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Anun]uri
OFERTE SERVICIU

CITA}II

Direc]ia de Impozite [i Taxe Locale Sector 6
anun]` organizarea concursului pentru ocuparea
a 3 (trei) func]ii publice de execu]ie vacante, respectiv: -2 posturi inspector, clasa I, grad profesional debutant în cadrul Serviciului Executare
Silit` Persoane Fizice [i Persoane Juridice; -1 post
consilier juridic, clasa I, grad profesional debutant
în cadrul Serviciului Juridic [i Contencios Administrativ. Dosarele de înscriere în vederea sus]inerii
concursului se pot depune în termen de 20 de
zile de la data public`rii anun]ului, la sediul D.I.T.L.
Sector 6. Concursul va avea loc în data de
17.11.2014 ora 10.00 - proba scris` [i în data de
19.11.2014 ora 14.00 - sus]inerea interviului, la
sediul D.I.T.L. Sector 6 din Str. Drumul Taberei,
nr.18. Bibliografia, cerin]ele pentru ocuparea postului [i actele necesare pentru dosarul de înscriere sunt afi[ate la sediul D.I.T.L. Sector 6, iar
rela]ii suplimentare se pot ob]ine de la Compartimentul Managementul Resurselor Umane -tel.
0374.817.720.
Prim`ria Ora[ului S`rma[u, jude]ul Mure[ organizeaz` concurs de recrutare pentru ocuparea
func]iei publice de execu]ie vacant`: -referent
cls.III, grad profesional superior în cadrul Compartimentului ITL [i casierie. Concursul se organizeaz` la sediul Prim`riei Ora[ului S`rma[u, în
data de 18 noiembrie 2014, ora 10.00 proba scris`
[i 20 noiembrie 2014, ora 10.00 interviul. Dosarele
de înscriere la concurs se pot depune în termen
de 20 de zile de la data public`rii în Monitorul
Oficial, partea a III-a, la sediul Prim`riei Ora[ului
S`rma[u. Condi]ii de participare la concurs, bibliografia, actele solicitate candida]ilor pentru
dosarul de înscriere se afi[eaz` la sediul
Prim`riei ora[ului S`rma[u [i pe pagina de internet a Consiliului Local al ora[ului S`rma[u:
http://www.sarmasu.ro; informa]ii: la telefon:
0265.421.855.
Direc]ia General` de Asisten]` Social` [i Protec]ia
Copilului Vaslui organizeaz` concurs de recrutare
pentru ocuparea unor func]ii publice de execu]ie
vacante dup` cum urmeaz`: Un post de consilier,
clasa I, gradul asistent la Serviciul de Monitorizare
[i Management de Caz pentru Copii în Asisten]`
Maternal` [i Asisten]i Maternali Profesioni[ti; Un
post de consilier, clasa I, gradul asistent la Biroul
Strategii, Programe, Proiecte [i Rela]ia cu Organiza]iile Neguvernamentale, Managementul Serviciilor Sociale; Un post de consilier, clasa I, gradul
superior la Serviciul de Monitorizare [i Management de Caz pentru Copii în Asisten]` Maternal`
[i Asisten]i Maternali Profesioni[ti; Un post de
consilier, clasa I, gradul principal la Serviciul de
Evaluare Ini]ial`, Monitorizare, Statistic` [i Incluziune Social`; Concursul se organizeaz` la sediul
Direc]iei Generale de Asisten]` Social` [i
Protec]ia Copilului Vaslui, în data de 17 noiembrie
2014, ora.10.00 - proba scris`. Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 20
zile de la data public`rii în Monitorul Oficial,
partea a III-a, la sediul Direc]iei Generale de Asisten]` Social` [i Protec]ia Copilului Vaslui. Dosarul
de înscriere trebuie s` con]in` în mod obligatoriu documentele prev`zute la art.49 din
H.G.nr.611/2008. Condi]iile de participare la concurs [i bibliografia se afi[eaz` pe site-ul [i la
sediul Direc]iei Generale de Asisten]` Social` [i
Protec]ia Copilului Vaslui. Rela]ii suplimentare se
pot ob]ine la sediul Direc]iei Generale de Asisten]` Social` [i Protec]ia Copilului Vaslui [i la
nr.de telefon: 0235/315138.
Prim`ria comunei Scânteia, jude]ul Ia[i, organizeaz` la sediul s`u, concursul/examenul pentru
ocuparea urm`toarelor posturi vacante: 1. tractorist - treapta II, studii generale, compartimentul
protec]ia mediului. 2. paznic - treapta II, studii generale, compartimentul protec]ia mediului. 3
fochist - treapta III, studii generale, compartimentul administrativ. Condi]iile de desf`[urare a concursului sunt urm`toarele: Proba scris` în data de
19 noiembrie 2014, ora 10,00. Interviul în data de
21 noiembrie 2014, ora 10:00. Dosarele de înscriere
se vor depune în termen de 14 de zile de la data
public`rii anun]ului în ziar, la secretariatul
prim`riei. Condi]iile de participare la concurs, bibliografia [i actele necesare candida]ilor pentru
dosarul de înscriere sunt afi[ate la sediul prim`riei
Scânteia [i sunt puse la dispozi]ia solicitan]ilor de
c`tre secretariatul comisiei de concurs. Rela]ii suplimentare la telefon 0232 229260.

