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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, cofetar-patiser.
0722.268.866.

Prim`ria Comunei Cara[ova organizeaz` concurs pentru
ocuparea func]iei publice de execu]ie vacante: Inspector,
cl.I, grad debutant, în cadrul Compartimentului Cadastru,
Agricol, Urbanism. Condi]ii specifice: -studii universitare
de licen]` absolvite cu diplom`, respectiv studii superioare
de lung` durat`, absolvite cu diplom` de licen]` sau
echivalent`, în domeniul silvicultur`; -Abilit`]i de comu-
nicare; -Cuno[tin]e de operare pe calculator, cuno[tin]e de
limba croat`. 1) Condi]ii de desf`[urare a concursului: a)
Concursul se desf`[oar` la sediul Prim`riei Comunei
Cara[ova, nr.274 astfel: -Proba scris` în data de 20 aprilie
2015, ora 10.00; -Interviul în data de 22 aprilie 2015, ora
14.00; b)Condi]iile de participare la concurs, bibliografia
[i actele solicitate candida]ilor pentru dosarul de înscriere
sunt afi[ate la sediul Prim`riei Comunei Cara[ova.
Dosarele de înscriere se pot depune în termen de 20 de
zile de la publicare anun]ului. Pentru rela]ii suplimentare
la telefon 0255/232.000. Selec]ia dosarelor va avea loc în
termen de 5 zile de la data încet`rii depunerii dosarelor
de înscriere.

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 administrator financiar, va-
cant pe perioad` nedeterminat`, în cadrul Serviciului
Salarizare. Condi]ii de participare: - studii superioare de
lung` durat` în domeniul [tiin]e economice; - vechime pe
un post în specialitatea studiilor cel pu]in 2 ani. Concursul
va consta într-o prob` scris` (în data de 20.04.2015, ora
10.00), o prob` practic` (în data de 27.04.2015, ora 10.00)
[i un interviu (în data de 05.05.2015, ora 10.00). Dosarele de
concurs se pot depune pân` la data de 03.04.2015, ora
16.00. Informa]ii suplimentare se pot ob]ine de la Direc]ia
Resurse Umane, str. I.C. Br`tianu nr. 14, pe pagina de inter-
net www.ubbcluj.ro sau la telefon 0264/ 405300, interior
5449. Director RU, Mircea Ra]iu.

Anun]. Prim`ria Comunei Ib`ne[ti, cu sediul în Ib`ne[ti,
Str. Principal`, nr. 708, jud. Mure[, organizeaz` concurs
pentru ocuparea unor func]ii publice vacante de: -Inspec-
tor clasa I, gradul profesional debutant, în cadrul Compar-
timentului Financiar-Contabil Impozite [i Taxe; -Inspector
clasa I, gradul profesional debutant, în cadrul Comparti-
mentului Achizi]ii Publice [i Urbanism. Concursurile se vor
desf`[ura la sediul Prim`riei Comunei Ib`ne[ti, din
Ib`ne[ti, Str. Principal`, nr. 708, astfel: -proba scris` -
21.04.2015, ora-10.00; interviu (proba oral`) -23.04.2015, ora-
12.00. Termenul limit` pentru depunerea dosarelor:
08.04.2015, ora-16.00. Rela]ii suplimentare se pot ob]ine
la sediul Prim`riei Comunei Ib`ne[ti, pe site-ul primariei
www.ibanesti.ro sau la telefon: 0265.538.300.

Prim`ria comunei Cilibia, jude]ul Buz`u, organizeaz` con-
curs  în data de 20.04.2015, ora 10.00 -proba scris` [i re-
spectiv  22.04.2015, ora 10.00- interviu, pentru  ocuparea
func]iei  publice  vacante de Consilier, CI. I, grad profesional
–Principal. Dosarul de înscriere va cuprinde:  copia actului
de identitate; formularul de înscriere, copii acte de studii;
copia carnetului de munc`, cazierul judiciar; adeveren]`
medical`; declara]ie pe propria r`spundere c` nu a
desf`[urat activitate de  poli]ie politic`; copia fi[ei de eval-
uare a performan]elor individuale (dup` caz).  Condi]ii de
ocupare a func]iilor publice vacante;  Pentru func]ia pub-
lic`  de Consilier, CI. I, grad Principal: studii universitare de
licen]` absolvite cu diplom` respectiv  studii superioare,
de lung` durat` absolvite cu diploma de licen]` sau
echivalenta în stiin]e economice; cuno[tin]e de baz` de
operare  pe calculator; vechime în domeniul de speciali-
tate 5 ani. Bibliografia va fi afi[at` la sediul  institu]iei or-
ganizatoare. Data limit` pentru depunerea dosarelor este

de 14.04.2015, ora 14.00. Rela]ii  la tel. 0786.140.311.

Agen]ia pentru Finan]area Investi]iilor Rurale, aflat` în sub-
ordinea Ministerului Agriculturii [i Dezvolt`rii Rurale or-
ganizeaz` în data de 17 aprilie 2015, ora 10:00, proba scris`
a concursului pentru ocuparea a 10 posturi vacante de
execu]ie cu contract individual de munc` pe perioad`
nedeterminat`, astfel: -1 post de Consilier gr.IA- S.C.I.A.-
Studii de specialitate: studii superioare de lung` durat`
absolvite cu diplom` de licen]` sau echivalent`/  studii
universitare de licen]`: [tiin]e inginere[ti /sociale (juridice,
administrative, economice, politice); Vechime în speciali-
tatea studiilor: minim 1 an; -1 post de Consilier gr.IA- în
cadrul D.E.C.P.F.E.– S.E.P.- Studii de specialitate: studii supe-
rioare de lung` durat` absolvite cu diplom` de licen]` sau
echivalent`/ studii universitare de licen]`: [tiin]e in-
ginere[ti / sociale (economice, administrative); Vechime
în specialitatea studiilor: minim 1 an; -1 post de Consilier
gr.IA- în cadrul D.I.B.A.– S.I.B.– C.I.; Studii de specialitate:
studii superioare de lung` durat` absolvite cu diplom` de
licen]`/ echivalent`/ studii universitare de licen]` [tiin]e
inginere[ti/ economice/ juridice/ arhitectur`; Vechime în
specialitatea studiilor: minim 1 an; -1 post Consilier gr.IA-
în cadrul C.R.F.I.R. 1 Nord Est– S.I.B.A.- C.I.; Studii de special-
itate: studii superioare de lunga durata absolvite cu
diploma de licen]`/ echivalent`/ studii universitare de
licen]` [tiin]e inginere[ti/ sociale (economice, juridice,
politice) /medicin` veterinar`/ arhitectur`; Vechime în
specialitatea studiilor: minim 1 an; -1 post de Consilier gr.IA-
în cadrul C.R.F.I.R. 4 Sud Vest– S.L.I.N.A.- C.I.; Studii de spe-
cialitate: studii superioare de lunga durata absolvite cu
diploma de licenta/ echivalenta/ studii universitare de
licen]a [tiin]e inginere[ti/ socio– umane(economice, ju-
ridice, administrative, politice, filologie, sociologie, psiholo-
gie)/ matematic` [i [tiin]e ale naturii/ medicin`
veterinar`; Vechime în specialitatea studiilor: minim 1 an;
-1 post de Consilier juridic gr.IA- în cadrul C.R.F.I.R. 4 Sud
Vest– Compartiment Juridic [i Contencios; Studii de spe-
cialitate: studii superioare de lung` durat` absolvite cu
diploma de licen]`/ echivalenta/ studii universitare de
licen]` [tiin]e juridice; Vechime în specialitatea studiilor:
minim 2 ani [i 6 luni; -1 post de Consilier gr.IA -în cadrul
C.R.F.I.R. 8 Bucure[ti- Ilfov– S.L.I.N.A.- C.I.; Studii de special-
itate: studii superioare de lung` durat` absolvite cu
diploma de licen]`/ echivalent`/ studii universitare de
licen]a [tiin]e inginere[ti/ socio–umane (economice, ju-
ridice, administrative, politice, filologie) /matematic` [i
[tiin]e ale naturii/ medicin` veterinar`; Vechime în spe-
cialitatea studiilor: minim 1 an; -1 post de Consilier gr.IA -în
cadrul C.R.F.I.R. 8 Bucure[ti- Ilfov– S.A.F.P.D.- C.E.; Studii de
specialitate: studii superioare de lunga durata absolvite
cu diplom` de licen]`/ echivalenta/ studii universitare de
licen]` [tiin]e inginere[ti/ sociale (economice, juridice, ad-
ministrative, politice)/ medicin` veterinar`/matematic`
[i [tiin]e ale naturii /umaniste; Vechime în specialitatea
studiilor: minim 1 an; -1 post de Consilier gr.IA -în cadrul
O.J.F.I.R. Suceava– S.L.I.NA.- C.I.; Studii de specialitate: studii
superioare de lunga durata absolvite cu diploma de
licen]`/ echivalenta/ studii universitare de licen]a [tiin]e
inginere[ti/ sociale (economice, juridice, administrative,
sociologie, politice, psihologie) /medicina veterinar`/
matematic` [i [tiin]e ale naturii; Vechime în specialitatea
studiilor: minim 1 an; -1 post de Consilier gr.IA -în cadrul
O.J.F.I.R. Harghita- S.L.I.N.A. – C.E.; Studii de specialitate:
studii superioare de lung` durat` absolvite cu diplom` de
licen]a /echivalenta/ studii universitare de licen]` [tiin]e
inginere[ti/ sociale (economice, juridice, administrative,
politice, psihologie) /medicin` veterinar`/ matematic` [i
[tiin]e ale naturii; Vechime în specialitatea studiilor:
minim 1 an; Data limit` de depunere a dosarelor de con-
curs: 03.04.2015, ora 16:30, la sediul AFIR, str. {tirbei Vod`.
nr. 43, sector 1, Bucure[ti. Proba scris` a concursului se va
desf`[ura în data de 17.04.2015, ora 10:00, la sediul AFIR,
str. {tirbei Vod`. nr. 43, sector 1, Bucure[ti. Interviul va avea
loc în data de 23.04.2015, ora 10:00, la sediul AFIR, din str.
{tirbei Vod`, nr. 43, sector 1, Bucure[ti. Date de contact sec-
retar comisie concurs- Direc]ia pentru Gestiunea Perfor-

