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OFERTE SERVICIU
Club Vila Bran (Bran, Bra[ov), angajeaz` cu expe-
rien]`: {EF de SALå, OSPåTAR, 0722.268.866.

Camera Agricol` Jude]ean` Ilfov organizeaz` con-
curs pentru ocuparea a unui post vacant de con-
silier superior, specialitatea “Horticultur`”, în data
de 26.03.2015. Informa]ii suplimentare la telefon
021.332.60.01.

Sedco Forex International Inc Costa del Este
Panama- Sucursala Bucure[ti angajeaz` pe pe-
rioad` determinat` de 18 luni (în perioada 15 mar-
tie 2015-15 septembrie 2016) [i pentru o norm`
întreag` în Bucure[ti: 1 Manager Securitate In-
stala]ii Industria Extractiv` (Cod COR 132208)-
cerin]ele pentru ocuparea postului fiind: expe-
rien]` minim 4-6 ani în industria extractiv` sau în
pozi]ia de supraveghetor opera]iuni offshore,
studii tehnice sau de inginerie [i cuno[tin]e de
limba englez`. Interviurile în vederea ocup`rii aces-
tui post vor avea loc pe data de 27 februarie 2015
între orele 10.00-12.00 la sediul sucursalei din Bu-
cure[ti, Sector 1, Pia]a Charles de Gaulle, nr.15,
Cl`direa Charles de Gaulle Plaza, etaj 3, birourile
326-333. Pentru orice informa]ii suplimentare, v`
rug`m s` v` adresa]i la urm`toarele date de con-
tact: e-mail: paula.cercel@deepwater.com sau tele-
fon: 0725.533.785, 031.860.47.90.

Spitalul Jude]ean de Urgen]` Slatina, str.Cri[an, nr.9-
11, Slatina, organizeaz` concurs pentru ocuparea
urm`toarelor posturi vacante: -2 posturi asisten]i
generali[ti debutan]i PL Unitatea de Primire
Urgen]e în data de 17.03.2015; -1 post asistent gener-
alist debutant PL Bloc operator 1 (central) în data de
17.03.2015; -1 post asistent generalist debutant PL
Sec]ia A.T.I. în data de 17.03.2015; -1 post asistent gen-
eralist debutant PL Sec]ia pediatrie în data de
17.03.2015; -1 post asistent generalist debutant PL
Sec]ia gastroenterologie în data de 17.03.2015; -1
post asistent balneofizioterapie debutant PL Labora-
tor BFT în data de 18.03.2015; -1 post asistent nutri]ie
[i dietetic` debutant PL Dietetic` în data de
19.03.2015; -1 post autopsier debutant Serv.Jude]ean
de Med.Legal` în data de 20.03.2015: -1 post psi-
holog stagiar Sec]ia A.T.I. în data de 23.03.2015.
Condi]ii de participare: -diplom` de [coal` sanitar`
postliceal` sau diploma de studii postliceale prin
echivalare conform Hot`rârii Guvernului nr.
797/1997 privind echivalarea studiilor absolven]ilor
liceelor sanitare, promo]iile 1976-1994 inclusiv, cu
nivelul studiilor postliceale sanitare, specialitatea
medicina generala /balneofizioterapie (pentru pos-
turile de asistent medical generalist/ balneofizioter-
apie); -diplom` de [coal` sanitar` postliceal` sau
diplom` de studii postliceale prin echivalare con-
form Hot`rârii Guvernului nr.797/1997 privind
echivalarea studiilor absolven]ilor liceelor sanitare,
promo]iile 1976-1994 inclusiv, cu nivelul studiilor
postliceale sanitare, specialitatea nutri]ie [i di-
etetic` sau -diplom` de [coal` sanitar` postliceal`
sau diplom` de studii postliceale prin echivalare
conform Hot`rârii Guvernului nr.797/1997 privind
echivalarea studiilor absolven]ilor liceelor sanitare,
promo]iile 1976-1994 inclusiv, cu nivelul studiilor
postliceale sanitare, specialitatea medicin` gen-
eral` [i specializarea nutri]ie [i dietetic` (pentru
postul de asistent medical -specialitatea nutri]ie [i
dietetic`); -scoala general` (pentru postul de autop-
sier debutant); -diplom` de licen]` în specialitate
(pentru postul de psiholog stagiar). Concursurile se
organizeaz` la sediul Spitalului Jude]ean de