Numitul Florea Ioan \n calitate de p~r~t \n dosarul
2574/260/2014 având ca obiect divor], este citat
pentru data de 25.11.2014 la Judec`toria Moine[ti
orele 08:00.
Puia Andreea Raluca [i Urich Alfred, în calitate de
administratori statutari ai SC Parfait Voyage SRL
Gala]i “în faliment, in bankrupty, en failite”, C.U.I.
25014184, sunt cita]i pentru termenul din 11.11.2014,
la Tribunalul Gala]i, sala 11 ora 9 , dosar
3242/121/2014/a1 – angajare r`spundere patrimonial` conform Legii 85/2006 modificat`.
Numitul P~rvu Hector Ion cu domiciliul faptic necunoscut, este chemat la data de 05.11.2014, ora
08:30, la Judecarea C~mpina, \n dosarul nr.
2406/204/2014, \n proces de partaj bunuri comune, cu Prunoiu Dana Mariana.
Pârâtul Stanciu Doinel cu ultimul domiciliu cunoscut în comuna S`la[u de Sus, sat Z`voi, nr.53, jud.
Hunedoara este citat la data de 05.11.2014 la orele
8:30 la Judec`toria Ha]eg în proces cu Damian
Claudia s.a. în dosarul 117/240/2014 pentru fond
succesiune.
Numita Botef Maria, cu ultimul domiciliu cunoscut \n Rm. V~lcea, Str. Marin Sorescu nr 3, bl. G80,
sc. A, ap. 3, jud. V~lcea, este chemat` la Tribunalul
V~lcea \n data de 24.11.2014, \n dosarul nr.
3055/90/2014 ce are ca obiect contesta]ie la executare, stadiu procesual – contesta]ie \n anulare,
\n contradictoriu cu Savoiu Marinel [i Savoiu Elena.
Gurzu Saveta, cu domiciliul în com. Cristine[ti, jud.
Boto[ani, în calitate de reclamant în dosar nr.
2111/222/2014 având ca obiect “succesiune”, citeaz`
la Judec`toria Dorohoi în data de 13.11.2014 pe
Schneider Daniela, Oan` Simona Camelia, Pînzariu
Daniel [i Pînzariu Adrian în calitate de pârâ]i.
Se citeaz` numitul Toader Constantin cu ultimul
domiciliu cunoscut \n com. Arice[tii Zeletin, sat Albinari nr. 116A, jud. Prahova, pentru termenul din
12.12.2014, ora 13:00 la Tribunalul Bucure[ti, sec]ia
a III-a Civil` sala 206, \n calitate de intimat \n dosar
nr. 28531/299/2012 av~nd ca obiect recurs
\ntoarcere execuatare.
S`bouanu Cristian domiciliat în satul [i comuna
Butea, jud. Ia[i este citat în calitate de pârât în
dosarul 4116/866/2013 la Judec`toria Pa[cani, jud.
Ia[i, termen 6.11.2014, ora 09.00, obiect partaj succesoral, reclamant S`bouanu Andrei.
Ciobanu Matilda, cu ultimul domiciliu în Godine[tii
de Sus, jud. Bac`u, este citat` în ziua de 5.11.2014 la
Judec`toria Dorohoi, în calitate de pârât` în
dosarul nr. 1051/222/2014, având ca obiect “succesiune” dup` defuncta Pânzariu Paraschiva.
Bu]incu Viorel este citat în ziua de 5.11.2014 la
Judec`toria Dorohoi în calitate de pârât în dosarul
nr. 2683/222/2013, având ca obiect “ie[ire din indiviziune” pentru TP 120087 [i 66671.
Gherase Radu, Gherase Gelu, Gherase Lauren]iu,
Gherase Ioan, Gherase Elena, Gherase Eleonora
reclaman]i în dosar 2125/222/2014, având ca obiect
,, partaj judiciar” citeaz` la Judec`toria Dorohoi în
data de 05.11.2014, pe Gherase Vasile, pârât, cu ultimul domiciliu în loc. Constan]a, str. Austrului, nr.
1, bl. F 9, sc. B, apt. 37.

PRESTåRI SERVICII
CURå}ENIE în LOCUIN}E, VILE, SPA}II
COMERCIALE! Zona: Bucure[ti-Ploie[ti.
Regim de urgen]`. 0721.153.725,
www.curatenieinimobile.ro.
}igl` metalic`, jgheaburi, repara]ii, tabl` zincat`,
dulgherie, cur`]`m jgheaburi. 0722.722.743.
}igl` ceramic`, tabl` zincat`, jgheaburi, burlane,
reducere 40% 0724.716.882.
Acoperi[uri, ]igl` metalic`, repara]ii urgente lucram [i în provincie. 0753.709.391.

VÂNZåRI DIVERSE
Carte eficient` pentru predarea istoriei. Tel.
0733.940.772, 0761.674.276.

VÂNZåRI
IMOBILE/TERENURI
Anun] vânzare spa]iu industrial în Ploie[ti, zona SC
Uzuc -SA -Gara De Sud, suprafa]` 3.489mp, format
din: 1.Hal` 1.462mp, in`l]ime de 9,66m. 2.Anexe sociale de 194mp. 3. Central` termic` 32mp. 4.Platform` betonat` [i drum de acces pentru TIR libere,
în suprafa]` de 1.833mp. 5.Utilit`]i gaze, energie
electric`,
canalizare,
ap`.
6.Pre]
1.500.000EURO+TVA.