man]elor Profesionale [i Recrutare- Agen]ia pentru
Finan]area Investi]iilor Rurale: nr. tel. 031.860.25. 48 -Lorena
L`p`d`tescu.

CITA}II
Se citeaz` numitul Grigorie C. Cristinel, în calitate de pârât,
în dosar nr. 3781/223/2013, al Judec`toriei Dr`g`[ani, cu
termen de judecat` în data de 30.04.2015, obiect partaj
succesoral.

Lascarachi Valentina este chemat` în instan]` la
Judec`toria Ia[i, camera– sala 6, complet CO2, în
09.04.2015, ora 8.30 în calitate de pârât, Dosar nr.
33306/245/2014 în proces cu Lascarachi Mihai, în calitate
de reclamant.

Smircu Ioan - cu domiciliul \n Ia[i, str. Vasile Lupu, nr. 128,
bloc A2, tr. 1, et. 7, ap. 10, jud. Ia[i, este citat \n calitate de
p~r~t, \n dosarul nr. 39506/245/2014, (curator special de-
semnat fiind av. Corbu Daniel) av~nd ca obiect preten]ii, \n
data de 30.03.2015, ora 08:30, la Judec`toria Ia[i, cu sediul
\n str. Anastasie Panu nr. 25, Ia[i, Sec]ia Civil`, camera Sala
3, complet c 03, reclamanta fiind SC Salubris SA Ia[i, cu
sediul \n Ia[i, {os. Na]ional` nr. 43, jud. Ia[i.

Numita Milea Oana-Nicoleta cu ultimul domiciliu cunos-
cut în municipiul Gala]i, str. Regiment 11 Siret nr. 25, bl. D6,
sc.1, et. 4, ap. 18, este citat` la Tribunalul Gala]i, la data de
6.04.2015 sala 3, ora 12, \n Dosarul civil nr. 7339/121/2014, în
proces cu Direc]ia General` de Asisten]` Social` [i
Protec]ia Copilului Gala]i.

SOMA}II
Judec`toria N`s`ud. Dosar nr. 300/265/2015. Soma]ie de
uzucapiune – emis` în baza Încheierii pronun]at` la
12.03.2015. Prin ac]iunea civil` ce face obiectul dosarului
nr. 300/265/2015, reclamanta Pui Maria – din loc. Poiana
Ilvei, str. Principal`, nr. 278, jud. Bistri]a-N`s`ud, au solicitat
instan]ei constatarea dobândirii dreptului de proprietate
prin uzucapiune de c`tre defunctul Pui Mih`il` [i pârâta
Pui M`rioara, asupra unei suprafe]e de circa .1500mp, din
terenul înscrise în CF 26882 Maieru, top. 6241/2, asupra

unei suprafe]e de circa 1.369 mp, din terenul înscrise în CF
26883 Maieru, top 6242, asupra întregului teren înscris în
CF 717 Maieru, top. 6243 [i asupra întregului teren înscris
în CF 4007 Maieru, top. 6244. Aducem la cuno[tin]a tu-
turor persoanelor interesate faptul c` au posibilitatea de
a formula opozi]ie în cauz`, în termen de 6 luni de la
emiterea celei din urm` publica]ii, în caz contrar, instan]a
urmând a trece la judecarea cererii de uzucapiune. Pre[ed-
inte Munteanu Diana-Maria. Grefier Galea Carmen Lucia

Soma]ie emis` în temeiul dispozi]iilor încheierii din
27.02.2015 proun]ate în dosarul nr. 7516/740/2014. Prin
prezenta se aduce la cuno[tin]a celor interesa]i c` în baza
dipozi]iilor art. 1050 - 1051 Noul Cod de procedur` civil`,
reclamantul Feraru Gheorghe, cu domiciliul în comuna
R`smire[ti jude]ul Teleorman, a formulat ac]iune care face
obiectul dosarului nr. 7516/740/2014 prin care a solicitat
instan]a s` constate c` a dobândit prin uzucapiune drep-
tul de proprietate asupra: imobilului - teren intravilan în
suprafa]` total` de 1500 mp din acte (1492 mp din
m`sur`tori), având ca vecin`t`]i la N - Albu Constantin, la
S - drum comunal, la V - Mihai Stan, la E - St`nil` Constan-
tin [i asupra imobilului - locuin]`, construit` din paiant`,
format` din 3 dormitoare, o prisp`, un hol [i o anex`
acoperit` cu tabl`, imobile situate în comuna R`smire[ti,
Sola - 36, Parcelele 730 [i 730/2, jude]ul Teleorman. Orice
persoan` interesat` este somat` ca, în termen de 6 luni de
la afi[area [i publicarea prezentei soma]ii, s` formuleze
opozi]ie la cererea de uzucapiune a reclamantului Feraru
Gheorghe, la Judec`toria Alexandria. În caz contrar se va
proceda la judecarea cererii. Soma]ia face parte integrat`
din încheierea pronun]at` de Judec`toria Alexandria la
data de 27.02.2015.

Soma]ie Data emiterii: 27.02.2015. Judec`toria Zimnicea,
jude] Teleorman, prin încheierea de [edin]` din data de
25.02.2015, pronun]at` în dosarul nr. 2474/339/2014, a dis-
pus emiterea SOMA]IEI privind pe reclaman]ii Velicu
Camen [i Velicu Cornelia, ambii cu domiciliul în comuna
Bujoru, jude]ul Teleorman, care invoc` dobândirea pro-
priet`]ii prin uzicapiune, întrucât posed`  bunurile sub
nume de proprietar din anul 1977, terenul fiind atribuit
socrului, respectiv tat`lui reclaman]ilor, defunctul
Buricescu Ilie, cu circa 60 - 70 ani de c`tre Biserica Orto-
dox` “Sf Dimitrie”, defunctul fiind preotul acestei parohii,
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iar din anul 1977 reclaman]ii au st`pânit terenul în
suprafa]` de 1007 mp, teren intravilan situat în com. Bu-
joru, jud. Teleorman, cu vecin`t`]ile: N - DN 5C, S - Iancu
Ionel [i Cristea Ionel, E- Velicu Camen (restul propriet`]ii
reclaman]ilor), V - Cîrjaliu Marian [i SC Domino SRL, pre-
cum [i dobândirea prin accesiune a dreptului de propri-
etate asupra imobilului în suprafa]` construit` de 114 mp,
ca atare invoc` dobândirea propriet`]ii prin uzucapiune
de lung` durat` (30 ani). To]i cei interesa]i s` fac` opozi]ie,
se vor adresa instan]ei în scris, cu precizarea c`, în caz con-
trar, în termen de 6 luni de la emiterea celei din urm` pub-
lica]ii se va trece la judecarea cererii.

