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OFERTE SERVICIU
Proto Technology are ca principal domeniu de activitate
fabricarea de prototipuri, machete [i matri]e, numai în
lemn, argil`, r`[ini sau materiale compozite, cu
prec`dere în industria auto. C`ut`m persoan`,
femeie/b`rbat, care are cuno[tin]e în matri]are, ma-
chetare [i prototipare, desen tehnic [i lucrul cu unelte
manuale. Pentru mai multe informa]ii, v` rug`m s` ne
scrie]i pe adresa contact@prototechnology.ro. 

Universitatea Babe[-Bolyai. Direc]ia Resurse Umane. Ser-
viciul Resurse Umane. Anun]. În temeiul prevederilor H.G
nr. 286/ 2011, Universitatea Babe[-Bolyai cu sediul în Cluj-
Napoca, str. M. Kog`lniceanu nr. 1, organizeaz` concurs
pentru ocuparea postului de analist, vacant pe perioad`
nedeterminat` în cadrul Facult`]ii de Studii Europene.
Condi]ii de participare: - studii superioare în domeniul/
specializarea: matematic`, informatic`, tehnic; - vechime
în specialitatea studiilor de minim 1 an; - experien]` în
activitatea de între]inere a re]elelor de calculatoare de
minim 1 an; - cunoa[terea unei limbi de circula]ie in-
terna]ional`. Concursul va consta într-o prob` scris` (în
data de 11.02.2015, ora 10.00) [i un interviu (în data de
18.02.2015, ora 10.00). Dosarele de concurs se pot depune
pân` la data de 03.02.2015, ora 16.00. Informa]ii supli-
mentare se pot ob]ine de la Direc]ia Resurse Umane, str.
I.C. Br`tianu nr. 14, pe pagina de internet www.ubbcluj.ro
sau la telefon 0264/ 405300 interior 5449. Director RU,
Mircea Ra]iu.

Universitatea Babe[-Bolyai. Direc]ia Resurse Umane. Ser-
viciul Resurse Umane. Anun]. În temeiul prevederilor H.G
nr. 286/ 2011, Universitatea Babe[-Bolyai cu sediul în Cluj-
Napoca, str. M. Kog`lniceanu nr. 1, organizeaz` concurs
pentru ocuparea postului de secretar, vacant pe perioad`
nedeterminat` în cadrul Oficiul Programelor Europene.
Condi]ii de participare: - studii superioare în domeniul
[tiin]e administrative/ [tiin]e economice; -vechime în
specialitatea studiilor minim 5 ani; - experien]` în dome-
niul implement`rii proiectelor finan]ate din fonduri eu-
ropene minim 3 ani; - cursuri de perfec]ionare în
domeniul scrierii/ implement`rii proiectelor cu finan]are
european` [i în domeniul managementului de proiect;
- operare PC (Word, Excel). Concursul va consta într-o
prob` scris` (în data de 12.02.2015, ora 10.00) [i un inter-
viu (în data de 19.02.2015, ora 10.00). Dosarele de concurs
se pot depune pân` la data de 03.02.2015, ora 16.00. In-
forma]ii suplimentare: Direc]ia Resurse Umane, str. I.C.
Br`tianu nr. 14, pe pagina de internet www.ubbcluj.ro
sau telefon 0264/ 405300 interior 5449. Director RU,
Mircea Ra]iu.

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

CITA}II
Se citeaz` Nicolescu Constantin domiciliat \n Plopeni,
Aleea Trandafirilor nr. 3, bl. 26, sc. A, ap. 4, jud. Prahova,
este chemat la Judec`toria Ploie[ti \n calitate de p~r~t \n
dosarul nr. 17533/281/2013 la termenul din 05.02.2015 \n
contradictoriu cu SC Allianz }iriac Asigur`ri SA.

St`nescu Petre este citat pentru termenul din 16.02.2015,
la Judec`toria Rm. Vâlcea, în dosarul Nr. 4520/288/2014,
în calitate de pârât, în proces cu Asocia]ia de Proprietari
„Anton Pann” Nr. 3 Z`voi.