Urgen]` Slatina, la datele men]ionate mai sus, în-
cepînd cu orele 09.00 pentru proba scris` iar inter-
viul în a treia zi lucr`toare de la sus]inerea probei
scrise. Dosarele se depun la sediul Spitalului
Jude]ean de Urgen]` Slatina- Serv.R.U.N.O.S., în ter-
men de 10 zile lucr`toare de la data public`rii
anun]ului [i trebuie s` con]ina, în mod obligatoriu
documentele prevazute la art.7 din HG nr.286/2011,
cu modific`rile [i complet`rile ulterioare. Bibli-
ografia [i tematica de concurs sunt afi[ate la sediul
unit`]ii [i pe site-ul spitalului (www.spjslatina.ro).
Rela]ii suplimentare se pot ob]ine la sediul Spitalu-
lui Jude]ean de Urgen]` Slatina- Serv.R.U.N.O.S. sau
la nr. de telefon 0349.802.550.

VÅNZåRI DIVERSE

Fiecare popor trebuie s`-[i scrie corect istoria. Tel.
0733.940.772, 0761.674.276

CITA}II
Olariu Oana Alina, domiciliat` în Dorohoi, jud.
Boto[ani, reclamant` în dosar nr. 3601/222/2014,
având ca obiect “stabilire pensie între]inere minor”
citeaz` la Judec`toria Dorohoi în data de 18.03.2015
pe }uc` Mihai Florin, în calitate de pârât, cu
re[edin]a în Italia.

P~r~]ii Mandric Dumitru, Mandric Gheorghe, Man-
dric Constantin, Buzatu Ionela sunt chema]i pe
10.03.2015 la Judec`toria Pa[cani complet C3FF ora
9 \n proces cu Irimia Maria, dosar 3853/866/2014
pentru anulare titlu proprietate

Pârâtul Stoia Ioan jr. cu ultimul domiciliu cunoscut
în com. Pomi, sat Borle[ti, nr. 26, jud. Satu Mare,
este citat în data de 04.03.2015, ora 12.00 la
Judec`toria Media[ în dos. nr. 2554/257/2014 având
ca obiect obliga]ia de a face, cu reclaman]ii Stoica
Nicolae Constantin [i Stoica Elena.

Numitul Pan` Vasile Vali cu ultimul domiciliu
cunoscut Ploie[ti, str. Clopo]ei 1A este citat la Tri-
bunalul Prahova în dosarul nr. 13092/281/2013
obiect contesta]ie la executare, recurs termen
26.03.2015

Numita Pan` Gabriela Sînziana cu ultimul domi-
ciliu cunoscut Ploie[ti, str. Clopo]ei 1A este citat` la
Tribunalul Prahova în dosarul nr. 13092/281/2013
obiect contesta]ie la executare, recurs termen
26.03.2015

Se citeaz` Trandafir Marius cu domiciliul în com
Salcia, sat Salcia, jud Teleorman pentru a se
prezenta la Tribunalul Arge[, ca parte în dosarul

civil nr. 301/109/2015, C-4, la termenul din data de
02.03.2015, ora 11.00.

Se citeaz` Trandafir Mariana cu domiciliul în mun
Medgidia, str. Silozului, baraca 31, jud Constan]a
pentru a se prezenta la Tribunalul Arge[, ca parte în
dosarul civil nr. 301/109/2015, C-4, la termenul din
data de 02.03.2015, ora 11.00.

Clemenciuc Radu, domiciliat în com. V`cule[ti, jud.
Boto[ani, în calitate de reclamant în dosar nr.
2976/222/2014, având ca obiect “succesiune”,
citeaz` la Judec`toria Dorohoi în data de 18.03.2015
pe Apintiliesei Cristian, în calitate de pârât, cu
domiciliul necunoscut.

