu inten]ie,
care ar face-o incompatibil` cu exercitarea func]iei publice; i. Nu a
fost destituit dintr-o func]ie public` sau nu i-a încetat contractul in-
dividuial de munc` pentru motive disciplinare; j. Nu a desf`[urat ac-
tivitatea de poli]ie politic`, astfel cum este definit` prin lege.
Condi]ii Specifice: -Studii medii cu diplom` de bacalaureat; -

Cuno[tin]e operare PC –nivel mediu; -Vechime în specialitate minim
6 luni. Informa]ii suplimentare se pot ob]ine la sediul Prim`riei Co-
munei Conte[ti, jude]ul Teleorman [i la num`rul de telefon
0247/334296.

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

CITA}II
Se citeaz` Despina Cristiana, de c`tre Stanciu Ioana, la Tribunalul
Arge[, Dosar nr. 19154/280/2012, în data de 25.03.2015, ora 8,30,
complet C3.

Se citeaz` pârâ]ii Steliac Viorica, Radu Elena [i Be[u]i M`rioara în cal-
itate de pârâ]i în dosar nr. 1732/265/2010* al Judec`toriei N`s`ud,
în proces cu Pop Irina Violeta, având ca obiect succesiune, validare
contract de vânzare-cump`rare, cu termen la 21.04.2015

Se citeaz` Luca Simona [i Luca Georgeta \n calitate de pârâte în
dosar nr. 612/190/2007 al Judec`toriei Bistri]a, în proces cu Rus Tra-
ian Tony, având ca obiect validare contracte pentru termenul de
judecat` din data de 22.04.2015

Se citeaz` Sîngeorzan Flore [i Sîngeorzan Florian în calitate de pârâ]i
în dosar nr. 3055/265/2011 al Judec`toriei N`s`ud, în proces cu Le[an
Florea, având ca obiect uzucapiune, succesiune [i partaj, cu termen
la 02.04.2015

Dumbrava Constantin, domiciliat \n municipiul Boto[ani, str. Octav
Bancil`, nr.9, sc.A, et.2, ap.12, jude]ul Boto[ani, este chemat la Tri-
bunalul Ia[i Sec]ia II Civil`-Faliment, Str. Elena Doamna, nr. 1A, Jud.
Ia[i, în ziua de 28, luna 04 anul 2015, ora 9:00, în calitate de pârât
\n dosar nr. 6552/99/2012*/a1, în proces cu Cabinet Individual de In-
solven]` Apetrei M`rioara, în cauza privind debitorul SC Bumerang
Term SRL, J22/984/2009, CUI 25579790 pentru angajarea r`spun-
derii personale conform art. 138 din Legea 85/2006.

Ro[u C`t`lin-Petronel, domiciliat în Mun. Ia[i, Ale. Tudor Neculai,
nr. 107, bl. 995, sc.C, ap.2 , jud. Ia[i, este chemat la Tribunalul Ia[i
Sec]ia II Civil`-Faliment, Str. Elena Doamna, nr. 1A, Jud. Ia[i, în ziua
de 18, luna 06 anul 2015, ora 9:00, în calitate de pârât \n dosar nr.
8243/99/2013/a2, în proces cu Cabinet Individual de Insolven]` Ape-
trei M`rioara, în cauza privind debitorul SC Radical Trading SRL,
J22/1487/1996, CUI 8896748 pentru angajarea r`spunderii person-
ale conform art.138 din Legea 85/2006.

SC Elentur Company Metal SRL, societate aflat` \n dizolvare de
drept, cu sediul \n municipiul Ia[i, B-dul Independen]ei, bloc D2,
scara B, etaj P, jud. Ia[i, num`r de ordine \n Registrul Comer]ului
J22/211/2006, CUI 18338838, este chemat` la Tribunalul Ia[i Sec]ia
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II Civila-Faliment, Mun. Ia[i, Str. Elena Doamna, nr. 1A, jud. Ia[i, în
ziua de 04, luna 06, anul 2015, ora 9,00, în calitate de debitor \n
dosar nr. 3050/99/2014, pentru FOND-procedura insolven]ei.

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 Ia[i. Cita]ie. SC Antrax
SRL, cu sediul social în sat Lunca Cet`]uii, com. Ciurea, jude]ul Ia[i,
înmatriculat` la Oficiul Registrului Comer]ului Ia[i sub nr.
J22/611/1994, C.U.I. 5318006 prin administrator statutar Meuca
Mihai, este citat` la Tribunalul Ia[i, camera S.II. - etaj II, Complet
com S1 faliment, cu sediul în Ia[i, str. Elena Doamna nr. 1A, în dosarul
nr. 7655/99/2014, în calitate de debitor, pentru termenul de jude-
cat` din data de 04.06.2015, ora 09.00, în contradictoriu cu Direc]ia
General` Regional` a Finan]elor Publice Ia[i, în calitate de creditor,
privind cererea de deschidere a procedurii insolven]ei conf Lg.
85/2014. 

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 Ia[i. Cita]ie. SC Open Con-
struct Com SRL, cu sediul social în com. Ciurea, sat Lunca Cet`]uii,
jude]ul Ia[i, înmatriculat` la Oficiul Registrului Comer]ului Ia[i sub
nr. J22/430/2002, C.U.I. 14604090 prin administrator Stanescu
Lacramioara este citat` la Tribunalul Ia[i, camera S.II. - etaj II, Com-
plet com S4 faliment, cu sediul în Ia[i, str. Elena Doamna nr. 1A, în
dosarul nr. 4526/99/2014, în calitate de debitor, pentru termenul
de judecat` din data de 14.04.2015, ora 09.00, în contradictoriu cu
Direc]ia General` Regional` a Finan]elor Publice Ia[i, în calitate de
creditor, privind cererea de deschidere a procedurii insolven]ei conf
Lg. 85/2014.

Numita Bilec Elvira, domiciliat` în Com.D`rm`ne[ti, Jud.Suceava,
este citat` la Judec`toria Suceava la data de 7 Mai 2015, ora 8.30 în
dosarul nr.10747/314/2014 pentru partaj succesoral în proces cu Bilec
Nicolae Florin.

Numitul Ruja Alexandru Marcel, cu ultimul domiciliu cunoscut în
Câmpia Turzii, str. Al.Vân`torilor, nr.1, ap.61, jud. Cluj, este chemat în
calitate de pârât în Dosarul nr. 4941/328/2014, aflat pe rolul
Judec`toriei Turda, cu sediul în Turda, P-]a Roman`, nr.12, jud.Cluj, în
data de 03.04.2015, ora 8:30, Sala 1, în proces cu Municipiul Câmpia
Turzii, reexaminarea sanc]iunii contraven]ionale.

Asmarandi Niculina, reclamant în dosarul nr. 9656/193/2014, având
ca obiect divor] f`r` copii, citez pe pârâtul Asmarandi Vasile din sat
Roma, com. Roma, jud. Boto[ani, în ziua de 30.03.2015, la
Judec`toria Boto[ani, pentru a fi prezent la termen pentru jude-
carea cauzei de divor].

Se citeaz` Plopeanu Gheorghe [i Plopeanu Oana, cu domicilii ne-
cunoscute, în calitate de pârâ]i, la Judec`toria Topoloveni - Arge[, în
data de 19.03.2015, ora 9,00, în Dosarul nr. 2016/828/2012, în pro-
ces cu Ioan Alexandru [i Manu Nicolae.

Zamfir Vasile, cu ultimul domiciliu \n Slobozia, str. C.D. Gherea, bl.
15, sc. C, ap. 57, jud. Ialomi]a, este chemat la Judec`toria Sobozia, cu
sediul \n Slobozia, Bld.Cosminului, nr. 12, jud. Ialomi]a, \n ziua de
30.04.2015, ora 8.30, \n calitate de p~r~t \n dosarul nr. 6311/312/2014,
\n contradictoriu cu SC Oyl Company Holding AG SRL, \n calitate
de reclamant, dosar ce are ca obiect ordonan]a de plat`.

Melian Georgiana-Mariana cu ultimul domiciliu cunoscut \n Sat Co-
cora, Com Cocora, str. Salciei, nr.10, jud. Ialomi]a [i David Adriana cu
ultimul domiciliu cunoscut \n Sat Cocora, Com Cocora, str. Bisericii,
nr.59, jud. Ialomi]a, sunt cita]i \n calitate de p~r~]i - la data de
31.03.2015, \n Dosar nr. 6436/312/2014 aflat pe rolul Judec`toriei
Slobozia, camera Sala 2 Civil, ora 08:30, complet 10s, \n proces cu SC
Infinity SRL Ploiesti, \n calitate de reclamant, pentru Fond –
preten]ii.

Mihai Maria, domiciliat` în comuna Bujoru, jude]ul Teleorman, este
chemat` la Judec`toria Alexandria, în dosar 7428/740/2014, având
ca obiect divor], cu termen de judecat` la 07.04.2015, ora 8,30, în cal-
itate de pârât` în proces cu reclamantul Mihai Cristian.