DIVERSE
Câ[tig`toarea tombolei C&A Customer Experience
în urma extragerii din luna Septembrie 2014, premiu ce const` într-un voucher în valoare de 2.000
RON este dna Bernadeta Zuz.
Unitatea Militar` 0412 având sediul în jude]ul
Ialomi]a, localitatea Slobozia, strada Aleea Jandarmeriei, cedeaz` cu titlu gratuit c`tre institu]ii
publice sau unit`]i de cult apar]inând cultelor religioase recunoscute în România, un câine de serviciu rasa ciob`nesc german neintrat în dresaj.
Informa]ii suplimentare se pot ob]ine la telefon
0243.231.057, fax 0243.230.704.
Ministerul Finan]elor Publice. Agen]ia Na]ional`
de Administrare Fiscal`. Direc]ia General` Regional` a Finan]elor Publice - Ia[i. Administra]ia
Jude]ean` a Finan]elor Publice Neam]. Invita]ie de
participare. Administra]ia Jude]ean` a Finan]elor
Publice Neam], cu sediul în Piatra Neam], B-dul.
Traian, nr. 19 bis, invit` practicienii în insolven]` înscri[i pe Lista practicienilor în insolven]` agrea]i de
Agen]ia Na]ional` de Administrare Fiscal` pentru
zona III, s` depun`, pân` cel târziu în data de
23.10.2014, ora 13.00, oferte în vederea desemn`rii
practicienilor în insolven]` în dosarele de insolven]` aflate pe rolul Tribunalului Neam], privind
debitoarele: SC Jaco Design SRL, Piatra Neam], CUI
21538976; SC Ropartener SRL, S`vine[ti, CUI
3527545; SC Univers SRL, Horia, CUI 2004548; SC
Paltinoasa Prod SRL, Târgu Neam], CUI 4236153; SC
Extern Trans SRL, Z`ne[ti, CUI 21196849; SC Mirox
General SRL, Roman, CUI 29137546; SC Lorion
Speed Route SRL, Piatra Neam], CUI 29498320.
Ofertele vor fi depuse în plic închis, pe care vor fi
men]ionate urm`toarele: Oferta pentru selectarea
unui practician în dosarul de insolven]` al S.C.
.............., a nu se deschide pân` la data de 23.10.2014,
ora 14.00, numele/ denumirea, precum [i adresa/
sediul social [i vor fi întocmite conform prevederilor art. 14 din Ordinul Pre[edintelui Agen]iei
Na]ionale de Administrare Fiscal` nr. 1.009/ 2007
privind procedurile de selec]ie a practicienilor în
insolven]a agrea]i de Agen]ia Na]ional` de Administrare Fiscal`. Preciz`m c` deschiderea ofertelor
va avea loc în data de 23.10.2014, ora 14.00 la sediul
Administra]iei Jude]ene a Finan]elor Publice
Neam], Sala de sedin]e – parter, data pentru care
invit`m practicienii în insolven]` care depun oferte
în dosarele pentru care va fi organizat` selec]ia, s`
participe la deschiderea ofertelor.
Anun] public privind depunerea solicit`rii de
emitere a acordului de mediu. SC SF Invest 2000
SRL, titularul proiectului: „Extindere cl`dire existent`- hal` industrie nepoluant` [i depozitare- P”,
anun]` publicul interesat asupra depunerii solicit`rii de emitere a acordului de mediu pentru
proiectul „Extindere cl`dire existent`- hal` industrie nepoluant` [i depozitare- P”, propus a fi amplasat în Bucure[ti-S3, Strada Vâls`ne[ti, nr.1C-1G.
Informa]iile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Bucure[ti din Aleea Lacul Morii
nr.1, S6-Bucure[ti [i la sediul titularului din Strada
Vâls`ne[ti, nr.1C, S3-Bucure[ti, în zilele de luni pân`
vineri, între orele 8.30-12.00. Observa]iile publicului (formulate în scris) se primesc zilnic, de luni
pân` vineri, la sediul APM Bucure[ti.

SOMA}II
Avînd în vedere cererea formulat` de Muntean
Simina-Silvia, CNP 2870413244524, dom. în Sat
Cr`ciune[ti, Com. Bocicoiu Mare, nr. 190, jud. Maramure[, avînd ca obiect constatarea dobîndirii dreptului de proprietate prin uzucapiune asupra
imobilului reprezentînd: 1) Terenul numit “Zaharod”, anex` grafic` 2 din Nota de Constatare, din
Cr`ciune[ti, 1141 mp, încris în CF 50567 Bocicoiu
Mare (nr. vechi 383 Cr`ciune[ti), cu top. 734,cu nr.

nou propus dup` dezmembrare 207/1, 2) Terenul
numit “Mohelca 1”, anex` grafic` 4 din Nota de
Constatare, din Cr`ciune[ti, nr. 44 B, 8447 mp, încris în CF 50448 Bocicoiu Mare (nr. vechi 45),cu top.
584/a/3/3/8, cu nr. nou propus pentru dezmembrare 584/a/3/3/8/1; 3) terenul numit “Mohelca 2”,
anex` grafic` 5 din Nota de Constatare, din extravilanul com. Bocicoiu Mare, 1738 mp, încris în CF
50448 Bocicoiu Mare (nr. vechi 45), cu top.
584/a/3/3/8, cu nr. nou propus pentru dezmembrare 584/a/3/3/8/2; 4) terenul numit “Mohelca
3”, anex` grafic` 4 din Nota de Constatare, din extravilanul com. Bocicoiu Mare, 1913 mp, încris în CF
50448 Bocicoiu Mare (nr. vechi 45), cu top.
584/a/3/3/8,cu nr. nou propus pentru dezmembrare 584/a/3/3/8/3; 5) terenul numit “Pasovei”,
anex` grafic` 3 din Nota de Constatare, din
Cr`ciune[ti, 13384 mp, încris în CF 50568 Bocicoiu
Mare (nr. vechi 851), cu top. 842, cu nr. nou propus
dup` dezmembrare 842/1, 6) terenul numit
“Acas`”, anex` grafic` 1 din Not` de Constatare,
din Cr`ciune[ti, nr. 190, 1141 mp, încris în CF 50570
Bocicoiu Mare (nr. vechi 1091), cu top. 207, cu nr.
nou propus dup` dezmembrare 207/1, 7) [i prin accesiune imobiliar` dreptul de proprietate asupra
casei de locuit, situat` pe terenul de la punctul 4,
avînd o suprafa]` construit` la sol de 65 mp, [i
asupra casei de locuit, situat` pe terenul de la
punctul 2., avînd o suprafa]` construit` la sol de 43
mp, fiind identificat` prin nota de constatare
depus` al`turat. Persoanele interesate care pot
dovedi un drept sau un interes legitim au dreptul
a formul` opozi]ie în termen de [ase luni de la publicarea prezentei soma]ii. În cazul în care, în termen de [ase luni de la emiterea publica]iei
prezen]ei soma]ii, nu s-a formulat opozi]ie, instan]a va proceda la judecarea cererii formulate de
reclaman]i. Pre[edinte, Grefier, Stan Cristina Mariana Lengyel Andrea

