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OFERTE SERVICIU
Club Vila Bran (Bran, Bra[ov) angajeaz` cu experien]`:
recep]ioner, animator (fire sociabil` [i sportiv`), [ef
sal`, osp`tar, barman, buc`tar, ajutor buc`tar, cofe-
tar-patiser. 0722.268.866.

Oradea - angaj`m 4 cus`toare industria înc`l]`mintei
sau muncitori care doresc calificare de cus`tor, în
somaj / f`r` loc de munc` de cel pu]in 3 luni,
0728.237.852.

Adunarea General` a Asocia]ilor ai SC Compania Pub-
lic` B`ne[ti SA. Anun]` scoaterea la concurs a postului
de Director General la SC Compania Public` B`ne[ti
SA. Data limit` de depunere a dosarului este 31.03.2015,
inclusiv, p~n` la ora 16.00, la sediul societ`]ii, pe strada
Gherghiceni, nr. 570A. Concursul va avea loc \n data de
07.04.2015, \ncep~nd cu ora 10:00, la sediul societ`]ii,
pe strada Gherghiceni, nr. 570A. Pentru detalii [i
condi]ii de concurs, v` rug`m suna]i la Birou Resurse
Umane, tel: 0244-348.151/ 0734.443.001.

Agen]ia pentru Finan]area Investi]iilor Rurale, aflat` în
subordinea Ministerului Agriculturii [i Dezvolt`rii Ru-
rale organizeaz` concurs în data de 15.04.2015, ora
10:00 -proba scris` a concursului pentru ocuparea pos-
turilor vacante de conducere cu contract individual de
munc` pe durat` nedeterminat`, astfel: -3 posturi de
Director gr.II –O.J.F.I.R. Mehedin]i, Hunedoara, Covasna-
studii superioare de lung` durat` absolvite cu diplom`
de licen]` sau echivalent`/ studii universitare de
licen]` [tiin]e inginere[ti/ economice/ juridice/ socio-
umane/ [tiin]e administrative; Vechimea în speciali-
tatea studiilor necesare ocup`rii postului: minim 3 ani;
Experien]`/ vechime în func]ii de conducere: minim 1
an; -2 posturi de {ef Serviciu gr.I –S.A.F.P.D. –C.R.F.I.R. 3
Sud Muntenia, 8 Bucure[ti– Ilfov: studii superioare de
lung` durat` absolvite cu diplom` de licen]` sau
echivalent`/ studii universitare de licen]` [tiin]e in-
ginere[ti/ sociale (economice/ juridice/ politice);
Vechimea în specialitatea studiilor  necesare ocup`rii
postului: minim 2 ani; -3 posturi de {ef Serviciu gr. I
–S.I.B.A. de la nivelul C.R.F.I.R. 3 Sud Muntenia, 7 Centru,
8 Bucure[ti– Ilfov: studii superioare de lung` durat`
absolvite cu diplom` de licen]` sau echivalent` /studii

universitare de licen]` [tiin]e inginere[ti/ sociale (eco-
nomice/ juridice); Vechimea în specialitatea studiilor
necesare ocup`rii postului: minim 2 ani; -1 post de {ef
Serviciu gr. I –S.L.I.N.A.- C.R.F.I.R. 7 Centru –studii supe-
rioare de lung` durat` absolvite cu diplom` de licen]`
sau echivalent`/ studii universitare de licen]` [tiin]e
inginere[ti/ sociale (economice/ juridice); Vechimea
în specialitatea studiilor necesare ocup`rii postului:
minim 2 ani; -10 posturi de {ef Serviciu gr. I –S.L.I.N.A.–
O.J.F.I.R. Ia[i, Vaslui, Giurgiu, Vâlcea, Dolj, Mehedin]i,
Arad, Satu Mare, S`laj, Ialomi]a - studii superioare de
lung` durat` absolvite cu diplom` de licen]` sau
echivalent`/ studii universitare de licen]` [tiin]e in-
ginere[ti/sociale (economice/ juridice/ politice)
/umaniste/ medicin` veterinar`; Vechimea în special-
itatea studiilor necesare ocup`rii postului: minim 2 ani;
-1 post de {ef Serviciu gr. I –S.A.F.P.D. –O.J.F.I.R.
Mehedin]i -studii superioare de lung` durat` absolvite
cu diplom` de licen]` sau echivalent`/ studii univer-
sitare de licen]`: [tiin]e inginere[ti/ sociale (econom-
ice/ juridice/ administrative) /umaniste; Vechimea în
specialitatea studiilor  necesare ocup`rii postului:
minim 2 ani; Data limit` de depunere a dosarelor de
concurs: 01.04.2015, ora 16:30, la sediul A.F.I.R., str. {tir-
bei Vod`. nr.43, sector 1, Bucure[ti. Proba scris` a con-
cursului se va desf`[ura în data de 15.04.2015, ora
10:00, la sediul A.F.I.R., str. {tirbei Vod`. nr.43, sector 1,
Bucure[ti. Interviul va avea loc în data de în perioada
21.04.2015– 22.04.2015, ora 10:00, la sediul A.F.I.R., din
str. {tirbei Vod`, nr.43, sector 1, Bucure[ti. Date de con-
tact secretar comisie concurs- Direc]ia pentru
Gestiunea Performan]elor Profesionale [i Recrutare-
Agen]ia pentru Finan]area Investi]iilor Rurale: nr. tel.
031.860.25.32 -Ana Maria Huiban.