DIVERSE

ADUNåRI GENERALE
Administratorul Unic al INCAF S.A. Ploie[ti Convoac`
Adunarea General` Ordinar` a Ac]ionarilor \n data de
23.04.2015, orele 12,00, la adresa din Ploie[ti, str. Labora-
torului nr. 15A, cl`direa C1, etaj 1, biroul nr. 9, jude]ul Pra-
hova, pentru to]i ac]ionarii \nregistra]i \n Registrul
Ac]ionarilor la sf~r[itul zilei de 30.03.2015. Dac` A.G.O.A.
nu va fi statutar` la data de mai sus, se fixeaz` [i se con-
sider` convocat` o a doua A.G.O.A. pentru data de
24.04.2015, orele 12,00, \n acela[i loc. Informa]ii supli-
mentare la sediul INCAF SA, Ploie[ti, str. Laboratorului
nr.15A, cl`direa C1, etaj 1, biroul nr. 9, jude]ul Prahova,
nr.tel. 0244/535351, \n ziua de joi, \ntre orele 11:00 – 13:00.

Convocator: Consiliul de Conducere al Funda]iei pentru
Tineret a Municipiului Bucure[ti, în conformitate cu
prevederile legale în vigoare [i cu art. 11 alin. (1) din Reg-
ulamentul Intern de Organizare [i Functionare (RIOF) al
FTMB, convoac`, în data de 08.04.2015 orele 18.00, la
sediul FTMB din Bucure[ti, Calea {erban Vod` nr. 213, sec-
tor 4- Tehnic Club, Adunarea General` Ordinar` a Orga-
niza]iilor de Tineret a FTMB cu urm`toarea Ordine de Zi:
(1) Admiterea de noi membri în cadrul Adun`rii Generale
a FTMB; (2) Raport de activitate al Consiliului de Conduc-
ere pentru perioada 01.01-31.12.2014; (3) Aprobarea
Situa]iilor Financiare anuale la 31.12.2014, ce include
bilan]ul contabil, contul de profit [i pierdere, repartizarea
rezultatului exerci]iului financiar, situa]ia activelor imo-
bilizate, înso]ite de Raportul de Gestiune [i Raportul
Comisiei de Cenzori; (4) Aprobarea Bugetului de venituri
[i cheltuieli pe 2015. În cazul în care la data [i ora stabilite
nu se întrune[te cvorumul necesar, Adunarea General`
Ordinar` a Organiza]iilor de Tineret a FTMB este recon-
vocat` pentru data de 09.04.2015, orele 18.00 la aceea[i
adres` [i cu aceea[i ordine de zi. Organiza]iile membre
în Adunarea General` a Organiza]iilor de Tineret a FTMB
vor delega reprezentan]i pentru participarea la sedin]a
Adun`rii Generale, printr-un mandat scris ce va fi înaintat
pentru înregistrare pân` la data prezent`rii pentru par-
ticiparea la [edin]`. Rela]ii suplimentare la tel.:
021/335.13.72; 021/410.70.72; 0752.304.665- Doina Sorina
Oprea- Secretar FTMB; e-mail. office@ftmb.ro.

Convocare: Pre[edintele convoac` Adunarea General` Or-
dinar` a Ac]ionarilor din SC SIAC SA pentru data de
20.04.2015, orele 12.00 la sediul societ`]ii din Bucure[ti,
str. Luigi Galvani 20 bis, sect. 2, cu urm`toarea ordine de
zi: -Raportul administratorilor asupra activit`]ii
desf`[urate în exerci]iul financiar 2014; -Raportul cenzo-
rilor asupra concluziilor desprinse din analiza bilan]ului
încheiat 2014; -Discutarea [i aprobarea bilan]ului 2014; -
Aprobarea repartiz`rii profitului; -Stabilirea bugetului de
venituri [i cheltuieli 2015; -Diverse probleme administra-
tive. În cazul în care  nu se întrune[te cvorumul legal

Adunarea General` a Ac]ionarilor, este convocat` pentru
21.04.2015, orele 12.00 la aceea[i adres`. Materialele in-
formative ale adun`rii se pot procura de la  sediul so-
ciet`]ii, începând cu 06.04.2015. Formularele de procura
speciale se pot obtine si se  vor depune la sediul societ`]ii,
pân` la  14.04.2015 la aceea[i adres`. Pre[edintele Consil-
iului de Administra]ie, Ing. Sofia Vasile.

Consiliul de Administra]ie al SC Semrom Muntenia SA,
J40/895/1991, RO351290, în conformitate cu prevederile
Legii nr. 31/1990, Legii nr. 297/2004 [i ale Actului Constitu-
tiv al societ`]ii, convoac` Adunarea General` Ordinar` a
Ac]ionarilor SC Semrom Muntenia SA pentru data de
23.04.2015, ora 11:00. {edin]a Adun`rii Generale Ordinar`
a Ac]ionarilor se va desf`[ura la sediul sucursalei
societ`]ii din Constan]a, str. Interioar` nr. 3, jud.
Constan]a. Adunarea General` Ordinar` a Ac]ionarilor va
avea urm`toarea ordine de zi: 1. Aprobarea situa]iilor fi-
nanciare la 31.12.2014  pe baza materialelor prezentate, a
raportului de gestiune al Consiliului de Administra]ie [i
raportului de audit financiar; 2. Aprobarea repartiz`rii
profitului net; 3. Desc`rcarea de gestiune a administrato-
rilor pentru exerci]iul anului 2014; 4. Aprobarea Bugetu-
lui de Venituri [i Cheltuieli [i a Programului de investi]ii pe
anul 2015; 5. Aprobarea remunera]iei membrilor Consili-
ului de Administra]ie, a limitei generale ale remunera]iei
suplimentare pe anul 2015 precum [i a nivelului sumei
asigurate prin asigurarea de risc profesional a adminis-
tratorilor; 6. Alegerea auditorului financiar, stabilirea du-
ratei minime a contractului de audit financiar [i
onorariului acestuia; 7. Aprobarea ca dat` de identificare
a ac]ionarilor asupra c`rora se r`sfrâng efectele hot`rârii
Adun`rii Generale Ordinare a Ac]ionarilor a datei de
12.05.2015. 8. Aprobarea ca ex date a datei de 11.05.2015. 9.
Mandatarea dlui director general Ilie Sima s` efectueze
toate demersurile legale [i s` semneze toate actele nece-
sare ducerii la îndeplinire a hot`rârilor adoptate. În cazul
neîndeplinirii cvorumului, Adunarea General` Ordinar`
a Ac]ionarilor se va întruni în data de 24.04.2015 ora 11:00
la sediul  sucursalei societ`]ii din Constan]a, str. Interioar`
nr. 3, jud. Constan]a. La [edin]` sunt îndrept`]i]i s` par-
ticipe [i s` voteze ac]ionarii înregistra]i la Depozitarul
Central SA la data de referin]` 10.04.2015. Ac]ionarii î[i
pot exercita drepturile prev`zute de art. 7 din Regulamen-
tul C.N.V.M. nr. 6/2009 în termen de cel mult 15 zile de la
data public`rii convoc`rii, cu respectarea procedurilor
prev`zute pe site-ul www.semrommuntenia.ro.
Ac]ionarii î[i pot exercita drepturile prev`zute de art. 13
din Regulamentul C.N.V.M. nr. 6/2009 pân` cel mai târziu
la data [edin]ei, cu respectarea procedurilor prev`zute pe
site-ul www.semrommuntenia.ro. Materialele Adun`rii
Generale Ordinare a Ac]ionarilor, proiectul de hot`râre [i
procedura privind participarea [i exercitarea dreptului de
vot  pot fi consultate sau procurate, in schimbul unei
sume reprezentand contravaloarea costului lor de multi-
plicare, de la sediul societ`]ii din Bucure[ti, str. Aristide
Pascal nr. 28-30, sector 3 [i pe site-ul www.semrommunte-
nia.ro. începând cu data de 23.03.2015. Dreptul de vot se
poate exercita direct, prin reprezentant sau prin corespon-
den]`. Ac]ionarii persoane fizice î[i pot exercita votul di-
rect participând la [edin]` în baza actului de identitate,
prin corespondenta, sau pot fi reprezenta]i prin alte per-
soane în baza unei procuri speciale întocmite în conformi-
tate cu prevederile reglement`rilor ASF. Ac]ionarii
persoane juridice pot fi reprezenta]i prin reprezentan]ii
lor legali care, la rândul lor, pot da procur` special` în-
tocmit` în conformitate cu prevederile reglement`rilor
ASF. Informa]ii detaliate privind procedura de vot [i com-
pletarea buletinului de vot  sunt disponibile pe site-ul
www.semrommuntenia.ro. Formularele de procur` si de
vot prin corespondenta vor fi disponibile la sediul so-
ciet`]ii din Bucure[ti, str. Aristide Pascal nr. 28-30, sector
3 [i pe site-ul www.semrommuntenia.ro incepand din
data de 23.03.2015. Desemnarea reprezentan]ilor
ac]ionarilor se poate face si prin mijloace electronice, în
conformitate cu prevederile art. 17 din Regulamentul nr.
6/2009 al C.N.V.M., printr-o scrisoare în format pdf c`ruia
i s-a încorporat, ata[at sau i s-a asociat logic o semn`tur`
electronic` cu respectarea condi]iilor prev`zute de Legea
nr. 455/2001, transmise prin email la adresa office@sem-
rommuntenia.ro.  În cazul în care semn`tura electronic`
apar]ine reprezentantului legal al unui ac]ionar, aceast`
calitate trebuie s` fie precizat` în certificatul semn`turii
electronice. Vor fi luate în considerare doar procurile de
reprezentare, buletinele de vot prin coresponden]` [i no-
tific`rile electronice de desemnare a reprezentan]ilor
primite la sediul societ`]ii din Bucure[ti, str. Aristide Pas-
cal nr. 28-30, sector 3, pân` la data de 21.04.2015 ora 11:00.
Pre[edintele Consiliului de Administra]ie, Ilie Sima.