Subsemnata Udrea Ioana domiciliat` \n mun. Motru, sat
Plostina, jud. Gorj, \ncuno[tiin]ez c` s-a Declan[at proce-
dura declar`rii judec`tore[tia mor]ii so]ului meu Udrea
Ghe. Mihail disp`rut \n 22 februarie 1992, procedura ce
face obiectul dosarului nr. 7631/95/2013 aflat pe rolul Tri-
bunalului Gorj, cu termen de judecat` la 27.01.2015. Orice
persoan` care cunoa[te [i de]ine informa]ii \n legatur`
cu numitul Udrea Ghe. Mihail, av~nd ultimul domiciliu
cunoscut \n mun. Motru, sat Plostina, jud. Gorj, CNP
1560312180016, c`s`torit, 4 copii, este rugat` s` comu-
nice instant]ei de judecat` \n dosar nr. 7631/95/2013.

B`lan Iulia cu domiciliul în Dorohoi, Jud. Boto[ani, în cal-
itate de reclamant în dosar nr. 4083/222/2012, având ca
obiect “partaj judiciar” citeaz` la Judec`toria Dorohoi în

data de 5 februarie 2015 pe Amarinei Valeriu, Amarinei
Ion, Gafi]anu Mariana, Amarinei Dumitru, Amarinei Iu-
lian, Pogoreanu Felicia, Bajanaru Eugenia, Tanas`
Camelia, Mihai Doina, în calitate de pârâ]i.

Pricopii Ionel- Irinel - cu domiciliul \n Ia[i, Str. Arge[ nr. 17,
bl. D1, ET. 3, ap. 15, jud. Ia[i, este citat \n calitate de p~r~t
(curator special fiind d-na av. Leica Monalisa) \n dosarul
nr. 36573/245/2014, av~nd ca obiect preten]ii, \n data de
11.03.2015, ora 08:30, la Judec`toria Ia[i, cu sediul \n str.
Anastasie Panu nr. 25, Ia[i, Sec]ia Civil`, camera Sala 1,
complet c16f, reclamant` fiind SC Salubris SA Ia[i, cu
sediul \n Ia[i, {os. Na]ional` nr. 43, jud. Ia[i.

Bordeianu Marcel- cu domiciliul \n Ia[i, B-dul Nicolae
Iorga nr. 3A, bloc F9, sc. A, parter, ap. 1, jud. Ia[i, este citat
\n calitate de p~r~t \n dosarul nr. 31724/245/2014, av~nd
ca obiect preten]ii, \n data de 23.02.2015, ora 08:30, la
Judec`toria Ia[i, cu sediul \n str. Anastasie Panu nr. 25,
Ia[i, Sec]ia Civil`, camera Sala 7, complet c33, reclamant`
fiind SC Salubris SA Ia[i, cu sediul \n Ia[i, {os. Na]ional`
nr. 43, jud. Ia[i.

DIVERSE
SC Credis Comexim SRL anun]` ini]ierea Planului Urban-
istic de Detaliu "PUZ -pentru construire hal` [i birouri- B-
dul Muncii, nr.279" amplasat pe str.B-dul Muncii, nr.279.
Consultarea propunerii se poate face la Prim`ria Cluj-
Napoca, Compartimentul Strategii Urbane, cam.62.

Subscrisa Leavis Cont IPURL -administrator judiciar no-
tific` deschiderea procedurii generale de insolven]`
privind pe SC Andrax Expo SRL cu sediul \n Ploie[ti str.
Gheorghe Doja nr 60, jud. Prahova, nr. dosar 86/105/2015.
Termenul pentru depunerea opozi]iilor 10 zile de la prim-
irea notific`rii, depunere crea]e 02.03.2015, \ntocmire
tabel preliminar 23.03.2015, solu]ionare contesta]ii [i
depunere tabel definitiv 17.04.2015. Adunarea creditorilor
-27.03.2015 ora 13:00 la sediul administratorului judiciar.
Rela]ii la 0723.880.617.