ADUNåRI GENERALE
Convocare: Consiliul de Administra]ie al societ`]ii
comerciale Imsat SA cu sediul în Bucure[ti, Bd. Iuliu
Maniu nr.7, corp B, etaj 3, sector 6, înmatriculat`
sub nr. J40/1015/1991, având codul unic de înregistrare 1571536 convoac` Adunarea General` Extraordinar` a Ac]ionarilor la data de 21.11.2014, ora
10.00, pentru to]i ac]ionarii înregistra]i în registrul
ac]ionarilor la sfâr[itul zilei de 06.11.2014, cu
urm`toarea ordine de zi: I. Aprobarea cump`r`rii a
399 p`r]i sociale cu o valoare nominal` de 10.000
RON fiecare, reprezentând capital social al SC Imsat
Ceprocim Engineering SRL, cu sediul în Bucure[ti,
bd. Iuliu Maniu nr.7, Corp B, etaj 3, Cam. B113, B114,
B115, B116, B116BIS, B118, B119, B120, B121 [i B122, sector 6, înregistrat` la Registrul Comer]ului de pe
lâng` Tribunalul Bucure[ti sub nr. J40/20844/2007,
Cod Unic de Înregistrare 22695065. În cazul în care
cvorumul necesar nu se va întruni la data
men]ionat`, Adunarea General` Extraordinar` a
Ac]ionarilor se va ]ine la data de 24.11.2014, la
aceea[i or` [i în acela[i loc, cu aceea[i ordine de zi.
Documentele [i materialele informative referitoare
la problemele incluse pe ordinea de zi ale
adun`rilor generale, precum [i formularele de
procur` special` pot fi ob]inute de la sediul societ`]ii. Informa]ii suplimentare se pot ob]ine la
tel. 021.316.66.00. Ac]ionarii pot participa la
adunarea general` personal sau prin
reprezentan]i, în baza unei procuri speciale, conform dispozi]iilor legale. Procura special` în original se depune la sediul societ`]ii conform
prevederilor legale. Ac]ionarii pot vota prin coresponden]` prin utilizarea “Buletinului de vot prin
coresponden]`” care poate fi ob]inut de la sediul
societ`]ii. Buletinul de vot prin coresponden]` trebuie transmis la sediul societ`]ii pân` cel mai
târziu în data de 06.11.2014. Pre[edintele Consiliului de Administra]ie, {tefan Varfalvi.
Convocare: În conformitate cu prevederile articolului 117 din Legea societ`]ilor nr. 31/1990, republicat`, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare, [i
având în vedere prevederile articolului 17 din Actul
Constitutiv al societ`]ii pe ac]iuni Industrialexport
SA, o societate de na]ionalitate român`, cu sediul
social în Municipiul Bucure[ti, Calea Floreasca nr.
242 -246, parter, camera 0.18, sector 1, înregistrat`
la Oficiul Registrului Comer]ului de pe lâng` Tribunalul Bucure[ti sub nr. J40/252/1991, având
codul de înregistrare fiscal` RO 1554446 (denumit`
în continuare „Societatea” sau „Industrialexport
S.A.”), Consiliul de Administra]ie al Societ`]ii convoac` Adunarea General` Extraordinar` a
Ac]ionarilor Industrialexport S.A., pentru data de
21.11.2014, ora 10:00 a.m. pentru to]i ac]ionarii Industrialexport S.A., la data de referin]` 30.10.2014,
la adresa din Bucure[ti, Calea Floreasca, nr. 175, etaj
7, sector 1, sala de [edin]e, având urm`toarea Ordine de Zi: 1. Aprobarea mut`rii sediului social al
Societ`]ii din Bucure[ti, Calea Floreasca nr. 242 -246,
parter, camera 0.18, sector 1, în Bucure[ti, Calea Floreasca, nr.175, etaj 7, Camera B7, sector 1. 2. Aprobarea radierii sediului social al societ`]ii
Industrialexport SA. de la adresa din Bucure[ti,
Calea Floreasca nr.242 -246, parter, camera 0.18, sector 1. 3. Aprobarea actualiz`rii Actului constitutiv
al Societ`]ii, conform celor men]ionate la punctele
anterioare. Art.3, prima tez`, din Actul constitutiv
se va modifica [i va avea urm`torul con]inut:
“Sediul societ`]ii este în Bucure[ti, Calea Floreasca,
nr. 175, etaj 7, camera B7, sector 1.” 4. Mandatarea
Pre[edintelui Consiliului de Administra]ie, dl. Bezerghianu Niculai, pentru efectuarea tuturor formalit`]ilor necesare privind actualizarea [i
semnarea Actului Constitutiv actualizat al Societ`]ii [i înregistrarea la Oficiul Registrului
Comer]ului Bucure[ti a modific`rilor aprobate cu
privire la modificarea Actului constitutiv al Industrialexport SA, cu depunerea Actului constitutiv
actualizat la Registrul Comer]ului Bucure[ti,
putând împuternici în acest sens ter]e persoane.
*** Completarea ordinii de zi: În cel mult 15 zile de
la publicarea prezentului Convocator în Monitorul
Oficial al României, Partea a IV- a, unul sau mai
mul]i ac]ionari ai Societ`]ii reprezentând, individual sau împreun`, cel pu]in 5% din capitalul social
al acesteia, pot înainta Administratorului special/
judiciar cereri privind introducerea unor noi puncte
pe ordinea de zi a Adun`rii Generale Extraordinare
a Ac]ionarilor. Participarea la [edin]ele Adun`rii
Generale Extraordinare a Ac]ionarilor. La Adunarea
General` Extraordinar` a Ac]ionarilor pot participa
[i pot vota, direct sau prin reprezentare, în baza
unei procuri speciale, to]i ac]ionarii înscri[i în Registrul Ac]ionarilor Societ`]ii la data de 30.10.2014,
stabilit` ca dat` de referin]`. În cadrul formularului de procur` special`, ac]ionarul va da persoanei
care îl reprezint` toate instruc]iunile specifice pentru fiecare punct înscris pe ordinea de zi; votul discre]ionar nu este permis, cu excep]ia deciziilor
aferente problemelor uzuale de organizare a
Adun`rii Generale Extraordinare a Ac]ionarilor
privind alegerea secretarilor de [edin]`. În caz contrar, procura va fi anulat` [i mandatarul respectiv
nu va fi autorizat s` voteze în cadrul Adun`rii Generale Extraordinare a Ac]ionarilor. To]i ac]ionarii
reprezenta]i în baza unei procuri speciale se vor
asigura c` aceste procuri vor fi depuse în original la
sediul social al Societ`]ii cu cel mult 48 de ore