Convocare: Consiliului de Administra]ie al S.C. IMSAT S.A.
Bucure[ti, cu sediul în Bucure[ti, Bd. Iuliu Maniu nr. 7, corp
B, etaj 3, sector 6, avand nr. de înregistrare la O.R.C.–
J40/1015/1991, C.U.I.: 1571536, convoac` adunarea gen-
eral` ordinar` a ac]ionarilor la sediul societ`]ii la data de
22.04.2015, ora 10.00, [i adunarea general` extraordinar`
a ac]ionarilor la data de 22.04.2015, ora 11, pentru to]i
ac]ionarii înregistra]i în registrul ac]ionarilor la sfâr[itul

zilei de 09.04.2015, cu urm`toarea ordine de zi: Adunarea
general` ordinar` a ac]ionarilor: A. Numirea a doi noi
membri- administratori în cadrul Consiliului de Adminis-
tra]ie ale c`ror mandate vor fi valabile pân` la data de
09.12.2017. Numele, localitatea de domiciliu [i calificarea
profesional` a acestora pentru func]ia de administrator
se afl` la dispozi]ia ac]ionarilor, putând fi consultat` [i
completat` de ace[tia. B. Stabilirea indemniza]iei admin-
istratorilor nou ale[i. Adunarea general` extraordinar` a
ac]ionarilor: A. Aprobarea modific`rii art. 5.1 primul alin-
eat din Actul Constitutiv al societ`]ii care va avea
urm`torul con]inut: „Societatea este administrat` de
c`tre Consiliul de Administra]ie format din 9 (nou`) ad-
ministratori, ale[i de Adunarea General`.” B. Aprobarea
modific`rii art. 5.1.4 din Actul Constitutiv al societ`]ii,
dup` cum urmeaz`: „5.1.4 În caz de demisie, deces, pen-
sionare, revocare sau orice alt` circumstan]` prin care un
Administrator [i-ar înceta func]ia, acesta va fi înlocuit de
îndat` de c`tre un administrator ales de Adunarea Gen-
eral`. Durata pentru care este numit un administrator
pentru a ocupa locul vacant va fi egal` cu perioada care
a r`mas pân` la expirarea mandatului predecesorului
s`u.” C. Aprobarea elimin`rii art. 5.1.6 din Actul Constitu-
tiv al societ`]ii. D. Aprobarea modific`rii art. 5.3.1 din Actul
Constitutiv al societ`]ii, dup` cum urmeaz`: „5.3.1 Cum
conducerea Societ`]ii este delegat` Directorilor, Soci-
etatea va fi reprezentat` în raporturile cu ter]ii prin Di-
rectorul General [i, în limitele art. 143 indice 2 din Legea
31/1990, prin directorii numiti in intelesul art. 143 al. 5 din
Legea 31/1990, ace[tia putând s` î[i exercite atribu]iile
atât împreun`, cât [i separat. Consiliul de Administra]ie,
prin Pre[edintele sau, va reprezenta Societatea în rapor-
turile cu Directorii.” E. Aprobarea modific`rii art. 5.5.1 din
Actul Constitutiv al societ`]ii, în sensul c` se adaug` punc-
tul: „(xxii) aprob` încheierea contractelor de credit bancar,
a facilit`]ilor, a contractelor de garan]ie pân` în limita a
jum`tate din valoarea contabil` a activelor Societ`]ii la
data încheierii actului juridic [i în valoare de peste
300.000 (trei sute de mii) EUR.” F. Mandatarea adminis-
tratorilor societ`]ii s` întocmeasc`, s` semneze [i s` pub-
lice Proiectul de fuziune a societatii cu S.C. IMSAT
CEPROCIM Engineering S.R.L., cu sediul în Bucure[ti, Bd.
Iuliu Maniu nr. 7, Corp B, etaj 3, Cam. B113, B114, B115, B116,
B116 bis, B118, B119, B120, B121 [i B122, Sector 6, înregistrat`
sub nr. J40/20844/2007, avand C.U.I. RO22695065, în con-
formitate cu dispozi]iile art. 238 alin. (1), lit. a) [i
urm`toarele din Legea nr. 31/1990, republicat`, cu
modific`rile [i complet`rile ulterioare. În cazul în care cvo-
rumul necesar nu se va întruni la data men]ionat`,
Adunarea General` Ordinar` [i Adunarea Gereral` Extra-
ordinar` a Ac]ionarilor se vor ]ine la data de 23.04.2015,
ora 10, respectiv ora 11, în acela[i loc, cu aceea[i ordine de
zi. Documentele [i materialele informative referitoare la
problemele incluse pe ordinea de zi a adun`rii, precum
[i formularele de procur` special` pot fi ob]inute de la
sediul societ`]ii. Informa]ii suplimentare se pot ob]ine la
tel.: 021/316.66.00/171. Ac]ionarii pot participa la
adun`rile generale 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 legii. 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 târziu în data de 09.04.2015. Director General,
Ioan Moga.

Convocator: Consiliul de administra]ie al IPTANA S.A. cu
sediul \n Bucure[ti, Bd. Dinicu Golescu nr.36, sector 1, CUI
1583816, Nr. \nregistrare Registrul Comer]ului
J40/1747/1991, convoaca Adunarea general` ordinar` a
ac]ionarilor în ziua de 22 aprilie 2015 ora 14.00 la sediul IP-
TANA S.A. Bucure[ti, Bd. Dinicu Golescu nr. 36, sector 1, pen-
tru to]i ac]ionarii \nregistra]i \n Registrul ac]ionarilor la
sf~r[itul zilei de 20 aprilie 2015, cu urm`toarea ordine de
zi: 1. Prezentarea si aprobarea Raportului Consiliului de ad-
ministra]ie privind realizarea programului de activitate pe
anul 2014; 2. Prezentarea [i aprobarea Raportului de audit
al situa]iilor financiare la data de 31 decembrie 2014; 3.
Prezentarea [i aprobarea Bilan]ului, contului de profit [i
pierdere [i a celorlalte situa]ii financiare anuale pentru ex-
erci]iul financiar al anului 2014; 4. Aprobarea rezultatului
financiar al anului 2014 [i stabilirea modului de reparti-
zare a profitului, respectiv de acoperire a eventualei
pierderi; 5. Aprobarea descarc`rii de gestiune a Consiliu-
lui de administra]ie [i a Auditorului financiar pentru ex-
erci]iul financiar 2014; 6. Prezentarea [i aprobarea
Programului de activitate pe anul 2015; 7. Prezentarea [i
aprobarea Bugetului de venituri [i cheltuieli pe anul 2015;
8. Prezentarea Programului de investi]ii pe anul 2015; 9.
Stabilirea datei de 20 aprilie 2015, ca data de referin]` pen-
tru identificarea ac]ionarilor asupra carora se r`sfr~ng
hot`r~rile Adun`rii generale ordinare a ac]ionarilor; 10. Re-
ducerea numarului membrilor Consiliului de
administra]ie; 11. Diverse. Dac` la prima convocare nu se
întrune[te majoritatea conform Legii nr. 31/1990, [edin]a
se reprogrameaz` la data de 23 aprilie 2015, în acela[i loc

[i la aceea[i or`. |ncep~nd cu data de 01 aprilie 2015, doc-
umentele [i materialele informative referitoare la prob-
lemele cuprinse \n ordinea de zi, se pot consulta la sediul
IPTANA S.A. Formularele de procuri  se pot ob]ine de la
sediul IPTANA S.A. \ncep~nd cu data de 01 aprilie 2015 [i se
vor depune completate [i semnate la sediul societ`]ii p~n`
la data de 20 aprilie 2015. Pre[edinte Consiliul de Admin-
istra]ie dr. ing. Cornel Martincu.