Judec`toria Ineu, dosar 2274/246/2014 Soma]ie emis` la
data de 24 noiembrie 2014 privind cererea \nregistrat`
sub dosar nr .2274/246/2014 posesorii reclaman]i Dan

Radu [i Dan Maria Costina ambii cu domiciliul \n Arad
str. Grivi]ei nr. 95 jud. Arad cp. 310059 prin care au solici-
tat \n contradictoriu cu  p~r~ta Haldau Raveca domicil-
iat` \n comuna Taut, sat Nadas, nr. 284, jud. Arad, a se
constata dob~ndirea prin uzucapiune a dreptului de pro-
prietate, \n cota de 1/1 p`r]i, \n devalmasie, respectiv \n
comunitate legal` de bunuri, asupra imobilului teren ara-
bil extravilan, \nscris \n cartea funciar` nr. 2675 Taut,
identificat prin num`rul topografic. 1113-1119/a.12/134
arabil \n suprafa]` de 18550 mp teren necooperativizat,
prin uzucapiunea de 20 de ani de la moartea proprietaru-
lui tabular defunctul  Mot Gheorghe, decedat la data
de 02.03.1978 cu ultimul domiciliu \n Nadas nr. 3, comuna
Taut, jud. Arad. |n urma afi[`rii prezentei soma]ii, \n
baza art. 1051 cod procedura civil`, to]i cei interesa]i sunt
chema]i s` \nainteze opozi]ie la Judec`toria Ineu
deoarece \n caz contrar, \n termen de 6 luni de la publi-
carea soma]iei se va proceda la rezolvarea cererii pe baza
dovezilor prezentate de reclaman]i.  Reclaman]ii sus]in
c` au dob~ndit dreptul de proprietate pe titlu de uzu-
capiune  prin jonc]iunea posesiei lor cu posesia p~r~tei
Haldau Raveca, domicilat` \n comuna Taut, sat Nadas nr.
284, jud. Arad conform prevederilor art. 28 din Decretul
Lege nr. 115/1938 si folosesc acest imobil \n \ntregime, \n
mod pasnic, public, continuu [i sub nume de proprietari.
Prezenta soma]ie se va afi[a timp de 6 luni, prin
afi[area acesteia la imobilul arabil situat \n extravilanul
localit`]ii Taut, \ncris \n CF 2675 Taut, cu nr. top. 1113-
1119/a.12/134, la sediul Judec`toriei Ineu,la Biroului Teri-
torial de Cadastru [i Publicitate Imobiliara Ineu [i la
sediul Prim`riei comunei Taut va fi publicat` \n dou`
ziare de larg` r`sp~ndire din care cel pu]in unul na]ional.
Presedinte, L.M. Grefier B.M. 

ADUNåRI GENERALE
Convocare a Adun`rii Generale Extraordinare a
Ac]ionarilor Firm-Recom SA: Noi, Consiliul de adminis-
tra]ie al Firm-Recom SA, cu sediul în Bucure[ti, str. Ser-
gent Nu]u Ion nr.2, sector 5, C.U.I. 404262,
J40/3566/1991, fax 021.410.49.73, telefon 021.410.26.41,
e-mail recom2011@gmail.com, prin Pre[edinte Dobre
Sima Radu Nicolae, prin prezenta convoc`m adunarea