înainte de data [edin]ei, sub sanc]iunea pierderii
exerci]iului dreptului de vot în Adunarea General`
Extraordinar` a Ac]ionarilor. Procurile vor r`mâne
valabile pentru a doua adunare, în cazul în care
prima adunare este amânat` din cauza neîndeplinirii cerin]elor legale. În cazul în care nu se vor
îndeplini condi]iile legale privind ]inerea Adun`rii
Generale Extraordinare a Ac]ionarilor, Adunarea
General` Extraordinar` a Ac]ionarilor se reprogrameaz` pentru data de 24.11.2014 la aceea[i or`,
în acela[i loc [i cu aceea[i ordine de zi; data de
referin]` stabilit` pentru identificarea ac]ionarilor
îndrept`]i]i s` participe [i s` voteze în cadrul
Adun`rii Generale Extraordinare a Ac]ionarilor
r`mâne aceea[i. Consiliul de Administra]ie al Industrialexport SA, prin Pre[edinte dl. Bezerghianu
Niculai.
Convocare: Administratorul special, dl. Bezerghianu Niculai, respectiv RVA Insolvency Specialists
SPRL, reprezentat` prin Dna. Carmen GabrielaSanda, în calitate de Administrator judiciar al
Robinson Turism S.A., societate în insolven]` conform Încheierii din 02.06.2010 pronun]at` de Tribunalul Bucure[ti Sec]ia a VII-a comercial`, în
dosarul nr. 26039/3/2010, cu sediul social în Bucure[ti, Calea Floreasca, nr.242 -246, parter, camera 008, sector 1, înregistrat` la Registrul
Comer]ului sub nr. J40/805/2010, C.U.I. 1127941 în
temeiul art. 20 alin. 1 lit. g) din Legea nr. 85/2006
actualizat`, coroborat` cu dispozi]iile Legii nr.
31/1990 actualizat`, convoac` în ziua de 21.11.2014,
ora 11.00, la adresa din Bucure[ti, Calea Floreasca,
nr. 175, etaj 7, sala de [edin]e, sector 1, Adunarea
General` Extraordinar` a Ac]ionarilor, pentru to]i
ac]ionarii Robinson Turism SA înscri[i în registrul
ac]ionarilor la sfâr[itul zilei de 30.10.2014 (data de
referin]`), cu urm`toarea Ordine de Zi: 1. Aprobarea mut`rii sediului social al Societ`]ii din Bucure[ti, Calea Floreasca, nr.242 -246, parter, camera
008, sector 1 în Bucure[ti, Calea Floreasca, nr. 175,
etaj 7, Camera C9, sector 1. 2. Aprobarea radierii
sediului social al societ`]ii Robinson Turism SA de
la adresa din Bucure[ti, Calea Floreasca, nr.242 246, parter, camera 008, sector 1. 3. Aprobarea actualiz`rii Actului constitutiv al Societ`]ii, conform
celor men]ionate la punctele anterioare. Art.3,
prima tez`, din Actul constitutiv se va modifica [i
va avea urm`torul con]inut: “Sediul societ`]ii este
în Bucure[ti, Calea Floreasca, nr. 175, etaj 7, Camera C9, sector 1.” 4. Mandatarea Administratorului special, dl. Bezerghianu Niculai, pentru
efectuarea tuturor formalit`]ilor necesare privind
actualizarea [i semnarea Actului Constitutiv actualizat al Societ`]ii [i înregistrarea la Oficiul Registrului Comer]ului Bucure[ti a modific`rilor
aprobate cu privire la modificarea Actului constitutiv al Robinson Turism SA, cu depunerea Actului
constitutiv actualizat la Registrul Comer]ului Bucure[ti, putând împuternici în acest sens ter]e persoane. *** Completarea ordinii de zi: În cel mult 15
zile de la publicarea prezentului Convocator în
Monitorul Oficial al României, Partea a IV- a, unul
sau mai mul]i ac]ionari ai Societ`]ii reprezentând,
individual sau împreun`, cel pu]in 5% din capitalul social al acesteia, pot înainta Administratorului special/ judiciar cereri privind introducerea
unor noi puncte pe ordinea de zi a Adun`rii Generale Extraordinare a Ac]ionarilor. Participarea la
[edin]ele Adun`rii Generale Extraordinare a
Ac]ionarilor: La Adunarea General` Extraordinar`
a Ac]ionarilor pot participa [i pot vota, direct sau
prin reprezentare, în baza unei procuri speciale,
to]i ac]ionarii înscri[i în Registrul Ac]ionarilor Societ`]ii la data de 30.10.2014, stabilit` ca dat` de
referin]`. În cadrul formularului de procur` special`, ac]ionarul va da persoanei care îl reprezint`
toate instruc]iunile specifice pentru fiecare punct
înscris pe ordinea de zi; votul discre]ionar nu este
permis, cu excep]ia deciziilor aferente problemelor uzuale de organizare a Adun`rii Generale
Extraordinare a Ac]ionarilor privind alegerea secretarilor de [edin]`. În caz contrar, procura va fi anulat` [i mandatarul respectiv nu va fi autorizat s`
voteze în cadrul Adun`rii Generale Extraordinare
a Ac]ionarilor. To]i ac]ionarii reprezenta]i în baza
unei procuri speciale se vor asigura c` aceste
procuri vor fi depuse în original la sediul social al
Societ`]ii cu cel mult 48 de ore înainte de data
[edin]ei, sub sanc]iunea pierderii exerci]iului
dreptului de vot în Adunarea General` Extraordinar` a Ac]ionarilor. Procurile vor r`mâne valabile
pentru a doua adunare, în cazul în care prima
adunare este amânat` din cauza neîndeplinirii
cerin]elor legale. În cazul în care nu se vor îndeplini condi]iile legale privind ]inerea Adun`rii
Generale Extraordinare a Ac]ionarilor, Adunarea
General` Extraordinar` a Ac]ionarilor se reprogrameaz` pentru data de 24.11.2014 la aceea[i or`,
în acela[i loc [i cu aceea[i ordine de zi; data de
referin]` stabilit` pentru identificarea ac]ionarilor
îndrept`]i]i s` participe [i s` voteze în cadrul
Adun`rii Generale Extraordinare a Ac]ionarilor ramane aceea[i. Administrator Special, Niculai Bezerghianu. Administrator Judiciar, prin Carmen
Gabriela Sanda.