Convocator: Consiliul de administra]ie al S.C.
TRANSPROIECT 2001 S.A., C.U.I. 14163342, Nr. |nregistrare
Registrul Comertului J 40/7571/2001, convoac` Adunarea
general` extraordinar` a ac]ionarilor, pentru ziua de 22
aprilie 2015, ora 16,00 la la adresa: Bucure[ti, B-dul Dinicu
Golescu nr. 36, sector 1, pentru to]i ac]ionarii \nregistra]i
\n Registrul ac]ionarilor la sf~r[itul zilei de 20 aprilie 2015,
cu urm`toarea ordine de zi: 1. Aprobarea modificarii art. 19
alin. 1, 2 [i 3 din Actul constitutiv al societ`]ii, astfel:
„Adunarea general` ordinar` a ac]ionarilor este valabil
constituit` \n prezen]a ac]ionarilor reprezent~nd cel pu]in
o p`trime din num`rul total de drepturi de vot. Hot`rârile
adun`rii generale ordinare se iau cu majoritatea voturilor
exprimate, cu exceptia hot`r~rilor pentru a c`ror adoptare
prezentul act constitutiv prevede o alt` majoritate. Dac`
adunarea general` ordinar` nu poate lucra din cauza neîn-
deplinirii condi]iilor prev`zute la alin. (1), adunarea ce se va
întruni la o a doua convocare poate s` delibereze asupra
punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi adun`ri, indifer-
ent de cvorumul întrunit, luând hot`râri cu majoritatea
voturilor exprimate, cu exceptia hotararilor pentru a caror
adoptare prezentul act constitutiv prevede un alt procent
majoritar. Pentru validitatea deliber`rilor adun`rii gen-
erale extraordinare este necesar` la prima convocare
prezenta ac]ionarilor detinând cel putin o p`trime din
num`rul total de drepturi de vot, iar la convoc`rile
urm`toare, prezenta ac]ionarilor reprezentând cel pu]in
o cincime din num`rul total de drepturi de vot. Hot`rârile
sunt luate cu majoritatea voturilor de]inute de ac]ionarii
prezen]i sau reprezenta]i. Decizia de modificare a obiec-
tului principal de activitate al societ`]ii, de reducere sau
majorare a capitalului social, de schimbare a formei ju-
ridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a societ`]ii se
ia cu o majoritate de cel pu]in dou` treimi din drepturile
de vot de]inute de ac]ionarii prezen]i sau reprezenta]i.” 2.
Aprobarea modific`rii art. 21 alin. 12 din Actul constitutiv
al societ`]ii astfel: “|n rela]iile cu ter]ii, societatea este
reprezentat` de c`tre pre[edintele Consiliului de admin-
istra[ie. Consiliul de administra[ie poate delega conduc-
erea societ`]ii unuia sau mai multor directori, numind pe
unul dintre ei director general. |n cazul \n care conducerea
societ`]ii este delegata unui director general, societatea
este reprezentata \n rela]iile cu ter]ii de c`tre directorul
general”. 3. Aprobarea modific`rii art. 22– Atribu]iile Con-
siliului de administra]ie, din Actul constitutiv al societ`]ii,
prin completarea acestuia cu lit. h), astfel: „h) hot`r`[te
cu privire la \nfiin]area [i/sau desfiin]area de puncte de
lucru, sucursale ale societ`]ii”. Dac` la prima convocare
nu se întrune[te majoritatea conform Legii nr. 31/1990,
[edin]a se reprogrameaz` la data de 23 aprilie 2015, în
acela[i loc [i la aceea[i or`. |ncep~nd cu data de 01 aprilie
2015, materialele informative referitoare la problemele
cuprinse \n ordinea de zi, se pot consulta la sediul
TRANSPROIECT 2001 S.A. Formularele de procuri  se pot
obtine de la sediul TRANSPROIECT 2001 S.A. \ncep~nd cu
data de 01 aprilie 2015 [i se vor depune completate [i sem-
nate la sediul societ`]ii p~n` la data de 20 aprilie 2015.
Pre[edintele Consiliului de Administra]ie, ing. Nicolae
Popescu.

Convocator: Consiliul de administra]ie al SC
TRANSPROIECT 2001 S.A., C.U.I. 14163342, Nr. |nregistrare
Registrul Comer]ului J 40/7571/2001, convoac` Adunarea
general` ordinar` a ac]ionarilor, pentru ziua de 22 aprilie
2015, ora 15,00 la la adresa: Bucure[ti, B-dul Dinicu Golescu
nr. 36, sector 1, pentru to]i ac]ionarii \nregistra]i \n Registrul
ac]ionarilor la sf~r[itul zilei de 20 aprilie 2015, cu
urm`toarea ordine de zi: 1. Prezentarea [i aprobarea Ra-
portului Consiliului de administra]ie privind realizarea pro-
gramului de activitate pe anul 2014; 2. Prezentarea [i
aprobarea Raportului auditorului financiar asupra
situa]iilor financiare la data de 31 decembrie 2014; 3. Apro-
barea Bilan]ului, contului de profit [i pierdere [i a celor-
lalte situa]ii financiare anuale pentru exerci]iul financiar al
anului 2014; 4. Aprobarea repartiz`rii profitului net pe anul
2014; 5. Aprobarea desc`rc`rii de gestiune a Consiliului de
administra]ie [i a Auditorului financiar pentru exerci]iul
financiar 2014; 6. Prezentarea [i aprobarea Programului
de activitate pe anul 2015; 7. Aprobarea Bugetului de ven-
ituri [i cheltuieli pe anul 2015; 8. Prezentarea Programului
de investi]ii pe anul 2015; 9. Alegerea [i aprobarea mem-
brilor Consiliului de administra]ie [i stabilirea remunera]iei
membrilor acestuia; 10. Stabilirea datei de 20 aprilie 2015,
ca data de referin]` pentru identificarea ac]ionarilor
asupra c`rora se r`sfr~ng hot`r~rile Adun`rii generale; 11.
Diverse. Dac` la prima convocare nu se întrune[te majori-
tatea conform Legii nr. 31/1990, [edin]a se reprogrameaz`
la data de 23 aprilie 2015, în acela[i loc [i la aceea[i or`.
|ncep~nd cu data de 01 aprilie 2015, documentele [i mate-