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 Ia[i. Cita]ie, SC Armi Company SRL,
cu sediul cunoscut în Ia[i, str. Vitejilor, nr. 17, bl. A4,
et. 3, ap. 4, jud. Ia[i este chemat` la Tribunalul Ia[i,
Sec]ia a II-a Civil`- Faliment, str. Elena Doamna, nr.
1A, jud. Ia[i în ziua de 26.03.2015, camera S II, et. II,
com. S1, ora 09.00, în dosarul nr. 5147/99/2014, în cal-
itate de debitor pentru procedura insolven]ei în pro-
ces cu Administra]ia Jude]ean` a Finan]elor Publice
Ia[i, str. A. Panu, nr. 26, în calitate de creditor.

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 Ia[i. Cita]ie. SC Open Construct
Com SRL, cu sediul social în com. Ciurea, sat Lunca
Cet`]uii, jude]ul Ia[i, înmatriculat` la Oficiul Reg-
istrului Comer]ului Ia[i sub nr. J22/430/2002, C.U.I.
14604090 prin administrator Stanescu
Lacramioara este citat` în vederea repunerii pe
rolul Tribunalul Ia[i, Complet com S4 faliment, cu
sediul în Ia[i, str. Elena Doamna nr. 1A, a dosarului
nr. 4526/99/2014, în contradictoriu cu Direc]ia Gen-
eral`  Regional` a Finan]elor Publice Ia[i în calitate
de creditor, privind cererea de deschidere a proce-
durii insolven]ei conf Lg. 85/2006.

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 Boto[ani. Cita]ie, SC Construct
Valy Holdyng SRL cu sediul în ora[ul Hârl`u, str.
P`storel Teodoreanu nr. 106, jud. Ia[i, este chemat`
la Tribunalul Ia[i, în ziua de 12 martie 2015, ora 9.00,
în calitate de pârât` în dosarul nr. 785/99/2014, în
proces cu Direc]ia General` Regional` a Finan]elor
Publice Ia[i – Administra]ia Jude]ean` a Finan]elor
Publice Boto[ani, str. Pia]a Revolu]iei nr. 5 în cali-
tate de reclamant, pentru Legea nr. 85/2006.

DIVERSE
Private Liquidation Group IPURL numit lichidator
judiciar în dosarul 379/111/2015 aflat pe rolul Tri-

bunalului Bihor, privind pe debitoarea SC Mialex
Shoes SRL CUI 31945357 J05/1075/2013 îi anun]` pe
to]i creditorii societ`]ii sus men]ionate c` s-a de-
schis procedura prev`zut` de Legea nr. 85/2014 [i,
în consecin]`: 1. termenul limit` pentru înregis-
trarea cererii de admitere a crean]ei dumneav-
oastr` asupra averii debitoarei SC Mialex Shoes SRL
este data de 27.03.2015; 2. termenul limit` de veri-
ficare a crean]elor, întocmire, afi[are [i comunicare
a tabelului preliminar al crean]elor va fi data de
02.04.2015; 3. termenul pentru solu]ionare even-
tualelor contesta]ii va fi data de 09.04.2015 [i ter-
menul pentru afi[area tabelului definitiv al
crean]elor va fi data 27.04.2015; 4. prima [edin]` a
adun`rii creditorilor va avea loc în data de
07.04.2015, ora 14.00, la adresa Private Liquidation
Group IPURL, Oradea, str. Avram Iancu nr. 2 ap.11,
jude]ul Bihor.

OMV Petrom SA, titular al proiectului “Reamena-
jare careu de exploatare [i reabilitare beci sonde
958, 978, 1010, 551, 950, 592, Zeme[ 1076 Cilioaia
Vest”, anun]` publicul interesat asupra lu`rii de-
ciziei etapei de \ncadrare de c`tre APM Bac`u, c`
nu este necesar` evaluarea impactului asupra
mediului, pentru proiectul propus a fi amplasat \n
extravilanul comunei Zeme[, jude]ul Bac`u. Proiec-
tul deciziei de \ncadrare [i motivele care o funda-
menteaz` pot fi consultate la sediul APM Bac`u,
str. Oituz, nr. 23, \n zilele de luni-joi, \ntre orele 8.00-
16.30 [i vineri, \ntre orele 8.00-14.00, precum [i la
urm`toarea adres` de internet:
www.apmbc.anpm.ro. Publicul interesat poate
\nainta comentarii/ observa]ii la proiectul deciziei
de \ncadrare \n termen de 5 zile de la data public`rii
prezentului anun], p~n` la data de 27.02.2015.