LICITA}II
Regia Autonom` “Administra]ia Patrimoniului Protocolului De Stat” anun]` licita]ii deschise cu strigare conform OUG 101/2011, modificat` [i
completat` de OUG 15/2013 [I OUG 18/2014, în vederea vânz`rii unor imobile, dup` cum urmeaz`:
Licita]ie deschis` cu strigare la data de 03.11.2014
– ora 10, la Hotel Triumf - [oseaua Kiseleff nr.12, sector 1, Bucure[ti, pentru vânzarea urm`torului imobil: Hotel Triumf compus din construc]ie
2S+D+P+4E+Pod cu Au 5.939,87 mp [i teren aferent 14.987 mp, un num`r de 98 de camere [i
apartamente (41 single, 43 duble [i 14 apartamente). De]ine un restaurant cu o capacitate de
120 de locuri, gr`din` de var` de 60 de locuri. {os.
Kiseleff nr.12, sector 1, Bucure[ti (prima licita]ie).
Pre] pornire licita]ie: 19.649.300 Euro (la care se
adaug` TVA). Informa]ii privind dosarele de
prezentare, garan]iile [i taxele de participare a
licita]iei se ob]in de la Veronica Cristea, telefon:
021/230.23.53; 021/230.14.31.Data [i ora limit` de înscriere la licita]ie: 30.10.2014 ora 10.
Centrul Chinologic Sibiu, cu sediul \n Sibiu, Calea
Dumbr`vii Nr. 157, tel. 0269-23.51.81, fax 026924.00.90, cod fiscal 4240928, cont IBAN RO 42
TRZ5765005XXX000209, deschis la Trezoreria
Sibiu, organizeaz` licita]ie public` cu strigare pentru valorificarea a 19 c~ini de serviciu. Animalele
de serviciu pot fi v`zute la sediul Centrului Chinologic Sibiu. Licita]ia va avea loc la data de
04.11.2014, ora 12:00, la sediul Centrului Chinologic
Sibiu. |n caz de neadjudecare, datele de
desf`[urare a urm`toarelor licita]ii vor fi
20.11.2014, respectiv 26.11.2014. Documentele de
partcipare la licita]ie se depun p~n` la data de
27.10.2014, \ntre orele 08:00-14:00. Taxa de participare la licita]ie este de 50 lei, iar garan]ia de participare reprezint` 5% din pre]ul ini]ial de v~nzare
a bunurilor pentru care se liciteaz`. Lista complet`
a bunurilor [i rela]ii suplimentare se ob]in la telefon: (40) 0269-235.181; fax (40) 0269-24.00.90.
www.centrulchinologic. ro/interespublic/licitati-