SC CONPET S.A. Ploie[ti achizi]ioneaz` bunuri/ ser-
vicii/ lucr`ri confom Normelor procedurale interne
de achizi]ii, aprobate prin Hot`r~rea Adun`rii Gen-
erale Ordinare a Ac]ionarilor societ`]ii nr. 4 din
29.04.2014, publicat` \n Monitorul Oficial al
Rom~niei, nr. 2823/20.05.2014, partea a IV-a. |n pe-
rioada 13.03.2015 – 19.03.2015 au fost postate pe
site-ul CONPET urm`toarele achizi]ii: 1) “Furnizare
3 buc`]i module campus amplasate \n Rampa Su-
plac, Sta]ia Poieni, Sta]ia Izvoru Raca"; 2) “Furnizare
9 buc`]i motocoase cu ro]i”; 3) „Studiu privind Eval-
uarea Poluarii Mediului Geologic pe amplasamen-
tul poluat situat \n localitatea Cuza Vod`, jude]ul
Constan]a”; 4) „Verificare echipament elec-
troizolant de protec]ie”; 5) “Furnizare 8 buc`]i dis-
positive de t`iat conducte (cu]ite cu role)”; 6)
“Monitorizarea factorilor de mediu (ap`, aer, sol,
zgomot) \n punctele de lucru (inclusiv traseele de
conducte) apar]in~nd SC CONPET SA”. Invita]iile de
participare \nso]ite de documentele care stau la
baza \ntocmirii ofertelor, se g`sesc pe pagina pro-
prie de internet (www.conpet.ro), la sec]iunea
Achizi]ii publice. Director Departament Manage-
mentul Achizi]iilor [i Investi]iilor Ing. Radu Albu,
{ef Serviciu Achizi]ii Jr. Agripina Tircavu.
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rialele informative referitoare la problemele cuprinse \n
ordinea de zi, inclusiv lista cuprinz~nd informa]ii cu privire
la numele, localitatea de domiciliu [i calificarea profe-
sional` a persoanelor propuse pentru func]ia de admin-
istrator, se pot consulta la sediul TRANSPROIECT 2001 S.A.
Formularele de procuri se pot obtine de la sediul
TRANSPROIECT 2001 S.A \ncep~nd cu data de 01 aprilie
2015 [i se vor depune completate [i semnate la sediul so-
ciet`]ii p~n` la data de 20 aprilie 2015. Pre[edintele Consil-
iului de Administra]ie, ing. Nicolae Popescu.

Pre[edintele Consiliului de Administra]ie al SC Legume
Fructe Militari SA Bucure[ti, \n conformitate cu preveder-
ile Legii nr. 31/1990, republicat` [i a Actului Constitutiv al
Societ`]ii, convoaca Adunarea General` Ordinar` a
Ac]ionarilor care va avea loc la sediul societ`]ii din Bu-
cure[ti, Bdl. Iuliu Maniu, nr.15, sector 6, \n data de
22.04.2015, ora 12 cu urm`toarea ordine de zi: 1. Aprobarea
Raportului Consiliului de administra]ie pentru anul 2014,
raport \ntocmit pe baza bilantului la 31.12.2014; 2. Apro-
barea Raportului Comisiei de Cenzori pentru anul 2014. 3.
Aprobarea Bilan]ului, a contului de profit [i pierderi, a
anexelor pentru anul 2014 [i repartizarea profitului. 4.
Aprobarea Bugetului de Venituri [i Cheltuieli pe anul 2015.
Data de referin]` pentru ac]ionarii \ndrept`]i]i s` fie
\n[tiin]a]i  [i s` voteze \n cadrul Adun`rii Generale este
data de 08.04.2015. |n cazul \n care cvorumul de [edin]` nu
va fi \ntrunit \n data de 22.04.2015, se convoac` Adunarea
General` Ordinar` a Ac]ionarilor pe data de 23.04.2015 la
aceea[i adres`, la acelea[i or` [i cu aceea[i ordine de zi.
|ncep~nd cu data convoc`rii documentele [i materialele
informative referitoare la ordinea de zi se pot consulta [i/
sau procur` contra cost de la sediul societ`]ii. Informa]ii
suplimentare se pot ob]ine la sediul societ`]ii sau la
num`rul de telefon 021-410.06.51. Ac]ionarii persoane fiz-
ice pot participa la adunarea general` a ac]ionarilor direct
sau prin reprezentan]i, conform prevederilor legale, pe
baza unor procuri speciale. Ac]ionarii pot ob]ine modele
de procur` special` de la sediul societ`]ii \ncepând cu data
convoc`rii. Procurile speciale vor fi depuse/ transmise la
sediul societ`]ii p~n` la data de 20.04.2015, ora 16;
procurile depuse dup` aceast` dat` nu vor fi luate \n con-
siderare. Ac]ionarii persoane juridice pot participa la
adunarea general` a ac]ionarilor prin reprezentantul lor
legal sau prin persoana c`reia i s-a delegat competen]a de
reprezentare, pe baza unei \mputerniciri care va con]ine
toate elementele de identificare ale persoanei juridice [i
ale persoanei \mputernicite.

Convocare a Adun`rii Generale Ordinare a Ac]ionarilor
FIRM-RECOM SA: Noi, Consiliul de administra]ie al FIRM-
RECOM S.A., cu sediul în Bucure[ti, str. Sergent Nu]u Ion
nr. 2, sector 5, CUI 404262, J40/3566/1991, fax
021.410.49.73, telefon 021.410.27.73, e-mail
recom2011@gmail.com, prin Pre[edinte Dobre Sima Radu
Nicolae, prin prezenta convoc`m adunarea general` or-
dinar` a ac]ionarilor, care se va întruni la data de 29 aprilie
2015, ora 16:00, la sediul societ`]ii, indicat mai sus, cu
urm`toarea ordine de zi: 1. Prezentarea spre aprobare a ra-
portului administratorilor pentru exerci]iul financiar
2014; 2. Prezentarea raportului auditorului pentru
exerci]iul financiar 2014; 3. Prezentarea spre aprobare a
situa]iilor financiare anuale [i a repartiz`rii profitului pen-
tru exerci]iul financiar 2014; 4. Prezentarea spre aprobare
a programului de activitate, a B.V.C.-ului [i a programului
de investi]ii pe anul 2015; 5. Desc`rcarea de gestiune a ad-
ministratorilor;6. 3 mai 2015, propus` ca dat` de înregis-
trare; 7. 2 mai 2015, ex date. În cazul în care, la data de 29
aprilie 2015, nu este întrunit cvorumul, adunarea general`
se va întruni la data de 30 aprilie 2015, ora 16:00, la sediul
societ`]ii, indicat mai sus, cu aceea[i ordine de zi. Acce-
sul ac]ionarilor la lucr`rile adun`rii generale se face prin
verificarea actului de identitate, în cazul persoanelor fiz-
ice, [i a procurii speciale, în cazul ac]ionarilor persoane
juridice [i a ac]ionarilor persoane fizice reprezentate. Unul
sau mai mul]i ac]ionari reprezentând, individual sau im-
preun`, cel pu]in 5% din capitalul social are/au dreptul: a.
de a introduce puncte pe ordinea de zi a adun`rii gen-
erale, în cel mult 15 zile de la publicarea convoc`rii, cu
condi]ia ca fiecare punct s` fie inso]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 î[i
pot exercita aceste drepturi în cel mult 15 zile de la data
public`rii prezentei convoc`ri. Fiecare ac]ionar are drep-
tul 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` comple-
tat de ac]ionarul reprezentat. Formularul de procur` spe-
cial` va fi expediat prin po[t` gratuit ac]ionarului
interesat, în baza unei cereri a acestuia, ce poate fi depus`

la sediul societ`]ii sau trimis` prin fax sau e-mail cu
semn`tur` electronic`. Procurile speciale pot fi primite
cel mai târziu la data întrunirii adun`rii generale, înso]ite
de o copie a actului de identitate sau a certificatului de în-
registrate al ac]ionarului reprezentat. c. prin corespon-
den]`, iar votul urmeaz` a fi trimis, respectiv primit prin
fax cel mai târziu la data întrunirii adun`rii generale. Data
de referin]` este 5 aprilie 2015. Numai aceia care sunt
ac]ionari la aceast` dat` au dreptul de a participa [i de a
vota în cadrul adun`rii generale. Toate documentele
legate de punctele înscrise pe ordinea de zi, inclusiv, dar
nefiind limitate la documentele care urmeaza sa fie
prezentate adunarii generale [i proiectul de hot`râre vor
fi puse la dispozi]ia ac]ionarilor începând cu data de 27
martie 2015, în baza unei cereri scrise a acestora.
Bucure[ti, 18 martie 2015. Pre[edintele Consiliului de ad-
ministra]ie, Dobre Sima Radu Nicolae.