Ministerul Finan]elor Publice. Agen]ia Na]ional`
de Administrare Fiscal`. Direc]ia General` Re-
gional` a Finan]elor Publice Ia[i. Comisia pentru
Desemnarea Practicienilor în Insolven]`. Nr. 192/
20.02.2015. Invita]ie de participare. Direc]ia Gen-
eral` Regional` a Finan]elor Publice Ia[i invit`
practicienii în insolven]` înscri[i pe Lista practi-
cienilor agrea]i de Agen]ia Na]ional` de Admin-
istrare Fiscal`, pentru zona XII, s` depun` pân`
cel târziu în data de 27.02.2015 ora 12.00 la Regi-
stratura General` a Direc]iei Generale Regionale
a Finan]elor Publice Ia[i, cu sediul în municipiul
Ia[i, str. Anastasie Panu nr. 26, jude]ul Ia[i, oferta
în vederea desemn`rii practicianului în insol-
ven]` ce va exercita atribu]iile specifice conform
prevederilor Legii privind procedura insolven]ei
în cazul urm`toarelor debitoare: Nr. crt., Denu-
mire societate, CUI: 1. SC Libra International SRL,
18784318; 2. SC Moldova Cristesti SRL, 20547810;
3. SC Eltom Invest SRL, 17003699; 4. SC Dialex In-
terfrig SRL, 13134080; 5. SC Confectii Grup SRL,
26138539; 6. SC Paul Si Tati SRL, 1961067; 7. SC Al-
cadibo Trading SRL, 24691680. Ofertele vor fi în-
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tocmite în conformitate cu prevederile art. 14 din
Ordinul Pre[edintelui A.N.A.F. nr. 1009/2007
privind procedurile de selec]ie a practicienilor în
insolven]` agrea]i de A.N.A.F. Formularul de
ofert` [i întreaga documenta]ie vor fi depuse în
plic sigilat în conformitate cu dispozi]iile Ordinu-
lui sus men]ionat [i anexele acestuia, sub
sanc]iunea descalific`rii. 

{tefanachi (fost` Cre]u) Daniela, reclamant \n
dosarul 9735/245/2013, obiect: partaj bunuri co-
mune/lichidarea regimului matrimonial, comu-
nic` p~r~tului Cre]u Gelu, cu ultimul domiciliu
cunoscut \n sat Mihail Kog`lniceanu com.
}ig`n`[i, jud. Ia[i, dispozitivul sentin]ei civile
9460 din 02.07.2014. Pentru aceste motive, \n nu-
mele legii hot`r`[te: Stabile[te onorariu definitiv
pentru curator la suma de 300 de lei. Admite \n
parte ac]iunea formulat` de reclamanta
{tefanache (fost` Cre]u) Daniela, domiciliat` \n
com. }ig`n`[i, sat. Mihail Kogl`niceanu, Ia[i, prin
av. Straciug Ovidiu – Ia[i, strada Cerna nr. 7, ap. 9,
\n contradictoriu cu p~r`tul Cre]u Gelu, cu ultim
domiciliu \n com. }ig`n`[i, sat Mihail
Kog`lniceanu. Constat` ca p`r]ile au dobândit \n
timpul c`s`toriei, cu o cota de contributie de 50%
\n favoarea fiec`rei p`rti, un bun imobil reprezen-
tat de constructie C1 cu doua camere, buc`t`rie
[i hol in suprafa]` de 44,51 mp situat` \n sat Mihai
Kog`lniceanu, comuna ]ig`na[i, jud Ia[i [i anexa
C2 [i o anexa C \n suprafa]` de 35,69 mp, ambele
cu o valoare de circula]ie de 5000 de lei , constru-
ite pe terenul proprietate personala a reclaman-
tei, dobândit \n baza contractului de partaj
voluntar autentificat sub nr 4434/09.12.2004.
Atribuie bunul imobil individualizat anterior c`tre
reclamant`. Oblig` reclamanta la plata c`tre
pârât a sumei de 2500 lei cu titlu de sult`. Admite
\n parte cererea reclamantei având ca obiect
obligarea pârâtului la plata cheltuielilor de jude-
cat` reprezentate de taxa de timbru, onorariu av-
ocat, onorariu curator [i-l oblig` la plata c`tre
reclamant` a sumei de 1324,8 lei, sum` acordat`
propor]ional cu modalitatea \n care a fost sta-
bilit` cota de contribu]ie. Cu drept de apel \n ter-
men de 30 de zile de la comunicare, eventual apel
urm~nd a fi depus la Judec`toria Ia[i. Pronun]at`
\n [edin]` public` azi, 02.07.2014.