general` extraordinar` a ac]ionarilor, care se va întruni
la data de 11 martie 2015, ora 16:00, la sediul societ`]ii,
indicat mai sus, cu urm`toarea ordine de zi: 1. revocarea
hot`rârii adoptate la punctul 2 de pe ordinea de zi a
adun`rii generale extraordinare a ac]ionarilor FIRM-
RECOM S.A. din data de 19 decembrie 2014; 2. apro-
barea modului de retragere a ac]ionarilor, în situa]ia în
care societatea ar deveni o societate închis`; 3. 19 mar-
tie 2015, propus` ca dat` de înregistrare; 4. 18 martie
2015, ex date. În cazul în care, la data de 11 martie 2015,
nu este întrunit cvorumul, adunarea general` se va în-
truni la data de 12 martie 2015, ora 16:00, la sediul so-
ciet`]ii, indicat mai sus, cu aceea[i ordine de zi. Accesul
ac]ionarilor la lucr`rile adun`rii generale se face prin
verificarea actului de identitate, în cazul persoanelor
fizice, [i a procurii speciale, în cazul ac]ionarilor per-
soane juridice [i a ac]ionarilor persoane fizice reprezen-
tate. Unul sau mai mul]i ac]ionari reprezentând,
individual sau împreun`, cel pu]in 5% din capitalul so-
cial are/au dreptul: a) de a introduce puncte pe ordinea
de zi a adun`rii generale, în cel mult 15 zile de la publi-
carea convoc`rii, cu condi]ia ca fiecare punct s` fie
înso]it de o justificare sau de un proiect de hot`râre
propus spre adoptare de adunarea general`; 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. Drepturile prev`zute mai sus pot fi exercitate
numai în scris (transmise prin po[t` sau e-mail cu
semn`tur` electronic`). Ac]ionarii îsi pot exercita
aceste drepturi în cel mult 15 zile de la data public`rii
prezentei convoc`ri. Fiecare ac]ionar are dreptul s`
adreseze întreb`ri Consiliului de administra]ie privind
punctele de pe ordinea de zi a adun`rii generale. Acesta
are obliga]ia de a r`spunde la întreb`ri, cel mai târziu
cu 5 zile înainte de data adun`rii generale. Ac]ionarii
î[i pot exercita dreptul de vot asupra punctelor înscrise
pe ordinea de zi: a) personal; b) prin reprezentant, care
va prezenta formularul de procur` special` completat
de ac]ionarul reprezentat. Formularul de procur` spe-
cial` va fi expediat prin po[t` gratuit ac]ionarului in-
teresat, în baza unei cereri a acestuia, ce poate fi
depus` la sediul societ`tii sau trimis` prin fax sau e-
mail cu semn`tur` electronic`. Procurile speciale pot
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fi primite cel mai târziu la data întrunirii adun`rii gen-
erale, înso]ite de o copie a actului de identitate sau a
certificatului de înregistrate al ac]ionarului reprezen-
tat. c) prin corespondent`, iar votul urmeaz` a fi trimis,
respectiv primit prin fax cel mai târziu la data întrunirii
adun`rii generale. Data de referint` este 16 februarie
2015. Numai aceia care sunt ac]ionari la aceast` dat`
au dreptul de a participa si de a vota în cadrul adun`rii
generale. Toate documentele legate de punctele în-
scrise pe ordinea de zi, inclusiv, dar nefiind limitate la
documentele care urmeaza s` fie prezentate adun`rii
generale [i proiectul de hot`râre vor fi puse la
dispozi]ia ac]ionarilor începând cu data de 20 ianuarie
2015, în baza unei cereri scrise a acestora. Bucure[ti, 15
ianuarie 2015. Pre[edintele Consiliului de administra]ie,
Dobre Sima Radu Nicolae.

Convocation to Extraordinary General Meeting of the
Shareholders of FIRM RECOM S.A.: We, the Board of
FIRM RECOM S.A., headquarted in Bucharest, Sergent
Nu]u Ion street 2, having identification no. 404262 and
Registry no. in Romanian Trade Registry
J40/3566/1991, fax 021.410.49.73, telephone no.
021.410.26.41, e-mail recom2011@gmail.com, repre-
sented by Dobre Sima Radu Nicolae, Chairman, we
hereby call the extraordinary general meeting of the
shareholders, which will take place on March, 11th
2015, 16:00, at the headquarters of the company, indi-
cated above, with the following agenda: 1. revocation
of the decision taken at point 2 on the agenda of the
extraordinary general meeting of the shareholders of
FIRM RECOM S.A. on December 19th 2014; 2. the ap-
proval of the shareholders' withdrawal way, if FIRM-
RECOM S.A. would become a closed company; 3.
March, 19th 2015, proposed registration date; 4. March,
18th 2015, ex date. If, on March, 11th 2015, there is no
quorum, the general meeting will take place on
March, 12th 2014, 16:00, at the headquarters of the
company, with the same agenda. The access of the
shareholders at the general meeting’s works, will be