Convocare pentru Adunarea General` Ordinar` a
Ac]ionarilor societ`]ii ICPE ECOENERG SA, Nr. 1 din
19.03.2015. În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990
republicat`, cu modific`rile  [i complet`rile ulterioare,
Administratorul Unic al societ`]ii ICPE Ecoenerg S.A. cu
sediul social în Bucure[ti, str. Splaiul Unirii, nr.313, sector
3, având CUI 355488 [i nr. de înregistrare la O.N.R.C.-Bu-
cure[ti J40/20977/1992, convoac` Adunarea General` Or-
dinar` a Ac]ionarilor societ`]ii  în data de 23.04.2015, orele
12.30, la sediul societ`]ii, pentru to]i ac]ionarii înregistra]i
în registrul ac]ionarilor ]inut de Depozitarul Central S.A.
la sfâr[itul zilei de 15.04.2015, considerat` ca dat` de
referin]`, având urm`toarea Ordine de Zi: 1. Prezentarea
raportului Administratorului Unic privind exerci]iul finan-
ciar al societ`]ii ICPE Ecoenerg S.A. la data de 31.12.2014. 2.
Prezentarea Raportului Auditorului financiar privind
situa]iile financiare pe anul 2014 ale societ`]ii. 3. Apro-
barea situa]iilor financiare pe anul 2014 (aprobarea
bilan]ului financiar contabil, a contului de profit [i
pierdere la 31.12.2014 [i a anexelor la situa]iile financiare).
4. Repartizarea profitului net realizat în anul 2014. 5.
Desc`rcarea de gestiune a Administratorului Unic al so-
ciet`]ii. 6. Aprobarea Bugetului de venituri [i cheltuieli al
societ`]ii pentru exerci]iul financiar 2015. 7. Mandatarea
Administratorului Unic– dl. Mina Costin Gheamalinga-
pentru a semna Hot`rârea A.G.O.A. [i pentru a efectua
toate procedurile [i formalit`]ile prev`zute de lege pen-
tru ducerea la îndeplinire a acesteia, respectiv s` depun`
[i s` semneze în acest scop în numele Societ`]ii, în
rela]iile cu Oficiul Registrului Comer]ului. Mandatarul sus
men]ionat va putea delega puterile acordate conform
celor de mai sus, oric`rei persoane dup` cum consider`
necesar. În cazul în care nu se realizeaz` majoritatea
cerut` de lege privind cvorumul necesar pentru convo-
carea A.G.O.A. la data de 23.04.2015, se va convoca o nou`
Adunare în data de 24.04.2015, ora 11, la aceea[i loca]ie, cu
aceea[i ordine de zi [i aceea[i dat` de referin]`, respec-
tiv 15.04.2015. Potrivit prevederilor art.125 alin. 1 din Legea
nr.31/1990 republicat` cu modific`rile [i complet`rile ul-
terioare, ac]ionarii persoane fizice pot participa [i vota în
adunarea general` prin reprezentare, în baza unei împut-
erniciri acordate pentru respectiva adunare general`.
Procurile vor fi depuse în original cu 48 de ore înainte de
adunare, sub sanc]iunea pierderii exerci]iului dreptului
de vot în acea adunare. Procurile vor fi re]inute de c`tre
secretariatul de [edin]`, f`cându-se men]iune despre
aceasta în procesul- verbal al [edin]ei. Documentele de
sedin]` sunt disponibile la sediul societ`]ii (telefon
nr.021.346.49.30 persoan` de contact Iacobi Mihaela).

LICITA}II
SC Citadin SA Ia[i, cu sediul \n Bd. T. Vladimirescu, nr. 32C,
cod 700310, organizeaz` la sediul s`u procedura de
„Selec]ie de oferte”, cu oferte de pre] \n plic \nchis, \n ved-
erea atribuirii contractului „FILER DE CALCAR {I CIMENT”.
Pentru participarea la procedura de achizi]ie, ofertantul
trebuie s` \ndeplineasc` condi]iile cerute \n „Docu-
menta]ia de achizi]ie” care se poate ridica de la sediul SC
Citadin SA, serviciul achizi]ii, contra sumei de 100 lei p~n`
pe data de 24.03.2015. Criteriul care va fi aplicat pentru
evaluarea ofertelor: pre]ul cel mai sc`zut. Documenta]ia
de ofertare va fi depus` la registratura unit`]ii, p~n` la
data de 25.03.2015, orele 10:00. Procedura se va desf`[ura
la sediul SC Citadin SA \n ziua de 25.03.2015, cu \ncepere
de la orele 12:00. Rela]ii suplimentare privind procurarea
documenta]iei [i condi]iile de participare se pot ob]ine
la tel.: 0232 – 240.887.

Private Liquidation Group IPURL, numit` lichidator în
dosarul nr. 8172/111/2013 aflat pe rolul Tribunalului Bihor,
privind pe debitoarea SC Bellini Constructii SRL, CUI:
RO14790856 scoate la vânzare prin licita]ie public`: Con-
struc]ie si teren aferent (Terenul aferent 9.000 mp, Show-
room S.util` desf`[urata 1.193 mp, [opron S.Construit` 438
mp, Hal` depozit – S.util` 832 mp.) Pre]ul de pornire:
1.620.000 EUR + TVA. Licita]ia va avea loc în 25.03.2015
ora 12:00 la sediul lichidatorului din Oradea str. Avram
Iancu nr.2 ap.11. În caz de nereu[it` licita]ia se reia în data
de 01.04.2015 respectiv 08.04.2015 la aceea[i or`. Licitan-

tul trebuie s` achizi]ioneze un caiet de sarcini privind
bunurile imobile supuse prezentei licita]ii, contra sumei
de 500 RON +TVA, ce va cuprinde [i regulamentul de vân-
zare. Licitantul va depune la sediul lichidatorului judiciar
o cerere de participare la licita]ie, inclus` în caietul de
sarcini, cu cel pu]in trei zile înainte de termenul licita]iei
stabilit prin anun]ul public. Informa]ii tel: 0359-463.661
fax: 0359-463.662.

Ministerul Finan]elor Publice. Agen]ia Na]ional` de Ad-
ministrare Fiscal`. Direc]ia General` Regional` a
Finan]elor Publice Ia[i. Administra]ia Jude]ean` a
Finan]elor Publice Neam]. Serviciul Fiscal Municipal
Roman. Dosar de executare nr. 22806120. Nr. 71509  din
11.03.2015. Anun]ul privind vânzarea pentru bunuri mo-
bile. Anul 2015 luna martie ziua 11. În temeiul art. 162 alin.
(2) din Ordonan]a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul
de procedur` fiscal`, republicat`, cu modific`rile [i com-
plet`rile ulterioare, se face cunoscut c` în ziua de 02 luna
aprilie, anul 2015, ora 11.00, în localitatea Roman, str. Pia]a
Roman Vod`, nr. 1, se va vinde prin licita]ie urm`torul bun
mobil, proprietate a d-nului Chelmus Costica CNP
1620410040049, cu domiciliul în loc. Roman, str. ?tefan
cel Mare bl. 15 ap. 10, gajat în favoarea SFM Roman ca
garan]ie, constituit` conform prevederilor art. 126 - 127
din Codul de procedur` fiscal`, pentru aprobarea
e[alon`rii la plata a obliga]iilor debitorului SC Mecanicall
SRL Roman, reprezentând: Denumirea bunului mobil, de-
scriere sumar`: (se vor indica drepturile reale [i privilegi-
ile care greveaz` bunurile, dac` este cazul), Pre]ul de
evaluare sau de pornire a licita]iei, exclusiv TVA, este de …
lei, Cota TVA 24%*): Autoutilitar` Ford Transit, suprastruc-
tur` deschis`, nr. locuri 7, nr. de identificare WF0CXXG-
BFC2M72833, capacitate cilindric` 1998, motorin`, culoare
alb - albastru, nr. de înmatriculare NT 08 YNK, 22.725 lei,
F`r` TVA. *) opera]iune neimpozabil` TVA.  Invit`m pe cei
care pretind vreun drept asupra acestor bunuri s`
în[tiin]eze despre aceasta organul de executare, înainte
de data stabilit` pentru vânzare. Cei interesa]i în
cump`rarea bunurilor sunt invita]i s` prezinte,pân` 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; împuternicirea persoanei care îl
reprezint` pe ofertant; pentru persoanele juridice de
na]ionalitate român`, copie de pe certificatul unic de în-
registrare eliberat de Oficiul Registrului Comer]ului; pen-
tru persoanele juridice str`ine, actul de înmatriculare
tradus în limba român`; pentru persoanele fizice române,
copie de pe actul de identitate; dovada emis` de credi-
torii fiscali c` nu au obliga]ii fiscale restante, urmând s`
se prezinte la data stabilit` pentru vânzare [i la locul fixat
în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat
poate introduce contesta]ie la 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 Guvernului nr. 92/2003, republicat`,
cu modific`rile [i complet`rile ulterioare. Potrivit
dispozi]iilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonan]a Guvernu-
lui nr. 92/2003, republicat`, cu modific`rile [i
complet`rile ulterioare, când urmeaz` s` se ia m`suri de
executare silit`, nu este obligatorie audierea contribua-
bilului. Pentru informa]ii suplimentare, v` pute]i adresa
la sediul nostru sau la telefon num`rul 0233740129 int.
110. Data afi[`rii: 17.03.2015.