SOMA}II
Judec`toria Alexandria, Dosar nr. 4207/740/2014 –
Soma]ie - D`niluc Maria domiciliat` în comuna
{torob`neasa, sat Beiu, jud. Teleorman, solicit` în
dosarul nr. 4207/740/2014 al Judec`torei Alexan-
dria, jud. Teleorman, ca instan]a s` constate c`
de]ine dreptul real de proprietate pentru suprafa]a
de 120 mp, teren intravilan reprezentând o parte
din curtea aferent` casei de locuit (pentru
diferen]a de teren [i anume 400 mp de]ine acte de
proprietate, certificat de mo[tenitor, curtea afer-
ent` casei de locuit fiind în suprafa]` total` de 520
mp), situat în comuna [torob`neasa, sat Beiu, jud.
Teleorman, având urm`toarele vecin`t`]i: E - Drum,
S - Drum, V - V`tui Petra [i N - Patra[cu Gheorghe -
astfel cum rezult` din planul de amplasament [i
delimitare a imobilului Scara 1:200 întocmit de PFA
Clipcea Corina. Orice person` interesat` este
somat` ca, în termen de 6 luni de la afi[area
prezentei soma]i, s` formuleze opozi]ii. În caz con-
trar se va proceda la judecarea cererii. 

ADUNåRI GENERALE
Hot`rârea Adun`rii Generale Extraordinare a
Ac]ionarilor de La SC Iasitex SA Ia[i nr.1 din data de
18.02.2015, ora 11:00. În temeiul art. 117 din Legea
nr. 31/1990, modificat` [i completat`, a Legii
297/2004, a Regulamentului 6/2009 al CNVM, a
Legii 151/2014, privind clarificarea statutului juridic
al ac]iunilor care se tranzac]ioneaz` pe Pia]a Ras-
daq sau pe pia]a valorilor mobiliare necotate [i ale
Actului Constitutiv , Adunarea General` Extraordi-
nar` a Ac]ionarilor de la SC Iasitex SA Ia[i,
hot`r`[te: 1. Prezentarea Raportului Consiliului de
Administra]ie cu privire la cadrul juridic aplicabil
tranzac]ion`rii ac]iunilor SC IASITEX SA pe pia]a de
capital. Prezentarea pie]elor reglementate BVB [i
a sistemului alternativ de tranzac]ionare (ATS), ad-
ministrate de Bursa de Valori Bucure[ti [i de Sibex