Institutul de Cercet`ri [i Amenaj`ri Silvice–Bucure[ti, în
conformitate cu prevederile din Metodologia privind
încadrarea în munc`-Anexa 10 la CCM în vigoare, orga-
nizeaz` în data de 03.04.2015 orele 09:00 concurs pen-
tru ocuparea unor posturi vacante de inginer la
Sta]iunile Craiova (2 posturi), Bra[ov (2 posturi tempo-
rar vacante) [i Pite[ti (1 post temporar vacant)-toate la
activitatea de amenajare a p`durilor. Condi]ii de partic-
ipare: - absolvent al înv`]`mîntului superior de special-
itate silvic. Dosarul de concurs va cuprinde: - cerere prin

care se solicit` aprobarea conduc`torului unit`]ii pen-
tru participarea la verificarea organizat` pentru ocu-
parea postului vacant anun]at; - curriculum vitae; -
diploma ce atest` studiile prev`zute la condi]iile de par-
ticipare (original [i copie); - adeverin]  ̀privind vechimea
în munc`; - certificat de cazier judiciar; - buletin/carte de
identitate (original [i copie); - adeverin]` medical`, elib-
erat` de medicul de familie, care s` ateste starea de
s`n`tate, respectiv c` este apt pentru angajare; - reco-
mandare de la ultimul loc de munc` din care s` rezulte
profilul profesional [i moral (absolven]ii care se în-
cadreaz` prima dat` vor prezenta recomandare de la
unitatea de înv`]`mînt absolvit`). Probele de concurs :
- lucrare scris` [i interviu. Concursul se va desf`[ura la
sediul ICAS Bucure[ti, loc. Voluntari, Bdul. Eroilor, nr. 128,
jud. Ilfov. Termenul pentru depunerea contesta]iilor,
dup` afi[area rezultatelor este de trei zile. Rela]ii supli-
mentare, înscrieri [i depunerea dosarelor la sediul ICAS
Bucure[ti, tel. 0213503238-int.138; 0745178927; fax
0318157873, e-mail: budicawaly@yahoo.com, pîn` la
data de 30.03.2015, orele 16:00.

Anun] privind ocuparea prin examen/concurs pe pe-
rioad` nedeterminat` a unei func]ii contractuale de
execu]ie vacante de conduc`tor autospecial` la S.V.S.U
Horezu din cadrul Aparatului de Specialitate al Pri-
marului. În temeiul prevederilor art. 7 din Regulamen-
tul cadru privind stabilirea principiilor generale de
ocupare a unui post vacant sau temporar vacant core-
spunz`tor func]iilor contractuale [i a criteriilor de pro-
movare în grade sau trepte profesionale imediat
superioare a personalului contractual din sectorul
bugetar pl`tit din fonduri publice, aprobat prin
Hot`rârea Guvernului nr. 286/2011,Prim`ria ora[ului
Horezu, cu sediul în ora[ul Horezu, str.1 Decembrie, nr.7
organizeaz` concurs pentru ocuparea pe perioada
nedeterminat` a unei func]ii contractuale de execu]ie
pe perioad` nedeterminat` vacante respectiv con-
duc`tor autospecial` S.V.S.U. Horezu din cadrul Aparat-
ului de Specialitate al Primarului ora[ului Horezu
astfel: Data desf`[ur`rii concursului: -selectia
dosarelor: 01.04.2015; -proba scris` în data de:
09.04.2015, ora 10:00; Dosarele de înscriere  se pot
depune la sediul institu]iei, compartimentul resurse

umane, juridic în perioada 18.03.2015 – 31.03.2015 ora
16:00. Rezultatele selec]iei dosarelor se va afi[a la
avizierul din cadrul Prim`riei ora[ului Horezu în data
de 02.04.2015. Condi]ii de participare la concurs. -Con-
ducator autospecial`; -Nr.posturi: 1; -Nivel studii:
Liceale; -Vechime: minim 1 ani. Condi]ii specifice de par-
ticipare la concurs ; -s` de]in` permis de conducere
categoria B, C, E, D; -s` aib` curs de calificare în mese-
ria de pompier sau s` aib` vechime în meseria de pom-
pier minim 1 an; -s` aib` domiciliul stabil pe raza
localit`]ii Horezu. Calendarul concursului: Depunerea
dosarelor: termen 18.03.2015 – 31.03.2015. Selec]ia
dosarelor: termen 01.04.2015. Proba scris`: 09.04.2015,
ora 10:00. Depunere contesta]ii proba scris`:
10.04.2015. Afi[area rezultatelor dup` contesta]ii: ter-
men 14.04.2015. Interviu: 15.04.2015 ora 10:00. Rezul-
tatul final al concursului: termen 16.04.2015.
Bibliografia de concurs [i actele necesare înscrierii la
concurs se afi[eaz` la sediul institu]iei

VÅNZåRI DIVERSE

Inamicul trebuie ]inut afar`. Greu îl dai afar`. Tel.
0761.674.276, 0733.940.772.
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CITA}II
Se citeaz` p~r~]ii Dumitru Floarea, Astalasiu Ioana,
Tofan Elena, Anton Eugenia, Chibulcutean Cornelia,
Puica Ilona, cu domiciliul necunoscut, la Judec`toria
N`s`ud, \n dosar nr.1644/265/2012, pentru termenul
din 07.05.2015. Reclamant Gavril` Ioan Alexandru.

Com`neci Alina citeaz` pe Com`neci Vasile – Liviu
domiciliat in com. As`u, sat Apa As`u, jud. Bac`u, pen-
tru termenul din 24.04.2015, dosar 4420/260/2014 al
Judec`toriei Moine[ti, divor]. 

Burdu[el Mircea Marian [i Burdu[el Viorica sunt cita]i
la Judec`toria Brezoi la 03.04.2015 în dosar nr.
1/198/2014 - stabilire paternitate minor.

Numi]ii Ciobanu T. Eugenia cu domiciliul în Bucure[ti,
Sect.3 (cartier Vitan), Str.Nicolae Pascu, nr.10, Nicolae
L`cr`mioara, Nicolae Iulian, Nicolae Mihaela, Nicolae
Violeta, to]i cu ultimul domiciliu cunoscut Sat Esanca,
Ora[ Darabani, Jud.Boto[ani, sunt chema]i în data de
02.04.2015 la Tribunalul Boto[ani, dosar
1598/217/2012.