Vechiu Petronela, reclamant \n dosar nr. 4016/245/2014, obiect: ex-
ercitarea autorit`]ii p`rinte[ti stabilire domiciliu minor; pensie
\ntre]inere, comunic` p~r~tului Florescu Florin-Tudor, din Ia[i str.
Thedor V`sc`u]eanu nr.26, bl.1B, ap.2, dispozitivul sentin]ei civile
nr. 16273 din 22.12.2014. pentru aceste motive, \n numele legii, ho-
tara[te Admite \n parte ac]iunea formulat` de reclamanta Vechiu
Petronela, CNP: 2860620226714 domiciliat` \n com. Podu Iloaiei,
Sat Budai \n contradictoriu cu p~r~tul Florescu Florin-Tudor, CNP:
1840816226757, domiciliat \n Ia[i, Str. Theodor Vascau}Eanu, nr. 26,
bl. 1B, ap.2, prin Curator Avocat Diaconu Irina, cu sediul \n Ia[i,
Costachi Negri, nr. 39, bl. Z2, et. Parter, ap. 4. Dispune exercitarea ex-
clusiv` a autorit`]ii p`rinte[ti asupra minorului Vechiu Tudor-
Valentin, n`scut la data de 17.01.2013 \n favoarea reclamantei.
Stabile[te locuin]a minorului la domiciliul reclamantei. Oblig`
p~r~tul la plat`, \n favoarea minorului, a unei pensii de \ntre]inere
stabilit` \n cot` procentual` de 1/4 \n favoarea minorului raportat
la venitul minim pe economie, de la data introducerii ac]iunii
(06.02.2014), p~n` la majoratul copilului. Admite \n parte cererea
reclamantei  av~nd ca obiect  obligarea p~r~tului la plata cheltu-
ielilor de judecat` \n sensul c` oblig` p~r~tul la plata sumei de 200
lei achitat` de reclamant`  cu titlu de remunera]ie provizorie, resp-
ing~nd cererea referitoare la obligarea p~r~tului la plata cheltu-
ielilor de judecat` reprezentate de onorariu avocat. Cu drept de
apel \n termen de 30 zile de la comunicare, caz \n care cererea se va
depune la Judec`toria Ia[i. Pronun]at` \n [edin]a public` azi
22.12.2014.

Rom~nia, Judec`toria Ia[i –Sec]ia Civil`, Str. Anastasie Panu Nr. 25.
Ia[i. Dosar nr. 34121/245/2013. Data emiterii: 27.02.2015. Soma]ie
emis` la 27.02.2015 \n baza |ncheierii de [edin]` din data de
25.02.2015, dat` \n dosarul nr. 34121/245/2013 al Judec`toriei Ia[i. |n
conformitate cu disp. Art. 1051 C. proc. civ. se aduce la cuno[tin]`
persoanelor interesate c` prin cererea \nregistrat` pe rolul Judec`to-
riei Ia[i la data de 22.10.2013. sub nr. 34121/245/2013, reclamanta Du-
mitru Argentina [i intervenient Timofte Vasile, ambii cu domiciliul
\n Ia[i, {os. Albine],nr. 25, jud. Ia[i, solicit` ca instan]a s` constate
prin hot`r~re judec`toreasc` c` au dob~ndit prin uzucapiune, drep-
tul de proprietate asupra terenului \n suprafa]` de 818 mp, situat
\n Ia[i, {os. Albine], nr. 25-27-29, Tarlaua  91, parcela A 3547/2, av~nd
ca vecini  \n Nord Canal colector ape pluviale, la Est {oseaua Albine],
la Sud proprietatea Dumitriu [i la Vest propriet`]ile  Cepoi [i Tugui,

imobil asupra c`ruia invoc` o posesie util` din anul 1980. Orice per-
soan` fizic` sau juridic` interesat` este somat` ca \n termen de 6
luni de la afi[area prezentei soma]ii s` formuleze opozi]ie, ce se va
trimite instan]ei, \n  scris, cu referire la num`rul de dosar indicat  \n
antet. |n caz contrar, se va proceda la judecarea cererii.

Rom~nia. Judecatoria Iasi. Sec]ia civila. Ia[i, str. A. Panu nr. 25. Nr.
dosar 11999/245/2014, Data: 18.02.2015. Av~nd \n vedere ac]iunea
\nregistrat` pe rolul Judec`toriei Ia[i sub num`rul de dosar
11999/245/2014, prin care reclama]ii Ionescu Cezar, Ionescu Andrei
[i Ionescu Cezar Nicolae, cu domiciliul \n Ia[i, str. Locotenent
Popovici nr. 8, jude]ul Ia[i solicit`, \n baza art. 1049-1052 N.C.proc.civ.,
s` se constate c` au dob~ndit, prin efectul uzucapiunii de 30 ani,
dreptul de proprietate asupra terenului \n suprafa]` de 532 mp
identificat prin CC813/1/1 [i imobilul cas` de locuit compus din 5
camere [i dependin]e aflat pe acesta, \n suprafa]` de 160 mp iden-
tificat prin C813/1, ambele situate \n intravilanul Mun. Ia[I, str. Lt.
Popovici nr.8, jude]ul Ia[i, adres`m, \n baza \ncheierii din data de
03.02.2015, pronun]at` \n dosarul nr. 11999/245/2014, tuturor celor
interesa]i, prezenta soma]ie de a formula opozi]ie la cererea recla-
man]ilor. |n caz contrar, \n termen de 6 luni de la publicarea [i
afi[area soma]iei  de fa]`, se va trece la judecarea cererii.

Judec`toria Ia[i a pronun]at \n dosarul nr. 22883/245/2014 sentin]a
civil` nr. 107/2015, cu urm`torul dispozitiv: “Admite ac]iunea for-
mulat` de reclamanta E.ON Energie Romania SA, cu sediul proce-
sual ales \n Ia[i, str. Stihi, bl. Stihi, în contradictoriu cu pârâtul
Croitoru Neculai, cu domiciliul \n sat Uricani-Miroslava, jud. Ia[i.
Oblig` pe pârât` s` pl`teasc` reclamantei suma de 5912,51 lei cu
titlu de pre], suma de 1048,72 lei cu titlu de penalit`]i [i suma de
200 lei cu titlu de cheltuieli de judecat`. Executorie. Cu drept de
apel în termen de 30 zile de la comunicare, ce se va depune la
Judec`toria Ia[i. Pronun]at` în [edin]a public` azi, 12.01.2015.

Judec`toria Ia[i a pronun]at \n dosarul nr. 22872/245/2014 sentin]a
civil` nr. 106/2015, cu urm`torul dispozitiv: “Admite ac]iunea for-
mulat` de reclamanta E.ON Energie Romania SA, cu sediul proce-
sual ales \n Ia[i, str. Stihi, bl. Stihi, în contradictoriu cu pârâta Bimex
SRL cu domiciliul/ sediul \n Ia[i, str. 1 decembrie 1918, nr.20, jud. Ia[i.
Oblig` pe pârât` s` pl`teasc` reclamantei suma de 2671,70 lei cu
titlu de pre], suma de 509,96 lei cu titlu de penalit`]i [i suma de
200 lei cu titlu de cheltuieli de judecat`. Executorie. Cu drept de
apel în termen de 30 zile de la comunicare, ce se va depune la
Judec`toria Ia[i. Pronun]at` în [edin]a public` azi, 12.01.2015. 

DIVERSE
Parohia “Sf. Ilie” Dealu Mare anun]` c` a solicitat dreptul de pro-
prietate asupra Cimitirului parohial (suprafa]a 2335 mp, tarlaua 56,
P.C. 602). Eventualele opozi]ii pot fi depuse la Judec`toria Dorohoi. 

Via Insolv SPRL Ploie[ti, str. Banatului, nr. 1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, tel/fax
0244-519800, numit` lichidator judiciar conform sentintei nr. 153
din data de 23.02.2015 pronun]at` de Tribunalul Prahova în dosarul
1125/105/2014, anun]` deschiderea procedurii generale a falimen-
tului debitoarei SC Angy Cucinotto Food SRL, Ploie[ti, str. Victoriei,
nr. 10, bl. CC Sud, sc. H, et.2, ap. 136, jud. Prahova, CIF 28056184,
J29/229/2011. Termenul limit` pentru înregistrarea cererii de ad-
mitere a crean]elor în tabelul suplimentar al crean]elor este
03.04.2015. Termenul limit` pentru verificarea crean]elor, în-
tocmirea, afi[area [i comunicarea tabelului suplimentar al
crean]elor este 30.04.2015. Termenul limit` pentru depunerea con-
testa]iilor la crean]ele nascute \n cursul procedurii la 24.05.2015.
Termenul pentru solu]ionarea contesta]iilor la crean]ele n`scute
\n cursul procedurii [i penru \ntocmirea tabelului definitiv consoli-

dat al crean]elor este 02.06.2015.

Administratorul judiciar Dinu, Urse [i Asocia]ii SPRL notific` credi-
torii cu privire la deschiderea procedurii generale a insolven]ei
prev`zut` de Legea nr.85/2014, împotriva debitoarei Societatea
Agricol` 22 Decembrie cu sediul în sat Blejoi, comuna Blejoi, Str.
Principal`, jude]ul Prahova, CUI 1306254, înregistrat` în baza
Hot`rârii Judec`tore[ti nr. 3/16.07.1991 emis` de Judec`toria Ploie[ti,
în dosarul 6445/105/2014 aflat pe rolul Tribunalului Prahova, Sec]ia
a II-a Civil` de Contencios Administrativ [i Fiscal. Termenul limit`
pentru înregistrarea cererii de admitere a crean]elor asupra averii
debitorului – 02.04.2015, termenul de verificare a crean]elor, de în-
tocmire [i publicare în BPI a tabelului preliminar de creante –
22.04.2015, termenul de definitivare a tabelului crean]elor
–18.05.2015 iar data primei [edin]e a adun`rii creditorilor –
27.04.2015, ora 10.00 la sediul ales al administratorului judiciar din
Ploie[ti, Str. Elena Doamna nr. 44A, jude]ul Prahova. Urm`torul ter-
men de judecat` a fost fixat pentru data de 08.05.2015. Pentru
rela]ii: 021.318.74.25.