– Sibiu Stock Exange SA Sibiu. Prezentarea [i dis-
cutarea Raportului Consiliului de Administra]ie cu
privire la cadrul juridic aplicabil tranzac]ion`rii
ac]iunilor pe o pia]` reglementat`, respectiv a tran-
zac]ion`rii ac]iunilor SC Iasitex SA în cadrul unui
sistem alternativ de tranzac]ionare (ATS), precum [i
cu privire la pie]ele reglementate [i sistemele al-
ternative de tranzac]ionare pe care pot fi
tranzac]ionate ac]iunile societ`]ii, în conformitate
cu Legea 151/2014 privind clarificarea statutului ju-
ridic al ac]iunilor care se tranzac]ioneaz` pe pia]a
RASDAQ sau pe pia]a valorilor mobiliare necotate.
Acest punct a fost aprobat cu 1.326.474 voturi “pen-
tru” reprezentând 63,0100% din num`rul total de
voturi valabil exprimate. Au fost înregistrate:
611.069 voturi “ab]inere”, reprezentând 29,0364%
din num`rul total de voturi valabil exprimate. 2.
Adoptarea unei hot`râri privitoare la efectuarea de
c`tre societate a demersurilor legale necesare, în
vederea admiterii la tranzac]ionare a ac]iunilor
emise de societate pe o pia]` reglementat`, admin-
istrat` de Bursa de Valori Bucure[ti SA. Acest punct
a fost respins cu 1.326.474 voturi "împotriva"
reprezentând 63,0100% din num`rul total de vo-
turi valabil exprimate. Au fost înregistrate: 611.069
voturi “pentru”, reprezentând 29,0364% din
num`rul total de voturi valabil exprimate. 3.
Adoptarea unei hot`râri privitoare la efectuarea de
c`tre societate a demersurilor legale necesare, în
vederea admiterii la tranzac]ionare a ac]iunilor
emise de societate pe o pia]` reglementate admin-
istrat` de Sibex – Sibiu Stock Exchange SA Sibiu.
Acest punct a fost respins cu 2.105.179 voturi “îm-
potriva” reprezentând 92,0464% din num`rul total
de voturi valabil exprimate. 4. Adoptarea unei
hot`râri privitoare la efectuarea de c`tre societate
a demersurilor legale necesare, în vederea admi-
terii la tranzac]ionare a ac]iunilor emise de soci-
etate în cadrul Sistemului Alternativ de
Tranzac]ionare, administrat de Bursa de Valori Bu-
cure[ti SA. Acest punct a fost aprobat cu 1.326.474
voturi “pentru” reprezentând 63,0100% din
num`rul total de voturi valabil exprimate. Au fost
înregistrate: 611.069 voturi “împotriva”, reprezen-
tând 29,0364% din num`rul total de voturi valabil
exprimate. 5. Adoptarea unei hot`râri privitoare la
efectuarea de c`tre societate a demersurilor legale
necesare, în vederea admiterii la tranzac]ionare a
ac]iunilor emise de societate în cadrul Sistemului
Alternativ de Tranzac]ionare administrat de Sibex –
Sibiu Stock Exchange SA Sibiu. Acest punct a fost
respins cu 2.105.179 voturi "împotriva" reprezen-
tând 92,0464% din num`rul total de voturi valabil

exprimate. 6. Aprobarea ca societatea s` nu fac`
demersurile legale necesare în vederea admiterii
la tranzac]ionare a ac]iunilor emise de societate pe
o pia]` reglementat` sau a tranzac]ion`rii acestora
în cadrul unui sistem alternativ de tranzac]ionare,
respectiv retragerea din societate a ac]ionarilor în
conformitate cu prevederile Legii nr. 151/2014, în
cazul în care nu se aprob` nici o propunere de la
punctele 2 - 5 ale ordinii de zi, cu respectarea
prevederilor art. 5 din Reg. ASF nr. 17/2014. Acest
punct a fost respins cu 2.105.179 voturi “împotriva”
reprezentând 92,0464% din num`rul total de vo-
turi valabil exprimate. 7. Aprobarea datei de
11.03.2015 ca dat` de înregistrare, adic` de identifi-
care a ac]ionarilor asupra c`rora se r`sfrâng
efectele hot`rârii adun`rii generale extraordinare a
ac]ionarilor, în conformitate cu dispozi]iile art. 238
din Legea nr. 297/2004 privind pia]` de capital, re-
spectiv a datei de 10.03.2015 ca “ex-date”. Acest
punct a fost adoptat cu 2.105.179 voturi "pentru"
reprezentând 92,0464% din num`rul total de vo-
turi valabil exprimate. 8. Împuternicirea d-nei
Leonte Elena, identificat` cu carte de identitate
seria MZ nr..113389, eliberat` de SPCLEP Ia[i, pentru
a ac]iona pe seama societ`]ii, în vederea în-
deplinirii tuturor formalit`]ilor necesare legate de
aducerea la îndeplinire a hot`rârilor adoptate, pre-
cum [i pentru înregistrarea la Oficiul Registrului
Comer]ului [i publicarea la autorit`]ile competente
a hot`rârii adun`rii generale extraordinare a
ac]ionarilor. Acest punct a fost adoptat cu 2.105.179
voturi “pentru” reprezentând 92,0464% din
num`rul total de voturi valabil exprimate. Pre[ed-
intele Consiliului de Administra]ie, Ing. Tischer
Gabriel Prin împuternicit Frantz Ghetel.