Numita Vlad Florica Doina, cu ultimul domiciliu
cunoscut în comuna Orbeasca, sat Orbeasca de Jos,
jud. Teleorman, este chemat` în calitate de pârât` în
dosarul nr. 7473/740/2014 la Judec`toria Alexandria,
dosar ce are ca obiect divor], la data de 14.04.2015,
orele 8:30.

Florescu Ion, Florescu Elena [i Florescu Florentina sunt
cita]i în calitate de pârâ]i în dos. 9052/288/2014 aflat
pe rolul Judec`toriei Rm. Vâlcea, cu termen de jude-
cat` la 21 aprilie 2015, având ca obiect partaj Judiciar.

Poporogu Marin Marian este citat în data de 25 mar-
tie 2015, ora 9.00 în dosarul nr. 2344/335/2013 la
Judec`toria Videle pentru succesiune ie[ire din indi-
viziune.

Numita Cansu Iuliana, cu ultimul domiciliu cunoscut
în comuna Z`rne[ti, jude]ul Buz`u, este citat` la
Judec`toria Buz`u-Sec]ia Civil`, în calitate de pârât`,
în dosarul nr. 22474/200/2014, pentru termenul de

judecat` din data de 27.04.2015, ora 9.00, complet
CC13, în proces cu SC Dacos Agriland SRL, pentru
hot`râre care s` ]in` loc de act autentic.

Numita Chiri]` Maria, cu ultimul domiciliu cunoscut
în mun. Buz`u, cartier Doroban]i extindere, bl. 33/i,
ap. 17, jude]ul Buz`u, este citat` la Judec`toria Buz`u-
Sec]ia Civil`, în calitate de pârât`, în dosarul nr.
22474/200/2014, pentru termenul de judecat` din
data de 27.04.2015, ora 9.00, complet CC13, în proces cu
SC Dacos Agriland SRL, pentru hot`râre care s` ]in`
loc de act autentic.

DIVERSE
SCP Evrika Insolvency IPURL, reprezentat` prin asociat
coordonator Liscan Aurel, \n calitate de administrator
judiciar al AL Hasanein International SRL desemnat
prin hot`r~rea din data de 13.03.2015, pronun]at` de
Tribunalul Bucure[ti, Sec]ia a VII-a Civil` \n dosar nr.
41695/3/2014, notific` deschiderea procedurii insol-
ven]ei prev`zut` de Legea nr. 85/2014 împotriva AL
Hasanein International SRL, cu sediul \n Bucure[ti, Sec-
torul 5, Str. Petre Ispirescu, Nr. 10, Bloc P 14, Scara 2, Etaj
1, Ap. 32, CUI 15503370, nr. de ordine \n registrul
comer]ului J40/7831/2003. Persoanele fizice [i juridice
care \nregistreaz` un drept de crean]` \mpotriva AL
Hasanein International SRL vor formula declara]ie de
crean]` care va fi \nregistrat` la grefa Tribunalului Bu-
cure[ti - Sec]ia a VII-a Civila, cu referire la dosarul nr.
41695/3/2014, \n urm`toarele condi]ii: a) termenul
limit` pentru \nregistrarea cererii de admitere a
crean]elor asupra averii debitorulu 27.04.2015; b) ter-
menul de verificare a crean]elor, de \ntocmire, afi[are
[i comunicare a tabelului preliminar de crean]e
15.05.2015;c) termenul pentru \ntocmirea [i afi[area
tabelului definitiv la 09.06.2015; d) data primei
[edin]e a adun`rii generale a creditorilor 20.05.2015
ora 14.00; e) adunarea general` a asocia]ilor la data
de 30.03.2015, ora 14.00 la sediul administratorului ju-
diciar.

ADUNåRI GENERALE
Convocator: Consiliul de Administra]ie al S.C. PETRO-
TEL- LUKOIL S.A. cu sediul în Ploie[ti, Str. Mihai Bravu
nr.235, nr. de ordine în Registrul Comer]ului Prahova
J29/111/1991,C.U.I. 1350659, atribut fiscal “R”, convoac`
Adunarea General` Ordinar` a Ac]ionarilor la data de
23.04.2015, ora 10  la sediul societ`]ii cu urm`toarea
ordine de zi: 1. Prezentarea Raportului de gestiune al
Consiliului de Administra]ie pentru anul 2014 întocmit
în conformitate cu prevederile Legii contabilit`]ii
nr.82/1991, republicat` [i cu O.M.F. nr. 3055/2009 pen-
tru aprobarea reglement`rilor contabile conforme cu
directivele europene. 2. Prezentarea Raportului audi-
torului financiar pentru exerci]iul financiar 2014
încheiat la data de 31.12.2014. 3. Propunere privind apro-
barea Situa]iilor financiare pentru exerci]iul financiar
încheiat la data de 31.12.2014, întocmite în conformi-
tate cu prevederile Legii contabilit`]ii nr.82/1991, re-
publicat`, [i cu O.M.F. nr. 3055/2009 pentru aprobarea
reglement`rilor contabile conforme cu directivele eu-
ropene, ce con]ine bilan], cont de profit [i pierdere, sit-
uatia modific`rii capitalurilor proprii, situa]ia fluxurilor
de trezorerie [i note. 4. Propunere privind aprobarea
desc`rc`rii de gestiune a administratorilor Thomas
Frederic Mueller, Ivan Odnolko, Andrey Andreev, An-
drey Bogdanov [i Andrei Rat` pentru anul 2014. 5. Prop-
unere privind aprobarea bugetului de venituri [i
cheltuieli pentru anul 2015. 6. Propunere privind reîn-
noirea mandatelor urmatorilor administratori: a)
Thomas Frederic Mueller -pentru o perioad` de 2 ani [i
2 luni, cuprins` între data de 25.04.2015 [i data de
25.06.2017. b) Ivan Odnolko –pentru o perioad` de 2
ani, cuprins` între data de 30.10.2015 [i data de
30.10.2017. c) Andrey Andreev -pentru o perioad` de 2
ani, cuprins` între data de 30.10.2015 [i data de
30.10.2017. d) Andrey Iurievici Bogdanov -pentru o pe-
rioad` de 2 ani, cuprins` între data de 22.07.2015 [i data
de 22.07.2017. e) Andrei Rat` pentru o perioad` de 2 ani