granted by the verification of the identity card, for the
individuals, and by the verification of the special em-
powerment, for legal persons shareholders and for
represented individuals. One or more shareholders,
representing, individually or together, minimum 5%
of the share capital, has/have the right to:a) to estab-
lish matters on the agenda, within 15 days from the
publication of the convocation, under the condition
that each matter shall be accompanied by a justifica-
tion or by a draft decision suggested to be adopted;
b) present draft decisions for the included or sug-
gested to be included matters on the agenda of the
general meeting. The previously provided rights may
be exercised only in writing (transmitted via mail or e-
mail with electronic signature). The shareholders may
exercise these rights within 15 days from the publica-
tion of the convocation. Each shareholder may ask
questions to the Board regarding the matters on the
agenda of the general meeting. The company is
obliged to answer the questions at the latest 5 days
before the general meeting. The shareholders may ex-
ercise their right to vote on the matters on the
agenda: a) personally; b) by representative, who will
present the special empowerment form, filled in by
the represented shareholder. The special empower-
ment form will be transmitted to the interested share-
holder via mail, free of charge, at his demand, which
may be filed at the headquarters of the company or
sent via fax. The special empowerments will be re-
ceived at the latest on the assembly date of the gen-
eral meeting, accompanied by a copy of the identity
card or registry certificate of the represented share-
holder; c) by correspondence and the vote would be
transmitted and received respectively via fax at the
latest on the assembly date of the general meeting.
The reference date is February, 16th 2015. Only those
who are shareholders at this date have the right to
take part and vote at the general meeting. All the doc-
uments related to the matters on the agenda, includ-

ing, but not limited to the documents which shall be
presented to the general meeting and the decision
draft will be made available to the shareholders from
January, 20th 2015, at their written demand.
Bucharest, January, 15th 2015. Chairman of the Board,
Dobre Sima Radu Nicolae.

LICITA}II
Comuna Miroslava, jude]ul Ia[i, organizeaz` licita]ie pub-
lic` deschis`, în data de 10.02.2015, pentru: -Concesionare
teren în suprafa]a de 20mp, orele 10:00; -Concesionare
teren în suprafa]a de 2660mp, orele 11:00. Caietul de
sarcini poate fi ob]inut de la Biroul achizi]ii publice din
cadrul Prim`riei com. Miroslava, jude]ul Ia[i. Costul Cai-
etului de sarcini este de 50 lei. Data limit` pentru
depunerea ofertelor 09.02.2015, orele 12:00.

PIERDERI
Tincu Constantin pierdut contracte de închiriere înregis-
trate la ANAF nr. 2853767 [i nr. 2853764 perioada 01 ian-
uarie 2012– 31 mai 2015, le declar nule.

Certificat de înregistrare al SC AD.COM SRL cu sediul în
Str.Ing. Zablovschi, nr.63, Bucure[ti, J40/8601/1995, CUI
9133361. Se declar` nul.

SC Investrom Prodexim SRL, RO 5810261, J34/487/1994,
Sfinte[ti, Teleorman, declar pierdut facturier seria TR WCL

nr. 0583756– 0583800 necompletate, ne[tampilate.

Pierdut decizia Comisiei Centrale de Acordare a Desp`gu-
birilor nr. 12762 –Lep`dat Vasilica. O declar nul`.

A.B.C. Asigur`ri– Reasigur`ri Bucure[ti, Str. {coala Flore-
asca nr.24 A, sector 1, Bucure[ti, nr. de ordine
J40/3129/1997, CUI 9438013, Agen]ia Tulcea 10, reprezen-
tat` de d-na Cujb` Luiza, în calitate de director, declar`
pierdute urm`toarele documente cu regim special: 1.
poli]e de asigurare: -seria C, nr. 010997; -seria S nr.
0300076– 0300100; -seria B nr. 015282- 015283 [i 015287–
015288; -seria Z nr. 000174. 2. chitan]e seria BWLU Nu-
merele: 8525326– 8525350; 8525351– 8525375; 8531701–
8531725; 8531726– 8531750; 8531751– 8531775; 8531776–
8531800; 8531801– 8531825; 8531826– 8531850; 8548051–
8548075; 8548151– 8548175; 8548176– 8548200;
8548401– 8548425; 8551851– 8551875; 8528451– 8528475.
Se declar` nule.

DECESE
Dac` se stinge o lum~nare, o aprinzi din nou, dar dac`
se stinge o via]`, o pl~ngem mereu. O inim` bun` a 
\ncetat s` mai bat`, un suflet cald s-a ridicat la cer
aproape de Dumnezeu, l`s~ndu-ne cu ochii \nl`crima]i [i
sufletele pline de durere, iar noi ne lu`m r`mas bun de
la un suflet nobil, al lui CONSTANTIN STIGLE}. Vei r`m~ne
mereu \n amintirea noastr`. So]ia, Livia Stigle] [i
nepoata, Raluca. 
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