Hot`rârea nr. 1/19.02.2015 a ac]ionarilor SC Com-
plex Comet SA cu sediul în Bucure[ti, Bd. Timi[oara
nr. 84, sector 6, nr. O.R.C. J40/391/1991, C.U.I.: RO
2622360. Adunarea General` Extraordinar` a
Ac]ionarilor din Societatea Comercial` Complex
Comet SA, întrunit` în [edin]a din data de 19 febru-
arie 2015 la sediul societ`]ii din B-dul Timi[oara
nr.84, sector 6, Bucure[ti, legal convocat` în con-
formitate cu prevederile art.117 din Legea 31/1990
privind societ`]ile comerciale, republicat` în Mon-
itorul Oficial al României  nr. 33 din data de 29 ian-
uarie 1998, prin publicarea Convocatorului în:
-ziarul Evenimentul Zilei nr. 7311/ 17.01.2015; -Moni-
torul Oficial al României Partea a IV-a nr. 325 din
data 19.01.2015, publicatia 29/ 3.866.142, [i statutar
constituit` prin prezen]a în sal` a ac]ionarilor
reprezentând 91,0422% din capitalul social al so-

ciet`]ii, astfel: -Asocia]ia COMET P.A.S.- 1.136.300
ac]iuni, valoarea nominal` a ac]iunii 2,50 lei, val-
oarea total` a ac]iunilor 2.840.750 lei, adic`
90,9979 %; -Persoane fizice- 554 ac]iuni, valoarea
nominal` a ac]iunii 2,50 lei, valoarea total` a ac]iu-
nilor 1.385 lei, adic` 0,0443 %. Hot`r`[te, cu
91,0422% voturi pentru urm`toarele: Art.1  Se ia act
de raportul informativ privind pie]ele reglemen-
tate/ sistemele alternative de tranzac]ionare au-
torizate din România [i cadrul juridic aplicabil
treanzac]ion`rii ac]iunilor pe o pia]` reglementat`,
respectiv tranzac]ion`rii în cadrul unui sistem al-
ternativ de tranzac]ionare din România întocmit
de Consiliul de Administra]ie. Hot`r`[te, cu
91,0422% voturi PENTRU urm`toarele: Art.2 Apro-
barea efectuarii demersurilor necesare admiterii la
tranzac]ionare a ac]iunilor emise de societate în
cadrul unui sistem alternativ, respectiv Pia]a AeRO
în baza prevederilor Legii nr. 297/2004, cu
modific`rile [i complet`rile ulterioare, [i a regle-
ment`rilor emise de Autoritatea de Supraveghere
Financiar` (A.S.F.). Hot`r`[te, cu 91,0422% voturi
PENTRU urm`toarele: Art.2 Abrobarea contract`rii
Societ`]ii de Servicii de Investi]ii Financiare Inter-
vam, consultant autorizat în efectuarea proce-
durilor specifice admiterii la tranzac]ionare în
cadrul unui sistem alternativ, pentru a derula pro-
cedura list`rii ac]iunilor emise de societate în
cadrul ATS AeRO. Hot`r`[te, cu 91,0422% voturi
PENTRU urm`toarele: Art.3 Aprobarea datei de 12
martie 2015, ca data de înregistrare, conform art.
238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004 privind pia]a de
capital pentru identificarea ac]ionarilor asupra
c`rora se r`sfrâng hot`rârile adoptate în [edin]a
Adun`rii Generale Extraordinare a Ac]ionarilor din
data de 19 februarie 2013. Art.4 Cu ducerea la în-
deplinire a prezentei Hot`râri se împuternice[te dl.
Paul Pop- Director General. Art.5 Prezenta se comu-
nic` Consiliului de Administra]ie. Pre[edintele Con-
siliului de Administra]ie, Tripon Gheorghe.