ADUNåRI GENERALE
Consiliul de Administra]ie al S.C. Romvac Company S.A., cu sediul în
ora[ul Voluntari, {os.  Centurii nr.7, jude]ul Ilfov, convoac` Adunarea
General` Ordinar` a Ac]ionarilor, la data de 17.04.2015, la sediul so-
ciet`]ii, ora 11:00. Convocarea se face conform Legii 31/1990 cu
modific`rile ulterioare, a Actului Constitutiv [i este valabil` pentru
to]i ac]ionarii SC Romvac Company SA Voluntari, înregistra]i la Reg-
istrul Ac]ionarilor, la sfâr[itul zilei de 10.04.2015. Dac` nu sunt în-
deplinite condi]iile legale [i statutare pentru desf`[urarea Adun`rii
Generale, a doua convocare este în acela[i loc, aceea[i or`, aceea[i
ordine de zi, în data de 04.05.2015. Ordinea de zi este urm`toarea:
1. Aprobarea Raportului Administratorilor pentru activitatea
desf`[urat` în anul 2014. 2. Aprobarea situa]iilor financiare anuale,
precum [i a repartiz`rii profitului pentru anul 2014. 3. Aprobarea
Raportului Auditorului financiar privind Situa]iile financiare anuale

ale anului 2014. 4. Aprobarea bugetului de venituri [i cheltuieli pen-
tru anul 2015. 5. Revocarea Consiliului de Administra]ie. 6.
Desc`rcarea de gestiune a Consiliului de Administra]ie pentru pe-
rioada mandatului. 7. Alegerea membrilor Consiliului de Adminis-
tra]ie pentru un mandat de 4 ani [i a pre[edintelui C.A. Lista
cuprinzând informa]ii cu privire la numele, localitatea de domiciliu
[i calificarea profesional` a persoanelor propuse pentru func]ia de
administrator se afl` la dispozi]ia ac]ionarilor, la sediul SC Romvac
Company SA, putând fi consultat` [i completat` conform
dispozi]iilor legale. 8. Aprobarea contractului cadru de mandat. 9.
Fixarea remunera]iei cuvenit` pentru exerci]iul în curs a membrilor
Consiliului de Administra]ie. 10. Mandatarea Consiliului de Admin-
istra]ie de a contracta credite bancare pentru activitatea de pro-
duc]ie sau investi]ii. 11. Mandatarea Pre[edintelui C.A. -Director
General de a semna modific`rile [i complet`rile Actului Constitu-
tiv al societ`]ii precum [i hot`rârile Adun`rii Generale ale Ac]ionar-
ilor. 12. Mandatarea Consiliului de Administra]ie pentru accesarea
de fonduri nerambursabile. 13. Aprobarea prelungirii contractului
de audit cu firma Tastel SRL. În sala de [edin]e au acces numai
ac]ionarii sau mandatarii acestora, împuternici]i cu procuri spe-
ciale, legitimându-se cu Buletinul/ Cartea de Identitate. Procurile
completate [i semnate vor fi depuse la sediul societ`]ii, colectiv
ac]ionariat, pân` la data de 16.04.2015.

Administrator Deaconu Gheorghe la SC Autopilotaj SA cu sediul în
Rm. Vâlcea, jud. Vâlcea, înmatriculat` la Oficiul Registrului
Comer]ului al jude]ului Vâlcea, cu nr. J38/985/1991 având CUI
RO1472559 în temeiul legii 31/1991 cu modific`rile [i complet`rile
legilor în vigoare, convoac` Adunarea General` în [edin]a ordinar`
din data de 10.04.2015, ora 14.00, la sediul societ`]ii. {edin]a are
urm`toarea ordine de zi: 1. Prezentarea raportului administratoru-
lui [i al Comisiei de Cenzori pe anul 2014; 2. Analiza [i aprobarea
situa]iilor financiare anuale pe anul 2014 precum [i indicatorii eco-
nomico-financiari; 3. Aprobarea contului de profit [i pierdere; 4.
Aprobarea bugetului de venituri [i cheltuieli pe anul 2015; 5.
Alegerea Administratorului unic al Societ`]ii; 6. Diverse. În cazul în
care la data de 10.04.2015, ora 14.00 nu se întrune[te cvorum legal,
Adunarea General` Ordinar` se va ]ine a doua zi la aceea[i or` la
sediul societ`]ii. La [edin]` vor participa ac]ionarii înscri[i în reg-
istrul ac]ionarilor la data de 09.04.2015 sau reprezentan]i ai aces-
tora cu procura prin notariat. Rela]ii suplimentare la tel.:
0250-711.452.

Convocare a Adun`rii Generale Ordinare a Ac]ionarilor SC IM-
SAPROIECT SA care se va întruni la sediul societ`]ii din Bucure[ti,
Intr. Magiresti nr. 5-7, Sector 1, în data de 22.04.2015: Subsemnatul,
Santo Petru, cet`]ean român, n`scut la data de 23.08.1949 în mun.
Timi[oara, jud. Timi[, domiciliat în Bucure[ti, Bld. Gheorghe [incai
nr.6, bl.2, sc.3, et.6, ap.83, sector 4, identificat cu CI seria RR nr.718021,
eliberat` de c`tre SPCEP S4 biroul nr.1, la data de 16.08.2010, CNP
1490823400497,  în calitate de Pre[edinte al Consiliului de Admin-
istra]ie al S.C. Imsaproiect S.A., cu sediul în Bucure[ti, Intr. Magiresti
nr. 5-7, sector 1, înregistrat` la Registrul Comer]ului sub nr.
J40/12948/1993, având cod unic de înregistrare 3997075 (denumit`
în continuare “Societatea”), în conformitate cu Decizia Consiliului
de Administra]ie al Societ`]ii din data de 10.03.2015. Convoc prin
prezenta, în conformitate cu dispozi]iile art.18 [i 21 din Actul Consti-
tutiv al Societ`]ii, ale art.117 alin.(1) din Legea nr.31/1990 privind so-
ciet`]ile, republicat`, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare, ale
Legii nr. 297/2004 privind pia]a de capital, cu modific`rile [i com-
plet`rile ulterioare [i ale Reglamentului nr. 6/2009 privind ex-
ercitarea anumitor drepturi ale ac]ionarilor în cadrul adun`rilor
generale ale societ`]ilor comerciale, cu modific`rile [i complet`rile
ulterioare, emis de Comisia Na]ional` a Valorilor Mobiliare,
Adunarea General` Ordinar` a Ac]ionarilor Societ`]ii pentru data

S.C. CONPET S.A. 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 societ`]ii nr. 4 din 29.04.2014, publicat` \n Mon-
itorul Oficial al Rom~niei, nr. 2823/20.05.2014, partea a IV-a. |n
perioada 06.03.-12.03.2015 au fost postate pe site-ul CONPET
urm`toarele achizi]ii: Invita]iile /anun]urile de participare,
\nso]ite de documentele care stau la baza \ntocmirii ofertelor,
se g`sesc pe pagina proprie de internet (www.conpet.ro), la
sec]iunea Achizi]ii publice. Relocare [i sistematizare sistem
de pompare \n Depozitul de titei Bucsani, jud. Dambovi]a.
Servicii de verificare func]ional`, reparare [i calibrare cu
amestecuri etalon de gaze pentru 16 buc`]i analizoare porta-
bile de gaze tip X-am 3000, 2 buc`]i analizoare portabile de
gaze tip MX6 cu senzori COV [i un analizor portabil de gaze
tip EX 2000. Revizie periodic` verific`ri [i repara]ii la
instala]iile de ridicat apar]in~nd societ`]ii CONPET SA.
Execu]ie lucr`ri de \nlocuire a conductei de titei Ø 10 ?” F2
Radinesti – Ploie[ti \n zona Troita Botorani - saivan pe o
lungime de cca. 2.371 m [i \n zona livad` pruni (colt padure) -
Deal Varatec pe o lungime de cca. 2.437 m, un total de cca.
4.808 m. Director Departament Managementul Achizi]iilor
[i Investi]iilor - Ing. Radu Albu. {EF SERVICIU ACHIZI}II - Jr.
Agripina Tircavu. SERVICIU ACHIZI}II - Exp. Achizi]ii Corina Iosif.