[i 2 luni, cuprins` între data de 25.04.2015 [i data de
25.06.2017. 7. Propunere privind împuternicirea dlui. A.I.
Bogdanov pentru îndeplinirea condi]iilor de form` [i
publicitate prev`zute de lege pentru aducerea la în-
deplinire a acestei hot`râri. La Adunarea General` Or-
dinar` pot participa ac]ionarii S.C. Petrotel- Lukoil S.A
care sunt înscri[i în Registrul ac]ionarilor ]inut de S.C.
Depozitarul Central S.A. la data de 08.04.2015. Partici-
parea ac]ionarilor se poate face personal sau prin
reprezentan]i– ac]ionari sau ter]e persoane. În cazul
în care ac]ionarul va fi reprezentat prin alt` persoan`-
ac]ionar sau ter]` persoan`, atunci reprezentarea se
va face în temeiul unei procuri speciale. Formularele
de procur` special` pot fi ridicate de la sediul societ`]ii
[i vor fi depuse în original, dup` completare [i
semnare, cu 48 de ore înainte de Adunarea General`
Ordinar` a Ac]ionarilor. Accesul ac]ionarilor se face pe
baza buletinului/ c`rtii de identitate, a procurii spe-
ciale sau a mandatului, în cazul reprezentan]ilor legali.
Dac` la data de 23.04.2015, ora 10 Adunarea General`
Ordinar` a Ac]ionarilor nu îndepline[te condi]iile de
întrunire, ea se va reconvoca în acela[i loc [i cu aceea[i
ordine de zi, la data de 24.04.2015, la aceea[i or`. Ma-
terialele privitoare la punctele de pe ordinea de zi vor
fi puse la dispozi]ia ac]ionarilor la sediul societ`]ii sit-
uat în Ploie[ti, Str. Mihai Bravu nr.235, Biroul Juridic
(între orele 8.00-15.00), începând cu data public`rii
prezentului convocator. La cerere, ac]ionarilor li se vor
elibera la sediul societ`]ii, pe cheltuiala lor, copii de pe
aceste documente; sumele percepute pentru eliber-
area de copii nu vor dep`[i costurile administrative im-
plicate de furnizarea copiilor. Consiliul de Administra]ie
al S.C. Petrotel- Lukoil S.A., prin mandatar Andrey Bog-
danov– membru al Consiliului de Administra]ie.

Convocator: Consiliul de Administra]ie al S.C. PETRO-
TEL-LUKOIL S.A. cu sediul în Ploie[ti, Str. Mihai Bravu
nr.235, nr. de ordine în Registrul Comer]ului Prahova
J29/111/1991, C.U.I. 1350659, atribut fiscal “R”, convoac`
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Adunarea General` Extraordinar` a Ac]ionarilor la data
de 23.04.2015, ora 11  la sediul societ`]ii cu urm`toarea
ordine de zi: 1. Propunere privind aprobarea emisiunii
unui num`r de 40,689,000.0 ac]iuni cu o valoare de
emisiune de 24,5 RON, din care 2,5 RON reprezint` val-
oarea nominal` [i 22,0 RON reprezint` prima de emi-
siune. 2. Propunere privind aprobarea exercit`rii
dreptului de preferin]` la subscrierea ac]iunilor emise,
de c`tre ac]ionarii înscri[i în eviden]a Registrului Inde-
pendent Privat la data de 08.04.2015, în termen de 31
de zile de la data public`rii hot`rârii Adun`rii Generale
Extraordinare a Ac]ionarilor în Monitorul Oficial al
României. 3. Propunere privind subscrierea prin de-
clara]ii de subscriere înso]ite de dovada pl`]ii ac]iu-
nilor, declara]ii ce vor fi comunicate la adresa Ploie[ti,
Str. Mihai Bravu nr.235, jud. Prahova, în aten]ia Consil-
iului de Administra]ie al S.C. Petrotel- Lukoil S.A., prin
scrisoare recomandat` cu confirmare de primire sau
prin orice alt mijloc tehnic care asigur` [i confirmarea
primirii. 4. Propunere privind plata valorii nominale a
ac]iunilor subscrise în cuantumul [i termenele legale
în contul nr. RO37INGB0005000142904050 [i a valorii
primelor de emisiune, în integralitate la momentul
subscrierii, în contul nr.
RO37INGB0005000142904050. 5. Propunerea privind
aprobarea ca, dup` împlinirea termenului de ex-
ercitare a dreptului de preferin]` de c`tre ac]ionarii So-
ciet`]ii, Consiliul de Administra]ie s` convoace
Adunarea General` Extraordinar` a Ac]ionarilor S.C.
Petrotel- Lukoil S.A. pentru ca aceasta s` hot`rasc` ma-
jorarea capitalului social cu valoarea ac]iunilor sub-
scrise [i pl`tite conform legii [i s` decid` cu privire la
ac]iunile r`mase nesubscrise. 6. Propunere privind
aprobarea încheierii actelor adi]ionale la contractele
de împrumut LFA-005/2012 din 02.05.2012 [i LFA-
034/2007 din 05.12.2007, încheiate între Petrotel- Lukoil
S.A. [i  Lukinter Finance B.V., în vederea schimb`rii val-
utei, în care este nominat împrumutul, din EUR în USD.
7. Propunere privind împuternicirea dlui. A.I. Bogdanov
pentru îndeplinirea condi]iilor de form` [i publicitate
prev`zute de lege pentru aducerea la îndeplinire a
acestei hot`râri. La Adunarea General` Extraordinar`
pot participa ac]ionarii S.C. Petrotel- Lukoil S.A care sunt
înscri[i în Registrul ac]ionarilor ]inut de S.C. Depozi-
tarul Central S.A. la data de 08.04.2015. Participarea
ac]ionarilor se poate face personal sau prin reprezen-
tan]i– ac]ionari sau ter]e persoane. În cazul în care
ac]ionarul va fi reprezentat prin alt` persoan`- ac]ionar
sau ter]` persoan`, atunci reprezentarea se va face în
temeiul unei procuri speciale. Formularele de procur`
special` pot fi ridicate de la sediul societ`]ii [i vor fi de-
puse în original, dup` completare [i semnare, cu 48 de
ore înainte de Adunarea General` Extraordinar` a
Ac]ionarilor. Accesul ac]ionarilor se face pe baza bulet-
inului/ c`r]ii de identitate, a procurii speciale sau a
mandatului, în cazul reprezentan]ilor legali. Dac` la
data de 23.04.2015, ora 11 Adunarea General` Extraor-
dinar` a Ac]ionarilor nu îndepline[te condi]iile de în-
trunire, ea se va reconvoca în acela[i loc [i cu aceea[i
ordine de zi, la data de 24.04.2015, la aceea[i or`. Ma-
terialele privitoare la punctele de pe ordinea de zi vor
fi puse la dispozi]ia ac]ionarilor la sediul societ`]ii sit-
uat în Ploie[ti, Str. Mihai Bravu nr.235, Biroul Juridic
(între orele 8.00-15.00), începând cu data public`rii
prezentului convocator. La cerere, ac]ionarilor li se vor
elibera la sediul societ`]ii, pe cheltuiala lor, copii de pe
aceste documente; sumele percepute pentru eliber-
area de copii nu vor dep`[i costurile administrative im-
plicate de furnizarea copiilor. Consiliul de Administra]ie
al S.C. Petrotel- Lukoil S.A., prin mandatar Andrey Bog-
danov– membru al Consiliului de Administra]ie.