ipublice/, sau la sediul centrului: Sibiu, Calea
Dumbr`vii nr. 157.
Prim`ria comunei Furcule[ti, jude]ul Teleorman, în
calitate de autoritate contractant`, cu sediul în comuna Furcule[ti, jude]ul Teleorman, avand CIF
4652767 cu tel/fax 0247/328637, reprezentat` prin
Dragomir Paul-Valic` în calitate de primar, organizeaz` la data de 7 noiembrie 2014, orele 10,00 la
sediul Prim`riei comunei Furcule[ti, licita]ie public` deschis` pentru concesionarea propriet`]ii
imobiliare “Teren intravilan (lot. 1,1/2Cc cu nr.cadastral 20551 [i C.F. 20258, având suprafa]a de 2761 mp,
amplasat în T 75, P 467, 468, comuna Furcule[ti, sat
Voievoda, jude]ul Teleorman, apar]inând domeniului privat de interes local al comunei Furcule[ti.
Rela]ii se pot ob]ine la sediul prim`riei comunei
Furcule[ti, sau la telefon 0247/327768. Nivelul
minim al redeven]ei anuale este de 504,0
EURO/2761,0 mp/1 an, echivalent 2.224,0 lei/2761,0
mp/1 an. Durata concesion`rii: 49 ani. Ofertele se
vor depune pân` la data de 6 noiembrie 2014, orele
16,00 la sediul Prim`riei comunei Furcule[ti, în
dou` plicuri închise [i sigilate. Vor participa la
licita]ie doar ofertele declarate valabile, de c`tre
comisia de evaluare.
Prim`ria comunei Furcule[ti, jude]ul Teleorman, în
calitate de autoritate contractant`, cu sediul în comuna Furcule[ti, jude]ul Teleorman, avand CIF
4652767 cu tel/fax 0247/328637, reprezentat` prin
Dragomir Paul-Valic` în calitate de primar, organizeaz` la data de 7 noiembrie 2014, orele 12,00 la
sediul Prim`riei comunei Furcule[ti, licita]ie public` deschis` pentru concesionarea propriet`]ii
imobiliare “Teren intravilan (lot. 2,1/2Cc cu nr.cadastral 20552 [i C.F. 20258, având suprafa]a de 7664
mp, amplasat în T 75, P 467, 468, comuna
Furcule[ti, sat Voievoda, jude]ul Teleorman,
apar]inând domeniului privat de interes local al comunei Furcule[ti. Rela]ii se pot ob]ine la sediul
prim`riei comunei Furcule[ti, sau la telefon
0247/327768. Nivelul minim al redeven]ei anuale
este de 1404,0 EURO/7664,0 mp/1 an, echivalent
6228,0 lei/7664,0 mp/1 an. Durata concesion`rii:
49 ani. Ofertele se vor depune pân` la data de 6
noiembrie 2014, orele 16,00 la sediul Prim`riei comunei Furcule[ti, în dou` plicuri închise [i sigilate.
Vor participa la licita]ie doar ofertele declarate valabile, de c`tre comisia de evaluare.
Date identificare achizitor: SC Fise Electrica Serv SA
-SISE Electrica Transilvania Sud, cu sediul în Bra[ov,
Str. 13 Decembrie nr. 17 A, CUI 14493251, tel.
0268/305598, fax: 0268/305594, achizi]ioneaz`
Blocuri de beton pentru montare cabluri, Cod CPV
44114220-0– Conducte [i racorduri din beton; în
cantit`]ile [i condi]iile prev`zute în documenta]ia
de atribuire. Adresa la care se poate solicita documenta]ia de atribuire: SISE Electrica Transilvania
Sud, Bra[ov, Str. 13 Decembrie nr. 17 A, tel:
0268/305598, fax: 0268/305594. Documenta]ia de
atribuire se pune la dispozi]ia operatorilor economici gratuit, în urma solicit`rii scrise a acestora.
2. Procedura aplicat`: „Licita]ie deschis`”; 3.
Împ`r]ire pe loturi: NU; 4. Locul de livrare a produselor: DDP beneficiar în localitatea Ghimbav,
jud. Bra[ov; 5. Natura [i cantitatea produselor ce
se vor achizi]iona: Blocuri de beton pentru
montare cabluri în cantit`]ile prev`zute în documenta]ia de atribuire; 6. Durata contractului: 3 luni
de zile. Termenul de livrare: max. 30 zile de la data
semn`rii contractului de furnizare; 7. a. Data limit`
de primire a ofertelor: 29.10.2014, ora 11.00. Data
deschiderii ofertelor: 29.10.2014, ora 12.00; 7. b.
Adresa la care se depun ofertele: sediul SISE Electrica Transilvania Sud, Bra[ov, Str. 13 Decembrie nr.
17 A, etaj I, secretariat general; 7. c. Limba de
redactare a ofertelor: limba român`; 8.
Modalit`]ile de finan]are: surse proprii; 9. Criterii
de calificare conform prevederilor din Fi[a de date;
10. Perioada de valabilitate a ofertei: 90 de zile de
la data deschiderii ofertelor; 11. Criteriul de
atribuire a contractului: “pre]ul cel mai scazut”; 12.
Garan]ie de participare: conform Documenta]ie de
atribuire.
Anun] privind organizarea licita]iei principale pentru vânzarea de mas` lemnoas` pe picior: Organizatorul licita]iei: Direc]ia Silvic` Arge[, str. Trivale
nr. 82, Mun. Pite[ti, jud. Arge[, tel. 0248/213434; fax
0248/214099, e-mail office@silvapit.ro. Data [i ora
desf`[ur`rii licita]iei: 19.11.2014, ora 10.00. Locul
desf`[ur`rii licita]iei: Sala de conferin]e a hotelului
Celly, Mun. Pite[ti, Autostrada Bucure[ti-Pite[ti, jud.
Arge[. Tipul licita]iei: licita]ie public` cu strigare.
Licita]ia este organizat` [i se va desf`[ura conform
prevederilor „Regulamentului de vânzare a masei
lemnoase care se recolteaz` anual din fondul
forestier proprietate public` a statului administrat
de Regia Na]ional` a P`durilor - Romsilva” aprobat
prin Ordinul ministrului mediului [i p`durilor nr.
1898/2010, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare. Data [i ora organiz`rii preselec]iei: 11.11.2014,
ora 12.00. Data [i ora limit` pân` la care poate fi
depus` documenta]ia pentru preselec]ie [i înscrierea la licita]ie: 10.11.2014, ora 16.30. Lista partizilor care se liciteaz`, pre]ul de pornire a licita]iei
[i pasul de licitare pentru fiecare partid` sunt
afi[ate la sediul organizatorului [i pe site-ul Regiei
Na]ionale a P`durilor – Romsilva, www.rosilva.ro.
Volumul total de mas` lemnoas` pe picior oferit
la licita]ie 121.247 m3, din care pe natur` de produse: - produse principale 79.167 (m3); - produse secundare 42.080(m3); [i respectiv pe specii [i grupe
de specii: r`[inoase: 32.271 (m3); fag: 62.727(m3);
stejar: 9.098(m3); diverse specii tari: 10.203(m3);
diverse specii moi: 6.948(m3). Masa lemnoas`
oferit` spre vânzare de la O.S. Aninoasa, Cotmeana,
Curtea de Arge[, Domne[ti, Mu[`te[ti, [uici,
Vidraru provine din fondul forestier proprietate
public` a statului, certificat în sistemul Forest Stewardship Council (FSC). Masa lemnoas` r`mas`
neadjudecat` dup` încheierea licita]iei nu se va
putea adjudeca prin negociere, urmând a fi oferit`
la o nou` licita]ie. Caietul de sarcini poate fi procurate de la sediul organizatorului licita]iei începând
cu data de 20.10.2014. Alte informa]ii privind organizarea [i desf`[urarea licita]iei: Pentru participarea la licita]ie, solicitan]ii vor anexa la cererea de
înscriere urm`toarele documente, în copie, certificate pentru conformitate cu originalul: atestatul
valabil [i cazierul tehnic completate la zi, declara]ie
pe propria r`spundere a reprezentantului legal al
persoanei juridice c` nu are datorii restante fa]` de
R.N.P. – Romsilva [i fa]` de unit`]ile acesteia, actul
constitutiv al persoanei juridice, documentul care
atest` înregistrarea persoanei juridice la O.R.C., Certificat constatator privind ac]ionariatul, de la Oficiul Registrului Comer]ului [i pentru persoanele
juridice neatestate - antecontractele de prest`ri servicii pentru exploatarea masei lemnoase solicitate
pentru adjudecare, încheiate cu persoane juridice
atestate. Reprezentan]ii persoanelor juridice vor fi
împuternici]i în mod legal [i vor înscrie în cerere
num`rul de telefon [i fax sau adresa de e-mail, în
vederea anun]`rii rezultatului preselec]iei. La
licita]ie se va oferi [i un grupaj de partizi la O.S.
Curtea de Arge[, eviden]iat în lista partizilor. Lista
partizilor [i caietul de sarcini se pot consulta la
sediul D.S. Arge[, la sediile ocoalelor silvice din subordine [i pe internet la adresa www.rosilva.ro. Tariful de participare la licita]ie este de 200 lei [i se