anun}uri

de 22.04.2015, ora 09:00, la sediul societ`]ii din Bucure[ti, Intr. Ma-
giresti nr. 5-7, sector 1. Data de referin]` pentru Adunarea General`
convocat` prin prezentul este 03.04.2015. Doar persoanele care sunt
ac]ionari la aceast` dat` au dreptul de a participa [i de a vota în
cadrul adun`rii generale. Adunarea General` Ordinar` a Ac]ionar-
ilor va avea urm`toarea ordine de zi: 1. Aprobarea raportului de
gestiune al Consiliului de Administra]ie pentru exerci]iul financiar
încheiat la data de 31.12.2014; 2. Aprobarea raportului Auditorului
desemnat pentru exerci]iul financiar încheiat la data de 31.12.2014;
3. Aprobarea situa]iilor financiare ale Societ`]ii pentru exerci]iul fi-
nanciar încheiat la data de 31.12.2014; 4. Aprobarea contului de profit
[i pierderi pentru exerci]iul financiar 01.01.2014-31.12.2014; 5. Apro-
barea Bugetului de Venituri [i Cheltuieli al Societ`]ii pentru anul
2015, conform proiectului întocmit de Consiliul de Administra]ie;
6. Aprobarea desc`rc`rii de gestiune a administratorilor Societ`]ii
pentru opera]iunile încheiate în numele [i pe seama Societ`]ii în
anul 2014, în  baza Raportului de Gestiune al Consiliului de Admin-
istra]ie [i a Raportului auditorului; 7. Prelungirea mandatului de ad-
ministrator [i pre[edinte al Consiliului de Administra]ie al Societ`]ii
al Dlui. Santo Pentru cetatean român, n`scut la data de 23.08.1949
în mun. Timi[oara, jud. Timi[, domiciliat în Bucure[ti, Bld. Gheo-
rghe [incai nr.6, bl.2, sc.3, et.6, ap.83, sector 4, identificat cu CI seria
RR nr.718021, eliberat` de c`tre SPCEP S4 biroul nr.1, la data de
16.08.2010, CNP 1490823400497, pentru o perioada de 4 ani de la
data aprob`rii Hot`rârii AGA, precum [i prelungirea duratei de val-
abilitate a contractului de administrare încheiat între Sociatate [i Dl.
Santo pentru durata noului mandat. 8. Prelungirea mandatului de
administrator al Societ`]ii al Dlui. Voicu Mihai, cet`]ean român,
n`scut la data de 07.06.1955 în Bucure[ti, sector 1, domiciliat în Bu-
cure[ti, [os. [tefan cel Mare nr.14, bl.19, sc.A, ap.21, sector 2, identifi-
cat cu CI seria RT nr.914375, eliberat` de S.P.C.E.P. Sector 2, la data de
06.06.2013, CNP 1550607400207, pentru o perioad` de 4 ani de la
data aprob`rii Hot`rârii AGA. 9. Prelungirea mandatului de admin-
istrator al Societ`]ii al Dlui. Sipu George-Razvan, cet`]ean român,
n`scut la data de 08.12.1981 în Bucure[ti, sector 2, domiciliat în Bu-
cure[ti, [os. Mihai Bravu nr.3, bl.3, sc.E, et.1, ap.161, sector 2, identifi-
cat cu CI seria RT nr.390360, eliberat` de SPCEP S2 biroul nr.3, la
data de 12.01.2006, CNP 1811208420063, pentru o perioad` de 4 ani
de la data aprob`rii Hot`rârii AGA. 10. Stabilirea datei  de înregis-
trare la care va avea loc identificarea ac]ionarilor care urmeaz` a
beneficia de drepturi [i asupra c`rora se r`sfrâng efectele hot`rârii
adun`rii generale a ac]ionarilor la data de 08.05.2015. Aceasta dat`
se stabile[te în cadrul adun`rii generale în conformitate cu preved-
erile art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004 privind pia]a de capital
[i art. 5 pct. 11 din Regulamentul nr. 6/2009 al CNVM. 11. Împuter-
nicirea dlui. Santo Petru, având datele de identificare men]ionate
anterior, (i) s` ac]ioneze, în numele [i pe seama ac]ionarilor, pentru
aducerea la îndeplinire a celor prev`zute în Hot`rârea ce se va
adopta, inclusiv pentru, dar f`r` a se limita la, semnarea în numele
[i pe seama tuturor ac]ionarilor a tuturor actelor necesare în con-
formitate cu cele decise în Hot`rârea a Adun`rii Generale a
Ac]ionarilor Societ`]ii care se va adopat`, (ii) s` semneze în numele
[i pe seama Societ`]ii orice acte, cereri, declara]ii etc. necesare
intr`rii în vigoare [i aplic`rii Hot`rârii ce se va adopta, (iii) s` în-
deplineasc` toate formalit`]ile necesare public`rii în Monitorul Ofi-
cial a acestui document, în limitele prezentului mandat semn`tura
s` fiindu-ne opozabil`. Totodat`, dl. Santo Petru va reprezenta So-
cietatea în fa]a oric`rei persoane fizice sau juridice, de drept pub-
lic sau de drept privat, inclusiv, dar f`r̀  a se limit` la, în fa]a Oficiului
Registrului Comer]ului competent, în vederea aducerii la îndeplinire
a prevederilor Hot`rârii ce se va adopta, putând transmite acest
mandat oric`rui avocat ales. 12. Diverse. Unul sau mai mul]i
ac]ionari 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`rii generale, cu condi]ia ca fiecare punct s` fie înso]it
de o justificare sau de un proiect de hot`râre propus spre adoptare
de adunarea general`; [i b) de a prezenta proiecte de hot`râre pen-
tru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi
a adun`rii generale. Drepturile prev`zute la pct. a [i b de mai sus
pot fi exercitate numai în scris (transmise prin servicii de curierat
sau prin mijloace electronice), în termen de cel mult 15 zile de la
data public`rii convoc`rii. Documentele [i materialele informative
referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a adun`rii sunt
disponibile pentru to]i ac]ionarii la sediul Societ`]ii. Prezentul Con-
vocator se public` pe site-ul de internet al Societ`]ii la adresa
http://www.imsaproiect.ro/. Fiecare ac]ionar are dreptul s`
adreseze întreb`ri privind punctele de pe ordinea de zi a adun`rii
generale în termen de 15 zile de la data public`rii convocatorului.
Ac]ionarii î[i vor putea exercita dreptul de vot în Adunarea Gen-
eral` fie personal, fie prin reprezentant, în baza unei procuri scrise
acordate unui alt ac]ionar sau unui ter], în conformitate cu preved-
erile articolului 20 din Actul Constitutiv, ale art. 243 din Legea nr.
297/2004 privind pia]a de capital, cu modific`rile [i complet`rile
ulterioare [i ale Reglamentului nr. 6/2009 privind exercitarea anu-
mitor drepturi ale ac]ionarilor în cadrul adun`rilor generale ale so-
ciet`]ilor comerciale, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare, emis
de Comisia Na]ional` a Valorilor Mobiliare [i ale art. 125 alin.1 din
Legea nr. 31/1990 privind societ`]ile, republicat`, cu modific`rile [i
complet`rile ulterioare. În situa]ia în care ac]ionarii î[i vor exercita
dreptul de vot prin reprezentan]i, reprezentan]ii vor trebui s`
depun` procurile la Societate înaintea începerii Adun`rii. Procurile
vor fi re]inute de Societate, f`cându-se men]iune despre aceasta
în procesul-verbal. În cazul în care la data de 22.04.2015, ora 09:00
nu se va întruni cvorumul necesar adopt`rii de hot`râri de c`tre
Adunarea General` Ordinar` a Ac]ionarilor, la data de 23.04.2015,
ora 09:00 va avea loc o nou` [edin]` a Adun`rii Generale Ordinare
a Ac]ionarilor, în acela[i loc [i cu aceea[i ordine de zi, ac]ionarii, ast-
fel întruni]i, putând delibera asupra punctelor de pe ordinea de zi,
indiferent de cvorum, [i adoptând hot`râri cu majoritatea voturilor
exprimate. Informa]ii suplimentare se pot ob]ine de la sediul So-
ciet`]ii sau la tel. 021/316.39.29. Bucure[ti, 11.03.2015. SC Imsaproiect
SA, prin Dl. Petru Santo Pre[edinte al Consiliului de Administra]ie.

Consiliul de Administra]ie al BUCUR SA, J40/392/1991, C.U.I.
1584234, în temeiul art. 224 alin.3 lit. a) din Legea nr.297/2004
privind pia]a de capital  [i art. 117 din Legea societ`]ilor nr. 31/1990,
republicat`, convoac` Adunarea General` Ordinar` a Ac]ionarilor,
pentru data de 22.04.2015, începând cu ora 10.00, sau pentru data
de 23.04.2015, la acelea[i ore în cazul neîntrunirii condi]iilor de cvo-
rum la prima convocare, la sediul societ`]ii din Bucure[ti, str. Vi[in-
ilor nr.25, sector 2, pentru toti ac]ionarii înregistra]i în Registrul

Ac]ionarilor la data de referin]` 10.04.2015, care au dreptul de a
participa [i de a vota în cadrul adun`rii generele cu urm`toarea or-
dine de zi: 1. Aprobarea Raportului de evaluare a construc]iilor [i
terenurilor aflate în patrimoniul BUCUR S.A. întocmit de c`tre S.C.
CMF Consulting S.A. 2. Prezentarea Raportului de gestiune al Con-
siliului de Administra]ie [i a Raportului auditorului financiar pen-
tru anul 2014. Aprobarea situa]iilor financiare anuale complete
pentru anul 2014 (bilan]ul contabil, contul de profit [i pierdere,
situa]ia modific`rilor capitalului propriu, situa]ia fluxului de tre-
zorerie, politici [i note explicative). 3. Aprobarea desc`rc`rii de
gestiune a membrilor Consiliului de Administra]ie pentru
exerci]iul financiar 2014. 4. Aprobarea remunera]iei membrilor
Consiliului de Administra]ie pentru exerci]iul financiar în curs, re-
spectiv a primei de asigurare  pentru raspundere civil` profe-
sional` precum [i a oric`ror alte avantaje acordate în conformitate
cu prevederile art. 153 indice 18  din Legea 31/1990 republicat`, cu
modific`rile [i complet`rile ulterioare. 5. Aprobarea Bugetului de
venituri [i cheltuieli [i a Planului de investi]ii [i repara]ii pentru
anul 2015. 6. Revocarea auditorului financiar S.C. KPMG Audit S.R.L.,
numirea unui nou auditor financiar [i stabilirea duratei Contractu-
lui de prest`ri servicii de audit financiar. Mandatarea Directorului
General s` negocieze [i s` semneze Contractul de prest`ri servicii
de audit financiar. 7. Aprobarea mandat`rii Dlui Mihoci Claudiu
Lucian Dumitru, CNP 1780320340015 s` efectueze toate demer-
surile legale [i s` semneze toate actele necesare privind în-
deplinirea formalit`]ilor de publicitate la O.R.C.T.B., respectiv
Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. 8. Aprobarea datei de
08.05.2015 ca dat` de înregistrare pentru identificarea ac]ionar-
ilor asupra c`rora se r`sfrâng efectele hot`rârii A.G.E.A., în confor-
mitate cu prevederile art. 238 alin.1 din Legea nr.297/2004.
Aprobarea datei de 07.05.2015 ca data „ex date”, în conformitate cu
prevederile art. 2, lit. f ) din Regulamentul nr. 6/2009. La Adunarea
General` Ordinar` a Ac]ionarilor sunt îndrept`]i]i s` participe [i s`
voteze ac]ionarii Societ`]ii înregistra]i la sfâr[itul zilei de
10.04.2015, considerat` data de referin]`, în Registrul Ac]ionarilor
]inut de „S.C. Depozitarul Central S.A.” Ac]ionarii reprezentând, in-
dividual sau împreun`, cel pu]in 5% din capitalul social au dreptul:
a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adun`rii generale, cu
condi]ia ca fiecare punct s` fie înso]it de o justificare sau de un
proiect de hot`râre propus spre adoptare de adunarea general`;
[i b) de a prezenta proiecte de hot`râre pentru punctele incluse
sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adun`rii generale.
Ac]ionarii î[i pot exercita drepturile prev`zute la lit. a) [i b) în ter-
men de cel mult 15 zile de la data public`rii convocatorului în Mon-
itorul Oficial, respectiv 31.03.2015. Cererile întocmite în vederea