Consiliul de Administra]ie al S.C. ALLEGRO MAXI-TAXI
S.A. cu sediul în Bucure[ti, str. Chitila Triaj, nr.4, sect. 6,
convoac` Adunarea General` Ordinar` a ac]ionarilor
în data de 28.04.2015, ora 10, la sediul din str. Chitila
Triaj, nr.4, sect. 6, Bucure[ti cu urm`toarea ordine de
zi: -Discutarea [i aprobarea Bilan]ului  Contabil [i a Con-
tului de Profit [i pierderi, Raportul Comisiei de Cenzori
[i Raportul Administratorilor, pe anul 2014. -Bugetul de
venituri [i cheltuieli pentru 2015. -Revocarea membrilor
Comisiei de Cenzori  [i Alegerea membrilor  Comisiei
de Cenzori. -Stabilirea [i aprobarea strategiei de dez-
voltare pe termen mediu. -În cazul în care nu se în-
trune[te cvorumul de reprezentare, prev`zut de lege,
Adunarea General` Ordinar` a Ac]ionarilor S.C. Allegro
Maxi Taxi S.A. va avea loc la data de 29.04.2015, în
acela[i loc [i la aceea[i or`. -Data limit` pân` la care se
pot depune candidaturile pentru func]ia de cenzor
este 23.04.2015 ora 17,00. Candidaturile se depun la sec-
retariatul societ`]ii. -La adunarea general` pota partic-
ipa [i vota ac]ionarii care figureaz` în Registrul

Ac]ionarilor de la S.C. Depozitarul Central S.A. la data de
10.04.2015, aceasta fiind data de referin]`, [i au drept
de vot personal sau prin reprezentan]ii legali, cu
num`rul de ac]iuni cu care sunt consemna]i în acest
registru, în conformitate cu prevederile legii 31/1990
[i Legea 297/2004, completate [i modificate pân` la
data public`rii convoc`rii în Monitorul Oficial. -
Ac]ionarii pot participa la Adunare direct sau prin man-
datari împuternici]i prin procura special`. Ac]ionarii
persoane juridice pot participa la adunare prin
reprezentan]ii lor legali sau prin alte persoane, în baza
unei procuri speciale. Formularele de procuri speciale
pot fi ob]inute prin cerere direct` de la sediul societ`]ii.
Persoana de contact Mustareata Stelica tel.:
021.221.76.58. Procurile speciale se depun la sediul S.C.
Allegro Maxi Taxi S.A. din str. Chitila Triaj, nr.4, sect.6,
pân` pe data de 23.04.2015, ora 10:00. La adunare
ac]ionarii [i reprezentan]ii vor prezenta actul de iden-
titate pentru a-[i proba identitatea. -Materialele [i doc-
umentele, Situa]iile financiare anuale, raportul
administratorilor [i comisiei de cenzori sunt disponi-
bile la sediul societ`]ii începând cu data public`rii
anun]ului, persoana de contact Mustareata Stelica tel.:
021.220.82.17.-Unul sau mai mul]i ac]ionari reprezen-
tând, individual sau împreun`, cel pu]in 5% din capi-
talul social, au dreptul 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 gen-
eral`  [i de a prezenta proiecte de hot`râre pentru
punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe or-
dinea de zi a adun`rii generale. Propunerile vor fi trans-
mise în scris la sediul societ`]ii personal sau prin po[t`
pân` cel târziu 08.04.2015, ora 10:00. -se propune data
de 28.05.2015 ca fiind data care serve[te pentru iden-
tificarea ac]ionarilor asupra c`rora se r`sfrâng efectele
hot`rârii A.G.A din 28.04.2015, conform art.238 din
Legea nr.297/2004 privind pia]a de capital. S.C. Allegro
Maxi Taxi S.A., Pre[edinte Consiliu de Administra]ie,
Casmoiu Virgil.