Ministerul Finan]elor Publice. Agen]ia Na]ional` de Ad-
ministrare Fiscal`. Direc]ia General` Regional` a
Finan]elor Publice Ia[i. Administra]ia Jude]ean` a
Finan]elor Publice Bac`u. Dosar de executare nr.
19033157/2014. Nr. 1878 /CM /18.03.2015. Anun] privind
vânzarea de bunuri mobile. În temeiul art. 162, alin. (2)
din Ordonan]a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de
Procedur` Fiscal`, republicat`, cu modific`rile [i com-
plet`rile ulterioare, se face cunoscut c` în ziua de 02, luna
aprilie, anul 2015, ora 12.00, în jud. Bac`u, localitatea
Bac`u, str. Dumbrava Ro[ie, nr. 1-3, se vor vinde prin
licita]ie public` urm`toarele bunuri mobile proprietate a
debitorului S.C. R&T Textile S.R.L cu domiciliul fiscal în lo-
calitatea Bac`u, str. 9 Mai, bl. 54, sc. A, ap. 11, jude]ul
Bac`u, cod de identificare fiscal` 19033157. Bunurile mo-
bile se afl` în loc. Buhu[i, str. Libert`]ii, nr. 36, jud Bac`u
(spa]iu închiriat de la SC Stofe Buhu[i SA): 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, exclu-
siv TVA (lei), *Cota TVA - 24%: 1. Ma[in` refilet  buzunare
– serie 3, 12.500 lei; 2. Ma[in` chei]e Brother -
B430LD579011, 6.000 lei; 3. Ma[in` chei]e Brother - B430,
6.000 lei; 4. Ma[in` conf. g`ici Kansay 107146, 3.000 lei;
5. Ma[in` conf. g`ici Kansay 131066, 3.000 lei; 6. Ma[in`
cu bra] 3 ace Singer 261- 41, 2.000 lei; 7. Ma[in` cu bra] 3
ace Singer 261- 41, 2.000 lei; 8. Ma[in` butonier` dreapta
Brother PM 41, 3.000 lei; 9. Ma[in` butonier` cap rotund
Reece 101, 4.000 lei; 10. Ma[in` butonier` cap rotund
Reece 101, 4.000 lei; 11. Fier c`lcat + mas` de c`lcat, 13.000
lei; 12. M/C Jack 795-5 seria 61134438, 1.500 lei; 13. M/C

Jack 795-5 seria 61134449, 1.500 lei; 14. M/C Jack 795-5 seria
61134450, 1.500 lei; 15. M/C Jack 795-5 seria 61134435, 1.500
lei; 16. M/C Jack 795-5 seria 61134433, 1.500 lei; 17. M/C Jack
795-5 seria 61134443, 1.500 lei; 18. M/C Brother 551-5 seria
5558020, 1.500 lei; 19. M/C Bother 551-5 seria 5558027,
1.500 lei; 20. Ma[in` betelii 302, 26.000 lei; 21. Bra] Singer,
7.000 lei; 22. Mas` croit, 36.000 lei; 23. Pres`, 38.000 lei;
24. Mas` de cusut Nicchi, 11.000 lei; 25. Mas` Singer 4 ace,
22.000 lei; 26. Ma[in` de brodat Brother, 28.750 lei; 27.
Ma[in` M/C SEWMAQ SW, 16.000 lei; 28. Generator fiare
de c`lcat, 17.500 lei; 29. Ma[in` Kansay 3 ace, 8.000 lei; 30.
Ma[in` Kansay 3 ace, 8.000 lei; 31. Generator vapori cu
boiler, 4.750 lei; 32. Pres` butoni presiune, 8.500 lei; 33.
Generator vapori cu boiler, 16.500 lei; 34. Mas` de c`lcat,
4.200 lei; 35. Mas` de c`lcat, 4.200 lei; 36. Mas` de c`lcat,
4.200 lei; 37. Mas` de c`lcat, 4.200 lei; 38. Butonier` elec-
tronic` model SW 9820-01, 69.500 lei; 39. Ma[in` Brother,
20200 lei; 40. Ma[in` Brother B875 S 9569795, 13000 lei;
41. Ma[in` Brother, 32000 lei; Total: 470000 lei. *)
Regimul [i cotele de tax` pe valoarea  ad`ugat` aplica-
bile pentru vânzarea bunurile mobile sunt cele prev`zute
de Legea 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 despre aceasta
organul de executare, înainte de data stabilit` pentru vân-
zare. 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 - 01.04.2015: oferta 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 con-
tul RO69TREZ0615067XXX003430 deschis la Trezoreria
operativ` a Municipiului Bac`u, beneficiar Administra]ia
Jude]ean` a Finan]elor Publice Bac`u, CUI 4278523; îm-
puternicirea persoanei care îl reprezint` pe ofertant; pen-
tru persoanele juridice de na]ionalitate român`, copie de
pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Reg-
istrului Comer]ului; pentru persoanele juridice str`ine,
actul de înmatriculare tradus în limba român`; pentru
persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate;
pentru persoanele fizice str`ine, copie de pe pa[aport;
dovada emis` de creditorii fiscali c` nu au obliga]ii fiscale
restante, urmând s` se prezinte la data stabilit` pentru
vânzarea [i la locul fixat în acest scop. Împotriva prezen-
tului 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 conformitate
cu prevederile art. 172 - 173 din Ordonan]a Guvernului nr.
92/2003 privind Codul de Procedur` Fiscal`, republicat`,
cu modific`rile [i complet`rile ulterioare. Potrivit
dispozi]iilor art. 9 alin. (2) litera d) din Ordonan]a Guver-
nului nr. 92/2003 privind Codul de Procedur` Fiscal`, re-
publicat`, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare, când
urmeaz` s` se ia m`suri de executare silit`, nu este oblig-
atorie audierea contribuabilului. Pentru informa]ii supli-
mentare v` pute]i adresa la sediul nostru sau la telefon
num`rul 0234/510015 interior 105 sau 149. Data afi[`rii:
18.03.2015.

PIERDERI
Pierdut legitima]ie de lupt`tor pentru Victoria Revolu]iei
Rom~ne din Decembrie 1989, seria LRM- R nr. 00002. O de-
clar nul`.

Pierdut certificat coduc`tor auto agabaritice nr. 262860,
pe numele Alexe Victor. Îl declar nul.

Pierdut atestat profesional seria 022647000 pe numele
R`doi Marian. Îl declar nul.

Pierdut atestat transport marf` seria 0294106000 pe nu-
mele Ciurpene Claudiu Gheorghe. Îl declar nul

SC Centro Trans Corporation SRL declar` pierdut avizierul
de înso]ire a m`rfii cu seria DJ VAS, de la nr.0920701 la
0920750. 

SC Puls Medica SRL cu sediul la Intrarea Sp`tarului nr.3, ap.
10, Bucure[ti, sector 2, C.U.I. 6707206, J40/25514/1994, de-
clar` pierdut chitan]ier seria PULS 14 cu nr. 9801-9850 din
care declar`m nule 9847-9850.

Declar pierdut (nul) certificat de concediu medical seria
C.C.M.A.H. nr. 1404076 pe numele Ciuc` Alexandrina elib-
erat de spitalul Baltazar Arseni, doctor Daniel {erban
medic neurochirurgie.

Pierdut C.I.F.-ul apar]inând d-nei Cursaru Ioana Dorina,
seria A nr. 185966, eliberat de A.J.F.P. Ilfov la 29.02.2008,
C.I.F. 23404512. Îl declar nul.

SC Beleza Store SRL cu sediul în str. Panduri 5, bloc P31, scara
1, etaj 3, ap.13, sector 5, Bucure[ti, C.U.I. 22311644,
J40/16016/2007, declar` pierderea casei de marcat marca
Datecs model DP50D cu seria 14005661 cu seria fiscal`
MB0364078815, la data de 13.03.2015.

SC RCS-RDS SA Bucure[ti, C.U.I. RO 5888716, declar anularea
[tampilei cu nr. 29, dreptunghiular`.

Declar pierdut carnet de student pe numele Laz`r Sabin
eliberat de Universitatea Politehnic` Bucure[ti.
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