exercit`rii drepturilor mai sus men]ionate vor cuprinde în mod
obligatoriu, pe fiecare pagin`, men]iunea scris` clar cu majuscule:
PENTRU ADUNAREA GENERALå ORDINARA A AC}IONARILOR DIN
DATA DE 22/23.04.2015 [i vor fi transmise: 1. prin po[t` sau curi-
erat, la adresa BUCUR S.A. din Bucure[ti, Str. Vi[inilor nr. 25, sector
2, -în original; 2. prin e-mail, ca mijloc electronic, la adresa
office@bucurcom.ro, în format .pdf c`ruia i s-au încorporat, ata[at
sau asociat logic semn`turile electronice ale ac]ionarilor
solicitan]i, cu respectarea condi]iilor prev`zute de Legea
nr.455/2001. Pentru ca propunerile de completare a ordinii de zi
s` fie considerate valabile este obligatoriu ca acestea s` fie înso]ite
de dovada calit`]ii de ac]ionar– în original (extras de cont emis de
Depozitarul Central cu cel mult 48 de ore anterior depunerii cererii)
precum [i de urmatoarea documenta]ie: a) pentru ac]ionarii per-
soane fizice este necesar` copia actului de identitate, certificata
conform cu originalul (prin mentionarea „conform cu originalul”
urmat` de semn`tura olograf`). În cazul ac]ionarilor persoane fiz-
ice f`r` capacitate legal` de exerci]iu, actul de identitate al per-
soanei fizice care are calitatea de reprezentant legal [i copie
legalizat` a actului care dovede[te calitatea de reprezentant legal;
b) pentru ac]ionarii persoane juridice române: -copie act de iden-
titate al reprezentantului legal, certificat` conform cu originalul
(prin men]ionarea „conform cu originalul”, urmat` de semn`tura
olograf`); -documentele care atest` calitatea de reprezentant legal
al persoanei juridice, respectiv Certificat Constatator emis de Ofi-
ciul Registrului Comer]ului, în original, emis cu cel mult 30 de zile
anterior datei public`rii Convocatorului Adun`rii; c) pentru
ac]ionarii persoane juridice str`ine: -copie act de identitate al
reprezentantului  legal, certificat` conform cu originalul (prin
men]ionarea „conform cu originalul”, urmat` de semn`tura olo-
grafa); -documentele care atest` calitatea de reprezentant legal al
persoanei juridice str`ine, anume document cu rol similar certifi-
catului constatator emis de registrul comer]ului eliberat de c`tre
autoritatea competent` din statul în care ac]ionarul persoan` ju-
ridic` str`in` este înmatriculat legal. Aceste documente trebuie
emise/ eliberate cu cel mult 30 de zile anterior datei public`rii Con-
vocatorului Adun`rii, urmând a fi prezentate în original sau copie
legalizat`; d) pentru ac]ionari de tipul organismelor f`r` person-
alitate juridic`: -copie act de identitate al reprezentantului legal,
certificata conform cu originalul (prin men]ionarea „conform cu
originalul”, urmat` de semn`tura olograf`); -documentele care
atest` calitatea de reprezentant legal, emis de autoritatea com-
petent` sau orice alt document care atest` acest` calitate, în con-
formitate cu prevederile legale. În situa]ia în care cererea este
semnat` de reprezentantul legal/ un  împuternicit al ac]ionaru-

lui, se vor depune [i urm`toarele documente: -actul prin care a
fost mandatat/ împuternicit în acest sens, în original sau copie le-
galizat`; -copia actului de identitate al reprezentantului legal/ îm-
puternicitului, certificat` conform cu originalul (prin men]ionarea
„conform cu originalul”, urmat` de semn`tura olograf`). Toate
documentele prezentate într-o limb` str`in`, cu excep]ia docu-
mentelor de identitate vor fi înso]ite de traducerea legalizat` a
acestora [i trebuie s` îndeplineasc` cerin]ele prev`zute de legea
român` pentru a fi recunoscute. Ac]ionarii î[i pot exercita drep-
turile prev`zute la art. 13 din Regulamentul C.N.V.M. nr.6/2009
pân` cel mai târziu la data [edin]elor inclusiv. Societatea va for-
mula un r`spuns general pentru întreb`rile cu acela[i con]inut
care va fi disponibil pe pagina de internet, în sec]iunea dedicata
Adun`rii, în format întrebare- r`spuns. Materialele informative,
formularele de procura special`, buletinele de vot prin corespon-
den]`, proiectele de hot`râri ale adun`rii, precum [i Procedura
privind exercitarea  dreptului de vot vor fi puse la dispozi]ia
ac]ionarilor cu cel pu]in 30 de zile înaintea datei adun`rii, în-
cepând cu data de 23.03.2015. Documentele mai sus men]ionate
vor fi puse la dispozi]ia ac]ionarilor la sediul societ`]ii din
Bucure[ti, Str. Vi[inilor nr. 25, Sector 2, în fiecare zi, de luni pân`
vineri, între orele 09:00 –16:00, respectiv pot fi consultate/
descarcate [i de pe pagina de internet a societ`]ii: www.bucur-
com.ro, sec]iunea Ac]ionariat- Documente. Ac]ionarii pot solicita,
în scris, copii ale acestor documente, contra unei sume de 0,1 lei/
pagina. Exercitarea acestui drept se va face cu respectarea
modalit`]ilor de transmitere [i a procedurii de identificare a
ac]ionarilor men]ionate mai sus pentru cazul exercit`rii drep-
turilor prev`zute la art.7 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 6/2009.
Ac]ionarii înscri[i în registrul ac]ionarilor la data de referin]` pot
participa [i vota în cadrul Adun`rii generale ordinare personal sau
prin împuternicit, respectiv î[i pot exercita votul prin corespon-
den]`. Accesul ac]ionarilor indrept`]i]i s` participe la Adunare este
permis prin simpla prob` a identit`]ii acestora, f`cut` cu actul de
identitate, prezentat în original. Ac]ionarii persoane juridice,
entit`]ile f`r` personalitate juridic` precum [i persoanele fizice
f`r` capacitate de exerci]iu particip` la adunare prin reprezentan-
tul legal, în baza documentelor atestând calitatea de reprezentant
legal, conform regulilor de identificare prezentate mai sus.
Reprezentarea ac]ionarilor în Adunare se face [i prin alte persoane
decât ac]ionarii, pe baz` de procur` special`. În cazul în care împut-
ernicitul este o alt` persoan` decât un ac]ionar, procura special`
trebuie emis` în forma autentic`. Procura special` va fi depus`
personal la sediul societ`]ii, în scopul verific`rii identit`]ii, sau cer-
tificarea identit`]ii semnatarului ac]ionar va fi f`cut` de un notar
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sau de un avocat dac` procura special` este expediat` prin po[t`
sau curier. În cazul ac]ionarilor f`r` capacitate de exerci]iu, procura
special` este semnat` de c`tre reprezentantul legal al acestora.
Identificarea reprezentantului persoan` fizic` se va face în baza
actului de identitate, prezentat în original, iar a reprezenatntului
legal al persoanei juridice în baza documentului atestând aceast`
calitate, conform regulilor de identificare. Desemnarea reprezen-
tan]ilor ac]ionarilor se poate face, în conformitate cu prevederile
art. 17 din Regulamentul nr. 6/2009 [i prin procur` speciala in for-
mat .pdf careia i s-a incorporat, ata[at sau i s-a asociat logic o sem-
natur` electronica cu respectarea condi]iilor prev`zute de Legea
nr.455/2001 transmis` prin e-mail la adresa office@bucurcom.ro.
În cazul în care semn`tura electronic` apar]ine reprezentantului
legal al unui ac]ionar, aceasta calitate trebuie s` fie precizat` în
certificatul semn`turii electronice. Formularele de procuri speciale
vor fi completate în 3 (trei) exemplare: unul dintre exemplare va
fi depus la sediul societ`]ii sau transmis electronic înso]ite de
semn`tura electronic` extins` la adresa de mail www.office@bu-
curcom.ro, un exemplar va fi înmânat împuternicitului [i al treilea
exemplar va r`mâne la ac]ionarul reprezentat. Vor fi luate în con-
siderare doar procurile depuse la sediul BUCUR S.A., precum [i no-
tific`rile electronice de desemnare a reprezentan]ilor, primite pân`
cel târziu 17.04.2015, orele 16.00. Ac]ionarii pot vota în cadrul
Adun`rii [i prin coresponden]`. Vor fi luate în considerare doar
buletinele de vot prin coresponden]` primite pân` la data de
20.04.2015, orele 10.00 [i transmise cu respectarea urm`toarelor
condi]ii: -buletine de vot certificate, transmise în plic ce va avea
men]iunea „vot prin coresponden]` A.G.O.A. 22/23.04.2015”, prin
po[t` sau curier pe adresa  BUCUR S.A. –Bucure[ti, str. Vi[inilor nr.
25, sector 2. Certificarea buletinului de vot se va face prin autentifi-
care de c`tre un notar public, fie prin atestarea identit`]ii
ac]ionarului semnatar de c`tre un avocat; -buletine de vot în for-
mat .pdf c`ruia i s-a încorporat, ata[at sau asociat logic o
semn`tur` electronic` extinsa cu respectarea condi]iilor prev`zute
de Legea nr.455/2001 transmise prin e-mail la adresa www.of-
fice@bucurcom.ro.  HYPERLINK "mailto:office@bucurcom.ro"În
cazul în care semn`tura electronic` apar]ine reprezentantului
legal al unui ac]ionar, aceast` calitate trebuie precizat` în certifi-
catul semn`turii electronice; -buletine de vot depuse personal la
sediul societ`]ii cu semn`tura ac]ionarului persoan` fizic` sau,
dup` caz, a reprezentantului legal al ac]ionarului persoan` juridic`
(identificat conform Regulilor de identificare), certificat` prin
semn`tura persoanei desemnate special în acest sens de Consiliul
de Administra]ie al BUCUR S.A.