LICITA}II
Muzeul Civiliza]iei Dacice [i Romane, cu sediul în Deva,
b-dul 1 Decembrie, nr. 39, jud. Hunedoara, organizeaz`
procedura pentru atribuirea contractului de achizi]ie
public` cu obiectul „Servicii de paz`, monitorizare [i
interven]ie la obiectivele MCDR”. Documenta]ia de
atribuire privind organizarea [i desf`[urarea proce-
durii, precum [i alte informa]ii suplimentare se pot

ob]ine de la sediul Muzeului Civiliza]iei Dacice [i Ro-
mane, Compartimentul Achizi]ii Publice la num`rul de
telefon 0254/216750 int. 23, fax. 0254 212200, e-mail
muzeucdr.deva@gmail.com, persoan` de contact
Boc[e Viorelino Sorin, sau de pe site-ul institu]iei
www.mcdr.ro. Locul [i data limit` pentru primirea ofer-
telor: Sediul MCDR, secretariat, pân` la data de
26.03.2015, ora 09:00.

Comuna Victoria, jude]ul Ia[i, cu sediul în satul Victo-
ria, comuna Victoria, jude]ul Ia[i, cod fiscal 4540305,
reprezentat` de d-l ing. Cre]uDaniel -primar, scoate
spre concesionare, prin licita]ie public` deschis`,
p`[unile comunale aflate în proprietatea public` a co-
munei Victoria: T-7, P-68 - 30,69 ha; T-8, P-80 - 15,43 ha;
T-14, P-106 - 37,92 ha; T-20, P-178 - 1,64 ha; T-20, P-184 -
0,25 ha; T-21, P-190 - 13,5 ha; T-23, P-212 - 4,31 ha; T-23, P-
213 - 1,12 ha; T-42, P-337 - 45,38 ha; T-43, P-339 - 2,25 ha; T-
43, P-341- 1,16 ha; T-44, P-372 - 10,40 ha; T-45,  P-380 -
38,68 ha; T-47, P-392 - 9,36 ha; T-72, P-898 - 7,19 ha; T-76,
P-1054 - 80,8 ha; T-76, P-1057 - 5,58 ha; T-76, P-1058 - 37,20
ha. Pretul minim de pornire a licita]iei va fi de: 185
lei/ha/an. Termenul de concesiune – 7 ani. Rela]ii
privind licita]ia, amplasamentul [i caietul de sarcini se
pot ob]ine de la sediul Prim`riei Victoria, satul Victoria,
comuna Victoria, cod 707580, telefon/fax 0232/295120,
e-mail: primariavictoria@yahoo.com, începand cu data
18.03.2015. Data limit` de depunere a ofertelor:
07.04.2015, ora 14,00. {edin]a public` de deschidere a
ofertelor se va desf`[ura la sediul Prim`riei Victoria,
jud. Ia[i, în data de 08.04.2015, ora 8:00.

Ministerul Finan]elor Publice. Agen]ia Na]ional` de
Administrare Fiscal`. Direc]ia General` Regional` a

Finan]elor Publice Ia[i. Administra]ia Jude]ean` a
Finan]elor Publice Bac`u. Num`r de înregistrare ca
operator de date cu caracter personal – 759. Dosar de
executare nr. 105 / 22.10.2014. Nr. 265244 din
09.03.2015. Anun]ul privind vânzarea pentru bunuri
mobile. În temeiul art. 162 alin. (2) din Ordonan]a Gu-
vernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur` fis-
cal`, republicat`, cu modific`rile [i complet`rile
ulterioare, se face cunoscut  c` în ziua de 02, luna 04,
anul 2015, ora 12.00, în localitatea Bac`u, str. Dumb-
rava Ro[ie, nr. 1 - 3, se vor vinde prin licita]ie public`
urm`toarele bunuri mobile, proprietate a debitorului
SC Coledas SRL cu domiciliul fiscal în localitatea
Bac`u str Pictor Theodor Aman, nr. 5, bl. 5, sc. A, etaj
-, ap. 54, cod de identificare fiscal` 25489159: Denu-
mirea bunului mobil, descriere sumar`: (se vor indica
drepturile reale [i privilegiile care greveaz` bunurile,
dac` este cazul), Pre]ul de evaluare sau de pornire al
licita]iei, exclusiv TVA, (lei), Cota TVA/ neimpozabil/
scutit*): Autoutilitar` Mercedes Benz 814 L/42.5, an
de fabrica]ie 1991, culoare principal` alb, înmatricu-
lare BC-10-CLD, motorin`, nr. km bord 193237, 16119 lei,
24%. *) Regimul [i cotele de tax` pe valoarea
ad`ugat` aplicabile pentru vânzarea bunurilor mo-
bile sunt cele prev`zute de Legea nr. 571/2003 privind
Codul Fiscal, cu modific`rile [i complet`rile ulte-
rioare. 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 vân-
zare. Cei interesa]i în cump`rarea bunurilor sunt in-
vita]i s` prezinte, pân` la termenul de vânzare sau, în
cazul vânz`rii prin licita]ie, pân` în ziua precedent`
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termenului de vânzare: oferte de cump`rare; în cazul
vânz`rii la licita]ie, dovada pl`]ii taxei de participare,
reprezentând 10% din pre]ul de pornire a licita]iei;
împuternicirea persoanei care îl reprezint` pe ofer-
tant; pentru persoanele juridice de na]ionalitate
român`, copie de pe certificatul unic de înregistrare
eliberat de Oficiul Registrului Comer]ului; pentru per-
soanele juridice str`ine, actul de înmatriculare tradus
în limba român`; pentru persoanele fizice române,
copie de pe actul de identitate; dovada emis` de
creditorii fiscali c` nu au obliga]ii fiscale restante, ur-
mând 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 comunicare sau luare la cuno[tin]`, în con-
formitate cu prevederile art. 172 [i art. 173 din Ordo-
nan]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 Ordonan]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 obligato-
rie audierea contribuabilului. Pentru informa]ii supli-
mentare, v` pute]i adresa la sediul nostru sau la
num`rul de telefon  0234510015/ interior 253.