achit` la casieria unit`]ii. Pentru informa]ii [i date
suplimentare v` pute]i adresa organizatorului
licita]iei: Direc]ia Silvic` Arge[ - Biroul Tehnic, persoan` de contact Bogdan Br`nescu, tel.
0731800326 , 0248/213434, fax 0248-214099.
Subscrisa Via Insolv SPRL scoate la vânzare prin
licita]ie public` incepand cu data de 23.10.2014,
bunurile apartinând urm`torilor debitori: ApolloEla SRL (proprietate imobiliar` situat` în Câmpina,
str. I.H. R`dulescu, nr. 39, jude] Prahova
(Sp+P+E+M) + teren intravilan in suprafata de 773
mp la pre]ul de evaluare redus cu 80%, respectiv
308.546,80 lei lei f`r` TVA, ora 12.00); SC Dog Protection SRL bunuri mobile (Mitsubishi Pajero Sport
2005 -22.587,60 lei, ATV Linhai 2007 -3.733,10 lei,
ATV Linhai 2008 -4.172,70 lei, Lincoln Limousine
1999-35.449,40 lei, Mercedes Benz CL500-21.332,50
lei) la pretul de evaluare redus cu 30% -preturile
nu includ TVA, ora 14.00; SC Staliola Serv SRL
bunuri mobile (bijuterii fantezie, curele, genti inlocuitor, bentite material textil, articole par, diademe plastic, mese, clestisoare, cercei) la pre]ul
de inventar redus cu 50% si cu un discount pentru
vanzarea fortata de 20% (89.108,40 lei), ora 14.30;
SC Eurodik SRL, autoturism Kia Cee”D-2007 la pretul de evaluare de 12.760 lei fara TVA, ora 11.00;
Demeter Construct SRL-bun imobil compus din
teren intravilan de 5.022 mp, C1-magazie, C2-magazie, C3-atelier reparatii si C4-WC, situat în Urlati,
str. Orzoaia de Jos, nr. 45, jud. Prahova la pretul de
evaluare redus cu 50% (94.760,00 lei fara TVA
echivalentul a 21.290 euro fara TVA), ora 12:30. Persoanele interesate vor cump`ra caietul de
prezentare de la lichidator [i vor depune documentele de participare la licita]ie cu o zi înainte de
data licita]iei, înso]ite de taxa de garan]ie de 10%.
|n cazul neadjudec`rii vânzarea va fi reluat` în ziua
de 27.10.2014, 29.10.2014, 31.10.2014 respectiv
03.11.2014 la aceeasi ora la sediul lichidatorului judiciar din Ploiesti, str. Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B,
ap. 3, jud. Prahova, tel/fax 0244 519800.

PIERDERI
Pierdut certificat Iprochim nr. 001770 de inspec]ie
tehnic` ini]ial`, eliberat de Iprochim SA, Bucure[ti,
pentru Rompetrol Well Services pentru auto PH-31SOM.
Pierdut cartel` tahograf, pe numele Leuca Andrei,
data na[terii 24.04.1987, seria T00097253L, eliberat` la data 23.11.2011, valabil` pân` la 22.11.2016.
Pierdut proces verbal predare-primire locuin]` eliberat în 31.03.1973, pe numele Buzea Iulian [i Lucia
Claudia. Îl declar nul.
Pierdut contract construire nr.7905/8.09.1970 [i
proces verbal eliberat 30.09.1970, pe numele Drîmbea Teodor [i Drîmbea Steliana. Le declar nule.
Pierdut contract vânzare-cump`rare 5750/91 pe numele T`n`sescu Elena Gabriela. Declar nul.
Pierdut cazier tehnic de exploatare a masei lemnoase, seria A, nr. 7999, eliberat de Asocia]ia
Forestierilor din România, pe numele SC Pensiunea
Sitarul SRL, Jude]ul Tulcea. Se declar` nul.
Pierdut chitan]ier Seria ASR 2013 nr: 0003470100034725, act adi]ional nr. 000015807
–000015810 [i contract ”CASCO”, seria AC nr.
000356650 apar]inând SC Asirom VIG SA. Se declar` nule.
Declar pierdute [i nule Autoriza]ia de construc]ie
nr.41-V din 18/07/1997 pentru construc]ia casei din
strada Vâlcele 60A, Bucure[ti +procesul verbal finalizarea construc]iei, emise pe numele Pitigoiu
Sava.
Pierdut carnet de student [i legitima]ie de transport în data de 10.08.2014 emise de S.N.S.P.A., [i
permis conducere categoria B emis de Poli]ia Rutier` Constan]a, pe numele Iftime Ina.
SC Nic Nec Agent de Asigurare SRL sediul Bucure[ti,
Sector 6, str. Târgu Neam] nr.2A, bl. B31, sc.B, ap.61,
C.U.I. 16689883, J40/13318/2004, declar nul Certificat de înregistrare seria B nr. 0837233.
Firma Krogon SRL sediul social Bucure[ti, Sectorul
3, str. Remus nr.4, et.1, ap.4, C.U.I.
31173885/04.02.2013, J40/1264/01.02.2013, data
eliber`rii 04.02.2013, seria B nr. 2696954, declar
pierdut [i nul certificat de înregistrare.
SC A&D Garuma SRL-D cu sediul în Bucure[ti, str.
Vi[ana nr.3, bl.44, sc.B, et.8, ap.88, sector 4, camera 1, C.U.I. 28959336, J40/9513/2011 declar nul certificat înregistrare seria B nr. 2456038 eliberat
05.08.2011 [i actele de înfiin]are a societ`]ii: act
constitutiv, încheiere de autentificare înfiin]are
firm`, [tampila rotund` cu o stelu]` (nul`), certificat de înregistrare A.F. Sector 4 nepl`titor TVA, certificat constatator sediu (nul).

DECESE
BARBU ARMAND CåLINESCU,
MA A.R.I.B.A În primele ore ale zilei de
18-septembrie-2014, s-a stins din viata, în
pace, BARBU ARMAND CåLINESCU, la vârsta

de 92 de ani.Singurul fiu al lui Armand
C`linescu, fost Prim Ministru al României în
timpul Regelui Carol II, BARBU ARMAND
CåLINESCU [i-a petrecut mare parte din
via]` în Cambridge, Anglia, unde a locuit
pân` la sfâr[itul vie]ii.A fost tat` mult iubit
fiicelor sale Alexandra [i Marina, precum [i
bunic drag nepoatei sale Yasmin.Dup` o
slujb` de înmormantare care va avea loc la
biserica St.Giles din Cambridge, Anglia, în
data de 16-octombrie-2014, orele 14:00, familia va c`l`tori în România, unde va avea
loc o a doua slujba de înmormântare, în
data de 20-octombrie-2014, orele 14:00, la
biserica Sfântul Nicolae, Str. Lahovari, Nr.12,
Curtea de Arge[.Înmormantarea va avea loc
la mausoleul familiei din Cimitirul
Municipal Curtea de Arges. Dumnezeu s` îl
odihneasc`! Pentru informa]ii suplimentare,
v` rugam s` contacta]i compania de pompe
funebre "ANTHONY". +40219891