LICITA}II
Lichidator judiciar vinde prin licita]ie la pre] de 300.529 lei + TVA:
teren intravilan 1.138 mp [i hal` produc]ie, situate în Câmpina, str.
Popa [apc`, jud. Prahova. Licita]iile se organizeaz` la 10.04.2015,
08.05.2015 [i 05.06.2015, la ora 10:30. Informa]ii la 0744.688.623.

SC Citadin SA Ia[i, cu sediul \n Bd. T. Vladimirescu, nr. 32C, cod
700310, organizeaz` la sediul sau procedura de „Selec]ie de oferte”,
cu oferte de pre] \n plic \nchis, \n vederea atribuirii contractului
„Vopsea marcaj rutier”. Pentru participarea la procedura de
achizi]ie, ofertantul trebuie s` \ndeplineasc` condi]iile cerute \n
„Documenta]ia de achizi]ie” care se poate ridica de la sediul SC
Citadin SA, serviciul achizi]ii, contra sumei de 100 lei p~n` pe data
de 20.03.2015. Criteriul care va fi aplicat pentru evaluarea ofertelor:
oferta cea mai avantajoas` din punct de vedere tehnico-economic.

Documenta]ia de ofertare va fi depus` la registratura unit`]ii, p~n`
la data de 23.03.2015, orele 10:00. Procedura se va desfasura la
sediul SC Citadin SA \n ziua de 23.03.2015, cu \ncepere de la orele
12:00. Rela]ii suplimentare privind procurarea documenta]iei [i
condi]iile de participare se pot ob]ine la tel.: 0232–240.887.

SC Inasin SRL, prin lichidator judiciar C.I.I. Pohrib Ionela, anun]`
scoaterea la vânzare, a activelor societ`]ii debitoare, dup` cum
urmeaz`: activul nr.1: spa]iu comercial situat \n Mun.Ia[i, B-dul
Chimiei nr. 35, bl.F2-1, sc.A,B, jud. Ia[i, cu aria construit` de 187,28
mp [i aria util` de 173,23 mp, \nscris \n Cartea Funciar` sub nr.
55170 a Mun. Ia[i, cu nr. cadastral 1906/1,2/sp. com./4, 1906/4/1,
1904/1,2/p/sp.com./1/2 [i Cartea Funciara nr. 23405 cu nr. cadas-
tral 1906/1, cu pre]ul de pornire a licita]iei este de 470.242,50 lei
(f`r` TVA) (50% din valoarea de evaluare). Persoanele care pretind
vreun drept asupra bunurilor ce urmeaz` a fi scoase la vânzare au
obliga]ia, sub sanc]iunea dec`derii, s` fac` dovada acestui fapt
pân` la data de 19.03.2015, ora 15.00, la sediul lichidatorului judi-
ciar din Ia[i, str. Vasile Lupu nr. 43, jud. Ia[i. Licita]ia va avea loc la
sediul lichidatorului judiciar din Ia[i, Str. Vasile Lupu Nr. 43, Jud.
Ia[i, \n data de 20 martie 15.00, [i se va desf`[ura în conformitate
cu prevederile Legii nr. 85/2006 privind procedura insolven]ei [i
ale regulamentului de vânzare aprobat de adunarea creditorilor
din data de 18.07.2014. Adjudecarea se va face în conformitate cu
prevederile Regulamentului de organizare [i desf`[urare a
licita]iei. Regulament ce poate fi consultat at~t la dosarul cauzei
c~t [i la sediul lichidatorului. Adjudecatarul va fi ]inut la plata
pre]ului de adjudecare \n termenul stabilit prin Regulamentul de
organizare [i desf`surare a licita]iei. Ofertan]ii sunt obliga]i s`
depun`, p~n` la termenul de v~nzare, o garan]ie de participare la
licita]ie \n procent de 10% din pre]ul de \ncepere a licita]iei.
Garan]ia se va depune \n numerar, prin plata \n contul indicat de
lichidator. Pentru participarea la licita]ie, poten]ialii cump`r`tori
trebuie s` se înscrie la sediul lichidatorului judiciar din mun. Ia[i,
str. Vasile Lupu nr. 43,  jud. Ia[i, pân` la data de 19.03.2015 ora
15.00. Rela]ii suplimentare se pot ob]ine: C.I.I. Pohrib Ionela la
telefoanele: 0232/240.890; 0742.109.890, Fax 0232-240.890.

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 Suceava. Serviciul Fis-
cal Municipal R`d`u]i. Dosar de executare nr. A69. Nr. 6.600 din
09.03.2015. Anun]ul privind vânzarea pentru bunuri mobile. Anul
2015 luna 02 ziua 04. În temeiul art. 162 alin. (2) din Ordonan]a
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur` fiscal`, repub-
licat`, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare, se face cunoscut
c` în ziua de 02, luna aprilie, anul 2015, ora 13.00, în localitatea
R`d`u]i, str. 1 Mai, nr. 3, se vor vinde prin licita]ie urm`toarele
bunuri mobile, proprietate a debitorului SC Anca & Codrut SRL
cu domiciliul fiscal în localitatea R`d`u]i str. Ion Creang` nr. 2A,

cod de identificare fiscal` 23366532: Denumirea bunului mobil,
descriere sumar`: (se vor indica drepturile reale [i privilegiile care
greveaz` bunurile, dac` este cazul), Pre]ul de evaluare / de
pornire al licita]iei, exclusiv TVA, (lei), Cota TVA/ neimpozabil/
scutit*): Autoturism Ford Focus – SFM R`d`u]i, 14.204 lei / 10.653
lei, 24%. *) Regimul [i cotele de tax` pe valoarea ad`ugat` aplic-
abile pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prev`zute de
Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modific`rile [i com-
plet`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` prezinte, pân` în ziua prece-
dent` termenului de vânzare, orele 13.00, la sediul SFM R`d`u]i
– str. 1 Mai, nr. 3 oferte de cump`rare, dovada pl`]ii taxei de par-
ticipare, reprezentând 10% din pre]ul de pornire a licita]iei; împut-
ernicirea 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 înmatric-
ulare 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
prezentului înscris, cel interesat poate introduce contesta]ie la in-
stan]a judec`toreasc` competent`, în termen de 15 zile de la co-
municare 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 com-
plet`rile ulterioare. Potrivit dispozi]iilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Or-
donan]a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur`
fiscal`, republicat`, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare,
când urmeaz` s` se ia m`suri de executare silit`, nu este obliga-
torie audierea contribuabilului. Pentru informa]ii suplimentare,
v` pute]i adresa la sediul nostru sau la num`rul de telefon 0230-
561.067.

Anun] de participare la licita]ie public` privind v~nzarea
urm`toarelor imobile (primul termen): 1. Informa]ii generale
privind proprietarul: Consiliul Local Babadag; Cod fiscal: 4508533;
Adresa: Jude]ul Tulcea, Ora[ul Babadag, Str. Republicii, Nr. 89. Nr.
tel: 0240/561 012, fax: 0240/562 939 ;e-mail : urbanism@primaria-
babadag.ro. 2. Informa]ii generale privind obiectul v~nz`rii: - teren
\n suprafa]` de 1294 mp, situat \n  intravilanul ora[ului Babadag,
str. B`ilor nr.12. - teren cu suprafa]a de 368 mp, situat \n intravi-
lanul ora[ului Babadag, str. Rahovei F.N.  3. orice persoan` intere-
sat` are dreptul de a solicita [i de a ob]ine caietul de sarcini \n
mod direct, nerestric]ionat [i deplin, prin mijloace electronice sau
pe suport de h~rtie. 4. Compartimentul responsabil: Serviciul Ur-
banism din cadrul Prim`riei ora[ului Babadag, str. Cabanei nr.5. 5.
Caietul de sarcini se pune la dispozi]ia solicitan]ilor contra sumei
de 100 lei. 6. Data limit` de depunere a documenta]iei: 07.04.2015,
ora 10,00 la secretariatul Prim`riei ora[ului Babadag, str. Republicii,
nr. 89, Babadag, jud. Tulcea, \n 1 exemplar. 5. Licita]ia va avea loc \n
data de 08.04.2015, ora 10.00 la sediul Prim`riei ora[ului Babadag,
str. Republicii, nr. 89. 6.Contesta]iile se depun \n termen de 24 de
ore de la comunicarea rezultatului procedurii la sediul
U.A.T.Babadag, men]ionat la punctual 1, care vor fi solu]ionate \n
termen de 5 zile de la data emiterii, iar aceasta poate fi atacat` la
instan]a de contencios administrativ competent` \n condi]iile Legii
nr.554/2004.