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]. Serviciul Fiscal Municipal
Roman. Biroul Colectare [i Executare Silit`. Dosar de
executare nr. 16912272636. Nr. 71533  din 12.03.2015.
Anun]ul privind vânzarea pentru bunuri  mobile.
Anul 2015 luna martie ziua 12. În temeiul art. 162 alin.
(2) din Ordonan]a Guvernului nr. 92/2003 privind
Codul de procedur` fiscal`, republicat`, cu
modific`rile [i complet`rile ulterioare, se face cunos-
cut c` în ziua de 01, luna aprilie, anul 2015, ora 11.00,
în localitatea Roman, str. Pia]a Roman Vod`, nr. 1, se
vor vinde prin licita]ie urm`toarele bunuri mobile,
proprietatea debitorului Butnariu Ioan cu domiciliul
fiscal în jud. Neam], localitatea Roman, str. Ioan
Nanu, nr. 31, CNP 1691218272636. Denumirea bunului
mobil, descriere sumar`: (se vor indica drepturile
reale [i privilegiile care greveaz` bunurile, dac` este
cazul), Pre]ul de evaluare sau de pornire a licita]iei
a–II-a, exclusiv TVA, este de, Cota TVA / 24%*: Auto-
turism marca Audi A6, an fabrica]ie 1998, nr. înma-
triculare NT-04-WAO, serie [asiu
WAUZZZ4BZWN149325, rulaj 331550 km, c.c. - 1896
cm3, culoare argintiu, 2197 lei, -. *) Regimul [i cotele
de tax` pe valoare ad`ugat` aplicabile pentru vân-
zarea bunurilor mobile sunt cele prev`zute de Legea
nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modific`rile [i
complet`rile ulterioare. Invit`m pe cei care pretind
vreun drept asupra acestor bunuri s` în[tiin]eze de-
spre aceasta organul de executare, \nainte de data
stabilit` pentru vânzare. Cei interesa]i în cump`rarea
bunurilor sunt invita]i s` prezinte, pân` la termenul
de vânzare sau, în cazul vânz`rii prin licita]ie, pân`
în ziua precedent` termenului de vânzare: oferte de
cump`rare; în cazul vânz`rii la licita]ie, dovada pl`]ii
taxei de participare, reprezentând 10% din pre]ul de
pornire a licita]iei în contul nr.
RO02TREZ4925067XXX004783, cod fiscal 2612782; îm-
puternicirea persoanei care îl reprezint` pe ofertant;
pentru persoanele juridice de na]ionalitate român`,
copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat
de Oficiul Registrului Comer]ului; pentru persoanele
juridice str`ine, actul de înmatriculare tradus în
limba român`; pentru persoanele fizice române,
copie de pe actul de identitate; dovada emis` de
creditorii fiscali c` nu au obliga]ii fiscale restante, ur-
mând s` se prezinte la data stabilit` pentru vânzare
[i la locul fixat în acest scop. Autoturismul se afl` la
sediul Inspectoratului de Poli]ie al Jude]ului Neam],
mun. Piatra – Neam]. Împotriva prezentului înscris,
cel interesat poate introduce contesta]ie la instan]a
judec`toreasc` competent`, în termen de 15 zile de la
comunicare sau luare la cuno[tin]`, în conformitate
cu prevederile art. 172 - 173 din Ordonan]a Guvernu-
lui nr. 92/2003, republicat`, cu modific`rile [i com-
plet`rile ulterioare. Potrivit dispozi]iilor art. 9 alin.
(2) lit. d) din Ordonan]a Guvernului nr. 92/2003, re-
publicat`, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare,
când urmeaz` s` se ia m`suri de executare silit`, nu
este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru in-
forma]ii suplimentare, v` pute]i adresa la sediul nos-
tru sau la telefon num`rul 0233/740129, interior 104.
Data afi[`rii: 13.03.2015.    

Debitoarea Tehnofarm Valleriana SRL în insolven]`,
prin administrator judiciar Dinu, Urse [i Asocia]ii
SPRL, scoate la vânzare: -fondul de comer] aflat în
proprietatea societ`]ii debitoare SC Tehnofarm Val-
leriana SRL, identificat prin Autoriza]ia de
func]ionare nr. 9109/AV 2248/14.12.2009, emis` de
c`tre Ministerul Sanat`]ii pentru punctul de lucru sit-
uat în Ora[ Fieni, Str. Republicii nr. 37, parter, Jud.
Dambovi]a. Pre]ul de pornire al licita]iei este de
60.000 EURO f`r` TVA. Participarea la licita]ie este
condi]ionat` de consemnarea în contul nr.
RO23CARP016000766209RO01 deschis la Banca
Carpatica, pân` la data [i ora stabilit` pentru
desf`[urarea licita]iei, a garan]iei de 10% din pre]ul
de pornire a licita]iei [i de achizi]ionarea pân` la
aceea[i dat` [i or` a Caietului de sarcini, care este în
valoare de 2.000 RON +TVA. Caietului de sarcini se
achit` în numerar, pe seama administratorului judi-
ciar Dinu Urse [i Asocia]ii SPRL, la sediul din
Bucure[ti, str. Buze[ti nr. 71, et. 2 cam 203, sector 1.
Prima [edin]` de licita]ie va avea loc în data de
31.03.2015, ora 14:00 la sediul administratorului judi-
ciar din Bucure[ti, Str. Buze[ti nr. 71, et. 2, cam. 203,
sector 1. Dac` imobilul nu se adjudec` la aceast`
dat`, urm`toarele [edin]e de licita]ii vor avea loc în
datele de 07.04.2015, 14.04.2015, 21.05.2015 [i
28.04.2015, ora 14.00, pre]ul de pornire r`mânând
acela[i. Pentru rela]ii suplimentare sunati la telefon:
021.318.74.25, e-mail dinu.urse@gmail.com.