Anun] de participare. Municipiul Timi[oara, prin Primar, cu sediul
în Bv. C.D.Loga nr. 1 Timi[oara, cod 300030, telefon 0256/408300,
0256/408349, 0256/204177, cod fiscal R 14756536, anun]` licita]ie
public` cu strigare, pentru închirierea imobilului cu destinatie
comerciala din Timisoara, Parcul Copiilor „Ion Creanga”. La licita]ie
pot participa persoanele juridice, persoanele fizice autorizate, aso-
cia]iile familiale [i \ntreprinderile individuale. Pre]ul de pornire al
licita]iei este prev`zut în caietul de sarcini. Taxa de participare [i
garan]ia de participare este prev`zut` \n Instruc]iunile de licita]ie.
Licita]ia va avea loc în data de 08.04.2015, ora 11:00 la sediul
Prim`riei Municipiului Timi[oara, Sala de Consiliu. Documentele
licita]iei (caietul de sarcini, instructiunile de participare [i contrac-
tul cadru) se pun la dispozi]ia celor interesa]i contra cost, începând
cu data de 18.03.2015, zilnic între orele 13:00 – 16:00,  la sediul
Prim`riei – Compartimentul Licitatii, cam.221, pana in data de
01.04.2015. Costul unui document este de 10,00 lei [i se poate
achita la casieria Prim`riei pe baza unei note de plat` întocmit` de
Compartimentul Licitatii, cam.221. Persoan` de contact privind or-
ganizarea licitatiei: Daniela Chindri[, tel.: 0256-408349. Persoana
de contact privind spatiul licitat: Calin Fiat, tel: 0256-408366. Doc-
umentele de participare împreun` cu actele ce atest` achitarea
garan]iei [i taxei de participare se înregistreaz` în plic închis, la
sediul Prim`riei Municipiului Timi[oara, la ghi[eul nr.10 sau 11, cam-
era 12, pân` la data de 07.04.2015 ora 10:00. Pe plic se va scrie de-
numirea ofertantului. Ofertantul trebuie s` ia toate m`surile astfel
încât plicul s` fie primit [i înregistrat` de c`tre Prim`ria Municip-
iului Timi[oara pân` la data [i ora limit` pentru depunere stabilit`
în prezentul anun] de licita]ie. Plicurile inregistrate dup` expirarea
datei [i orei limit` de depunere se returneaz` nedeschise.Pre[ed-
inte Comisie, Dan Diaconu.

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 Bac`u. Serviciul Fiscal
Or`[enesc Moine[ti. Str. Zorilor, Bl. 1B, parter, Moine[ti, jude]ul
Bac`u. Nr. 13395/ 12.03.2015. Anun] privind vânzarea de bunuri imo-
bile. Serviciul Fiscal Or`[enesc Moine[ti, În temeiul art. 162 alin.
(1) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedur` fiscal`, repub-
licat`, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare, face cunoscut c`
în ziua de 31.03.2015, ora 12.00, în localitatea Moine[ti, str. Zorilor,
bl. B1, parter, se vinde prin licita]ie public` III, bun imobil: - Aparta-
ment dou` camere, situat în localitatea Com`ne[ti, str. Libr`riei, bl.
10, ap. 5, jud. Bac`u, proprietate a debitorului Iliescu Adriana / CNP
2541115043760, cu domiciliul fiscal în Com`ne[ti str. Republicii, bl.
7, ap. 16, jude]ul Bac`u la pre] de pornire licita]ie de 46.430 lei ex-
clusiv TVA (pre] diminuat cu 50% fa]` de pre]ul de evaluare).
Invit`m pe cei care pretind vreun drept asupra acestui bun imobil
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 vân-
zare dovada pl`]ii taxei de participare, reprezentând 10% din pre]ul

de pornire a licita]iei, oferta de cump`rare scris`, precum [i cele-
lalte acte prev`zute la art. 162 alin. 7 din O.G. nr. 92/2003, privind
Codul de procedur` fiscal`. Împotriva prezentului înscris, cel in-
teresat poate introduce contesta]ie la instan]a judec`toreasc`
competent`, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la
cuno[tin]`, în conformitate cu prevederile art. 172 - 173 din acela[i
act normativ. Potrivit dispozi]iilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordo-
nan]a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur` fiscal`,
republicat`, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare, când
urmeaz` s` se ia m`suri de executare silit`, nu este obligatorie au-
dierea contribuabilului. Raportul de evaluare se afl` la sediul
vânz`torului. Pentru informa]ii suplimentare, v` pute]i adresa la
sediul nostru sau la num`rul de telefon  0234/364774.

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 Or`[enesc Bicaz. Anun] privind vânzarea pentru bunuri
mobile. 2015, luna martie, ziua 09. Nr. 3430 din 09.03.2015. În
temeiul art. 162 alin. (1) 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 27, luna
martie, anul 2015, ora 10.00 în localitatea Bicaz, strada Barajului,
nr. 7, se vor vinde prin licita]ie public`, urm`toarele bunuri mobile
[i imobile proprietate a debitorilor: - SC Melinka International SRL
– Ia[i; pct. lucru Bradu, Grin]ie[, Neam]; Nr. Crt., Denumire agent
economic, Domiciliul fiscal, Denumire bun imobil; descriere
sumar`, Pre] de evaluare al bunului f`r` TVA: 1. SC Melinka Inter-
national SRL, Ia[i - pct. lucru com. Grin]ie[, Jud. Neam], - casa P+1
E în suprafa]` de 139 mp; - 159.325 lei**; - teren aferent casei; -
1.033 lei**; - fabric` (hal`) produc]ie pele]i în suprafa]` de 619 mp;
- 257.696 lei**; - [opron instala]ie uscare în suprafa]` de 306 mp;
- 152.789 lei**; - depozit rumegu[ în suprafa]` de 1022; - 425.470
lei**; - teren cur]i construc]ii; - 115.536 lei**; - teren arabil 541 mp;
- 129.700 lei**; - teren fânea]` 3469 mp; - 79.142 lei**. *) Opera]iune
scutit` de TVA. **) Cota de tax` pe valoare ad`ugat` pentru vân-
zarea bunurilor mobile [i imobile este de 24% în conformitate cu
prevederile art. 128 alin. (3), lit. (b) din Legea nr. 571/2003 privind
Codul Fiscal, cu modific`rile ulterioare, [i pct. 4, alin. (3) din
normele metodologice de aplicare a Titlului VI din Codul Fiscal,
aprobate prin Hot`rârea Guvernului nr. 44/2004, cu modific`rile
ulterioare. Cei interesa]i în cump`rarea bunurilor mobile [i imo-
bile trebuie s` se prezinte la sediul Serviciului Fiscal Or`[enesc
Bicaz pân` în ziua precedent` licita]iei pentru depunerea
urm`toarelor documente: - oferte de cump`rare; - dovada pl`]ii
taxei de participare la licita]ie în cuantum de 10% din pre]ul de
pornire a licita]iei; - împuternicirea persoanei care îl reprezint`
pe ofertant acolo unde este cazul; - pentru persoanele juridice de
na]ionalitate român`, copie dup` certificatul unic de înregistrare
eliberat de Oficiul Registrului Comer]ului; - pentru persoanele ju-
ridice str`ine, actul de înmatriculare tradus în limba român`; -
pentru persoanele fizice române, copie dup` actul de identitate;
- pentru persoanele fizice str`ine, copie dup` pa[aport; - dovada
emis` de creditorii fiscali c` nu au obliga]ii fiscale restante, ur-
mând s` se prezinte la data stabilit` pentru vânzare la locul fixat
în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate in-
troduce contesta]ie la instan]a judec`toreasc` competent`, în
termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cuno[tin]`, în con-
formitate cu prevederile art. 172 - 173 din Ordonan]a Guvernului
nr. 92/2003, republicat`, cu modific`rile [i complet`rile ulte-
rioare. Potrivit dispozi]iilor art. 9 alin. (2) din Ordonan]a Guvernu-
lui nr. 92/2003, republicat`, când urmeaz` s` se ia m`suri de
executare silit`, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
Pentru informa]ii suplimentare, v` pute]i adresa la sediul nostru
sau la num`rul de telefon 0233/253064 interior 18.

Debitorul SC C&C MH Confort SRL cu sediul în Dr. Tr. Severin, str.
I.C. Br`tianu, nr. 11A, jude]ul Mehedin]i, J25/460/2005, CIF:
17044001, aflat` în procedura de faliment in bankruptcy, en fail-
lite, dosar nr.9465/101/2012 pe rolul Tribunalului Mehedin]i, prin
lichidator judiciar Yna Consulting SPRL [i Consultant Insolven]`
SPRL, cu sediul ales în localitatea Dr. Tr. Severin, str. Z`br`u]ului,
nr. 7A, jude]ul Mehedin]i, scoate la vânzare: I - Bunurile imobile
aflate in garantia creditorului BCR SA cu rangul I dup` cum
urmeaz`: 1 - Cl`dire compus` din SAD1 situate la parter [i etaje,
compus din 3 înc`peri [i etaj situate în com.Dumbr`vi]a, (în inc-
inta fostei ferme avicole, cu acces din DJ 691 Timi[oara – Lipova)
jud.Timi[, CF 401673-C1-U1, nr. cadastru Cc 215/5/I, suprafa]`:
1646/3290 mp, la pretul de pornire a licitatiei de 715.651,00 lei
echivalentul a 162.870,00 euro. 2 - Teren intravilan situat în loc.
Dr. Tr. Severin, str. Banovi]ei, nr.5, jud. Mehedin]i, CF 52296, nr.
cadastru 814/17/1/2, suprafa]a: 1452 mp; teren + construc]ii situ-
ate în loc. Dr. Tr. Severin, str. Banovi]ei, nr. 5, jude]ul Mehedin]i,
CF 52297, nr. cadastru 814/18/1, suprafa]a: 643 mp; teren + con-
struc]ii situate în loc. Dr. Tr. Severin, str. Banovi]ei, nr. 5, jud.
Mehedin]i, CF 52298, nr. cadastru 814/17/8/2, suprafa]`: 6817 mp;
teren intravilan situat în loc. Dr. Tr. Severin, str. Banovi]ei, nr.5,
jud.Mehedin]i, CF 52302, nr. cadastru 814/18/2, suprafa]a: 3202
mp ; teren intravilan situat în loc. Dr. Tr. Severin, str. Banovi]ei,
nr.5, jud.Mehedin]i, CF 52301, nr. cadastru 814/17/4/2, suprafa]a:
722 mp; teren+construc]ii situate în loc. Dr. Tr. Severin, str.
Banovi]ei, nr.5, jude]ul Mehedin]i, CF 52303, nr. cadastru
814/17/7/2, suprafa]a: 6680 mp la pretul de pornire a licitatiei de
7.018.600,00 lei echivalentul a 1.606.200,00 euro. 3 – Teren + con-
struc]ii situate în loc. Dr. Tr. Severin, str. Banovi]ei, nr. 11 jud.
Mehedin]i, CF52299, nr. cadastru 1476/1, suprafa]a: 369 mp [i
teren+construc]ii situate în loc.Dr.Tr.Severin, str. Banovi]ei, nr. 11,
jud. Mehedin]i, CF52300, nr. cadastru 1476/2, suprafa]a: 23800
mp la pretul de pornire a licitatiei de 3.287.000,00 lei echivalen-
tul a 752.200,00 euro. (Banca de Export Import a Romaniei Exim-
bank SA cu rangul I). 4 - Hala P+1E, bunc`r, magazie [i zon` de
protec]ie situate în com. Dumbr`vi]a, (în incinta fostei ferme avi-
cole, cu acces din DJ 691 Timi[oara – Lipova) jud.Timi[, CF
401670(CF vechi 4069), nr. cadastru Cc 215/16, suprafa]`: 2663 mp
la pretul de pornire a licitatiei de 1.422.777,00 lei echivalentul a
323.800,00 euro. 5 - SAD2 la parter [i etaj situate în com.
Dumbr`vi]a, (în incinta fostei ferme avicole, cu acces din DJ 691
Timi[oara – Lipova) jud.Timi[, CF 401673-C1-U2, nr. cadastru Cc
215/5/II, suprafa]`: 1644/3290 mp, la pretul de pornire a licitatiei
de 715.036,00 lei echivalentul a 162.730,00 euro. 6 – Spa]ii depoz-
itare furaje, rigol` si platform` beton situate în com. Dumbr`vi]a,
(în incinta fostei ferme avicole, cu acces din DJ 691 Timi[oara –

Lipova) jud.Timi[, CF 401672(CF vechi 20272), nr. cadastru Cc215/10,
suprafa]a:2345 mp, la pretul de pornire a licitatiei de 1.066.860,00
lei echivalentul a 242.800,00 euro. 7 - Teren extravilan situat în
comuna Ghiroda, str. Calea Lugojului jud.Timi[, CF 400834 (CF
vechi – 4606), nr. cadastru A428/9/2, suprafa]a: 10.000 mp; teren
intravilan situat în comuna Ghiroda, str. Calea Lugojului, jude]ul
Timi[, CF 400009(CF vechi – 20272), nr. cadastru A428/1/1,
suprafa]`: 15.000 mp, la pretul de pornire a licitatiei de
4.569.000,00 lei echivalentul a 1.049.300,00 euro. 8 - Teren in-
travilan situat în com.Izvorul Bârzii, jud.Mehedin]i, CF 50155, nr.
cadastru 500, suprafa]a: 20000 mp [i teren intravilan situat în
com.Izvorul Bârzii, jud. Mehedin]i, CF 50156, nr. cadastru 551,
suprafa]a: 20000 mp. la pretul de pornire a licitatiei de
3.060.900,00 lei echivalentul a 702.900,00 euro. 9 – Teren + con-
struc]ii situate în com. Dumbr`vi]a, (în incinta fostei ferme avi-
cole, cu acces din DJ 691 Timi[oara – Lipova) jud.Timi[, CF
401671(CF vechi 6298), nr. cadastru Cc 215/8, suprafa]`: 2595 mp,
la pretul de pornire a licitatiei de 529.916,00 lei echivalentul a
120.600,00 euro. 10 – Teren + construc]ii situate în
com.Dumbr`vi]a, (în incinta fostei ferme avicole, cu acces din DJ
691 Timi[oara – Lipova) jud.Timi[, CF 400174, nr. cadastru Cc 215/9,
suprafa]`: 2354 mp, la pretul de pornire a licitatiei de 1.256.245,00
lei echivalentul a 285.900,00 euro. 11 - Teren+construc]ii situate în
loc.Dr.Tr.Severin, str.I.C.Br`tianu, nr. 11A, jud.Mehedin]i, CF 52336,
nr. cadastru 575/2, suprafa]a: 900 mp. la pre]ul de pornire a
licita]iei de 1.486.000,00 lei echivalentul a 339.000,00 euro. 12.
Bunul imobil aflat \n garan]ia creditorului Volksbank Romania SA
cu rangul I, * Teren extravilan + construc]ii situat în loc. Dr. Tr. Sev-
erin, str. Calea Cerne]ului, nr.23A, jud. Mehedin]i, CF 52063, nr.
cadastru 932, suprafa]a: 21660 mp* la pretul de pornire a licitatiei
de 3.272.800,00 lei echivalentul a 749.000,00 euro. 13. Bunurile
imobile aflate în garan]ia creditorului BRD SA cu rangul I*
Teren+construc]ii situate în loc. Dr. Tr. Severin, str. Banovi]ei, nr.44,
jud.Mehedin]i, CF 54800, nr. cadastru 991/1, suprafa]a: 9192 mp;
teren+construc]ii situate în loc. Dr. Tr. Severin, str. Banovi]ei, nr.44,
jud.Mehedin]i, CF.54798, nr. cadastru 991/2, suprafa]`: 4884 mp;
teren + construc]ii situate în loc. Dr. Tr. Severin, str. Banovi]ei,
nr.44, jud. Mehedin]i, CF 54797, nr. cadastru 991/3, suprafa]a: 1913
mp* la pretul de pornire a licita]iei de 11.414.400,00 lei echivalen-
tul a 320.160,00 euro. 14. Bunul imobil aflat în garan]ia creditoru-
lui ANAF cu rangul I * Teren extravilan +construc]ii situat în
comuna Ghiroda, str. Aeroport nr.7, jud. Timi[, CF 401381, nr. cadas-
tru A74/1/15/3/1/1, suprafa]a: 5750/11500 mp *, la pre]ul de
pornire a licita]iei de 404.605,00 lei.

15. Bunul imobil aflat \n garan]ia creditorului Piraeus Bank SA cu
rangul I* hala P+1E, bunc`r, magazie [i zon` de protec]ie situate
în com. Dumbr`vi]a, (în incinta fostei ferme avicole, cu acces din
DJ 691 Timi[oara – Lipova) jude]ul Timi[, CF 403686(CF vechi
4095), nr. cadastru Cc 215/13, suprafa]`: 3609 mp*, la pre]ul de
pornire a licita]iei de 460.459,00 euro (echivalentul \n lei la cur-
sul BNR din ziua pl`]ii). Titlul executoriu în baza c`ruia lichida-
torul judiciar procedeaz` la vânzarea bunurilor imobile descrise
anterior, o reprezinta sentinta nr. 487/2013 din data de 09.09.2013
de deschidere a procedurii de faliment pronun]at` de c`tre
judec`torul sindic \n dosarul de insolven]` nr. 9465/101/2012.
Licita]ia va avea loc în localitatea Dr. Tr. Severin, str. Z`br`u]ului,
nr. 7A, jud. Mehedin]i la data de 18.03.2015 orele 13:oo. Partici-
parea la licita]ie este condi]ionat` de consemnarea, pân` la în-
ceperea licita]iei a unei cau]iuni de 10% din pre]ul de pornire al
licita]iei si achizitionarea caietului de sarcini. Cont deschis la BRD
SA Sucursala Dr. Tr. Severin, sub nr.
RO54BRDE260SV42893862600. Invit`m pe toti cei care vor sa se
prezinte la [edin]a de licita]ie la termenul de vânzare, la locul
fixat în acest scop [i pâna la acel termen s` depun` oferte de
cump`rare. Som`m pe to]i cei care pretind vreun drept asupra
imobilului sa anunte lichidatorul judiciar inainte de data stabilit`
pentru vânzare în termen, sub sanc]iunea prevazut` de lege.
Rela]ii la telefon-fax 0744.528.869, 0742.592.183, 0745.267.676 sau
0256.220.827, email: office@consultant-insolventa.ro; exper-
tyna@yahoo.com. Lichidator judiciar asociat, Consultant Insol-
ven]` SPRL [i Yna Consulting SPRL

PIERDERI
SC Brezan Prod SRL din Sângeorz B`i, cu J06/74/2001, pierdut Cer-
tificat Conformitate de autorizare pentru sediu social 2004.

Pierdut Legitima]ie de transport emis` de CSUD, ASE Bucure[ti pe
numele Zidaru Liana Mihaela. O declar nul`.

Pierdut Atestat transport persoane în regim de taxi, eliberat de ARR
Arge[, pe numele B`r`g`u Iulian Romic`, din Pite[ti. Se declar` nul. 

SC Romaqua Group SA, sediul Bucure[tii Noi 52, C.U.I. RO 402911,
J19/297/2008, declar` pierdut (nul) chitan]ier de la 1501001551 la
1501001591 completate, de la 1501001592 la 1501001600 –albe
(necomletate). Declar` pierdute contracte de vânzare cump`rare
seria RGBDD-CCV numerele 151408 [i 151409, necompletate.

P.F.A. Neamu Rodica cu sediul în Bucure[ti, sector 4, C.U.I. 25844315,
F40/187/19.02.2003, declar` pierderea registrului unic de control
punct de lucru Pia]a Amzei. Îl declar nul.
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anun}uri

† Cu aceea[i durere, 
aduc omagiu la împlinirea 

a 4 ani de la trecerea 
la ve[nicie a tat`lui meu,

VASILE MåNTESCU, 
om cu aleas` 

]inut` moral`.