Anun] privind vânzare bunuri imobile sau pentru
ansamblu de bunuri. Data 16 Martie 2015. În temeiul
art. 162, alin.(1) din O.G. 92/2003 privind Codul de
procedur` fiscal`, republicat`, cu modific`rile [i
complet`rile ulterioare, Municipiul Slobozia orga-
nizeaz` licita]ie public` în data de 06.04.2015 ora
11.00, la sediul din str. Episcopiei, nr.1, a urm`torului
bun sechestrat, proprietate a debitorilor Petrache
Otto/ Frusina-Adina, cu sediul în Slobozia, Str.
Doroban]i, Nr. 8, Bl. 40 Sc. A, Ap. 8, dosar executare

nr. 8521/ 15.06.2011: Denumirea bunului imobil - hala
prest`ri servicii - cu regim de în`l]ime parter, cu
suprafa]` construit` de 319 mp [i suprafa]` util` de
307,6 mp - structur` metalic`, închideri perimetrale
[i învelitoare din panouri izopan de 10 cm grosime,
pardoseli din gresie [i parchet, tâmpl`rie din PVC
armat [i geam termopan este amplasat` pe
Str.Orion, nr. 16, lot. 5; -Terenul aferent construc]iei
în suprafa]` de 2831 mp, apar]ine Domeniului Privat
al Mun. Slobozia [i este concesionat c`tre propri-
etarul construc]iei. / Pre] de evaluare exclusiv TVA -
176 348 lei / Cota TVA - Scutit*. Licita]ia se afl` la al
III-lea termen [i porne[te de la pre]ul de evaluare
diminuat cu 50%. *Cota de tax` pe valoarea
ad`ugat` pentru vânzarea bunurilor imobile este
24%, scutit în conformitate cu prevederile art.141
alin.(2) lit.f) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fis-
cal, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare.
Invit`m pe cei care pretind vreun drept asupra aces-
tui bun s` în[tiin]eze despre aceasta organul de ex-
ecutare, înainte de data stabilit` pentru vânzare;
Pentru participarea la licita]ie, ofertan]ii depun în
plic închis, pîn` în ziua precedent` termenului de
vânzare, ora 12.00, urm`toarele documente: -oferta
de cump`rare; -dovada pl`]ii taxei de participare,
reprezentând 10% din pre]ul de pornire a licita]iei
(care se va vira în contul
RO56TREZ3915006XXX000125, deschis la Trezoreria
Municipiului Slobozia, sau la casieria unit`]ii noas-
tre);  împuternicirea persoanei care îl reprezint` pe
ofertant; -pentru persoanele juridice de na]ionali-
tate român`, copie a certificatului unic de înregis-
trare eliberat de Oficiul Registrului Comer]ului;
-pentru persoanele juridice str`ine, actul de înma-
triculare tradus în limba român`; -pentru persoanele
fizice române, copie a actului de identitate; -pentru
persoanele fizice str`ine, copie a pa[aportului; -
dovad` emis` de c`tre organele fiscale (bugetul de
stat [i bugetul local), c` nu are obliga]ii fiscale

restante fa]` de acestea, urmând s` se prezinte la
data stabilit` pentru vânzare [i la locul fixat în acest
scop. La licita]ie nu poate participa debitorul în
nume propriu sau prin persoane interpuse
(Declara]ie pe propria r`spundere conform preveder-
ilor art.326 din Noul Cod Penal). Împotriva prezen-
tului înscris, cel interesat poate introduce
contesta]ie la instan]a judec`toreasc` competen]`,
în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la
cuno[tin]`, în conformitate cu prevederile art. 172-
173 din O.G. 92/2003 privind Codul de procedura fis-
cal` republicat`, cu modific`rile [i complet`rile
ulterioare. Potrivit dispozi]iilor art.9 alin.(2) lit.c) din
O.G. 92/2003, republicat`, cu modific`rile [i com-
plet`rile ulterioare, când urmeaz` s` se ia m`suri de
executare silit`, nu este obligatorie audierea con-
tribuabilului. Pentru rela]ii suplimentare va pute]i
adresa la sediul Municipiului Slobozia, sau la tele-
fon 0243/231401 int. 163.

PIERDERI
Clubul Asocia]ia Sportiv` Magic Sibiu a pierdut Certifi-
catul de identitate sportiv` cu num`rul
SB/A2/00066/2003. |l declar`m nul. 

DECLAR PIERDUTE {I NULE CARNET DE STUDENT {I LE-
GITIMA}IE DE STUDENT IVANOV ALINA.

Rice Real Estate Project SRL cod unic înregistrare
24087633 seria B nr. 1263651, data eliber`rii 26 iunie
2008, J40/10942/2008, sediul Bucure[ti, Str. Obe-
denaru nr.8, sector 5, declar pierdut (nul) certificat de
înregistrare [i certificat constatator înregistrat sub nr.
330592/20.06.2008.

Societatea Na]ional` de Radiocomunica]ii SA -Sucur-
sala Direc]ia Radiocomunica]ii Bucure[ti, C.U.I. 11937112,
sediul Bucure[ti, sector 4, declar` pierdut (nul) Reg-
istrul unic de control de la sediul din {oseaua Olteni]ei
nr. 103, sector 4.

Miercuri, 18 martie 2015  Jurnalul na}ional 15

anun}uri