Convocare: Consiliul de Administra]ie al SC Carmen
SA cu sediul în Bucure[ti, str. Înclinat`, nr.2, sector
5, cu num`r de ordine la Oficiul Registrului
Comer]ului din Bucure[ti J40/1146/1991 [i Cod de
identificare fiscal` RO 409367, în conformitate cu
prevederile Legii 31/1990 republicat`, convoac`
Adunarea General` Ordinar` a ac]ionarilor
societ`]ii înscri[i în Registrul Ac]ionarilor cu data de
referin]` 24.03.2015, pe data de 26.03.2015, ora 12 la
sediul societ`]ii. Sunt îndrept`]i]i s` participe [i s`
voteze ac]ionarii înscri[i în Registrul Ac]ionarilor
]inut de Societate, pe baz` de act de identitate sau
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procur` special` în original, care se va ridica de la
sediul societ`]ii [i va fi depus` tot la sediul societ`]ii
cu cel pu]in 48 de ore înainte de adunare, sub
sanc]iunea pierderii dreptului de vot. În caz de neîn-
deplinire a cvorumului, [edin]a se va desf`[ura pe
data de 27.03.2015 la ora 12, la sediul societ`]ii. Or-
dinea de zi a Adun`rii Generale Ordinare va fi
urm`toarea: 1. Aprobarea raportului Consiliului de
Administra]ie pentru anul 2014; 2. Aprobarea rapor-
tului Comisiei de Cenzori pentru anul 2014; 3. Apro-
barea situa]iilor financiare [i repartizarea profitului
pe anul 2014; 4. Aprobarea desc`rc`rii de gestiune
a administratorilor pentru anul 2014; Aprobarea
bugetului de venituri [i cheltuieli pe anul 2015.

Convocare a Adun`rii Generale Ordinare a Ac]ionar-
ilor SC Plevnei SA: Consiliul de Administra]ie al SC
Plevnei SA, cu sediul în Bucure[ti, str. Calea Plevnei
nr. 145, sector 6, înregistrat` la O.R.C.B. sub nr.
J40/591/1991, având cod unic de înregistrare
465065, convoac` Adunarea General` Ordinar` a
Ac]ionarilor S.C. Plevnei S.A. la data de 26.03.2015,
ora 12,00 la sediul societ`]ii, pentru to]i ac]ionarii
înregistra]i în Registrul Ac]ionarilor la sfâr[itul zilei
de 20.03.2015 sau reprezentan]ii acestora, cu
urm`toarea ordine de zi: 1. Prezentarea raportului
de activitate al administratorilor pentru anul 2014.
2. Prezentarea raportului auditorilor financiari pen-
tru anul 2014. 3. Aprobarea situa]iilor financiare an-
uale aferente exerci]iului financiar al anului 2014, în
baza raportului administratorilor [i raportului audi-
torilor financiari [i repartizarea profitului. 4.
Prezentarea [i aprobarea Bugetului de venituri [i
cheltuieli pentru anul 2015. 5. Desemnarea per-
soanei responsabile pentru efectuarea men]iunilor
la O.R.C.T.B. cu privire la hot`rârea ac]ionarilor [i
publicarea în Monitorul Oficial al României Partea a
IV-a. La adunarea general` ordinar` a ac]ionarilor
sunt îndrept`]i]i s` participe [i s` voteze to]i
ac]ionarii înregistra]i în Registrul Ac]ionarilor la
sfâr[itul zilei de 20.03.2015, considerat` ca dat` de
referint`. Dreptul de vot se poate exercita direct sau
prin reprezentant, în condi]iile legii. Materialele in-
formative vor putea fi consultate începând cu data
public`rii convoc`rii, de luni pân` vineri, între orele
9:00-11:00. În cazul în care la prima convocare nu
sunt întrunite condi]iile legale, a doua convocare
este fixat` în data de 27.03.2015 la aceea[i or` [i în
acela[i loc. Pre[edintele Consiliului de Administra]ie
al SC Plevnei SA, Voitovici Aurora.

Convocare a Adun`rii Generale Extraordinare a
Ac]ionarilor  SC Plevnei SA: Consiliul de Adminis-
tratie al SC Plevnei SA, cu sediul în Bucure[ti, str.
Calea Plevnei nr. 145, sector 6, înregistrat` la O.R.C.B.
sub nr. J40/591/1991, având cod unic de înregistrare
465065, convoac` Adunarea General` Extraordi-
nar` a Ac]ionarilor SC Plevnei SA la data de
26.03.2015, ora 13,00 la sediul societ`]ii, pentru to]i
ac]ionarii înregistra]i în Registrul Ac]ionarilor la
sfâr[itul zilei de 20.03.2015, sau reprezentan]ii aces-
tora, cu urm`toarea ordine de zi: 1. Aprobarea
vânz`rii imobilului situat în Bucure[ti, str. Popa Tatu
nr. 90-92 sector 1, proprietate a SC Plevnei SA, com-
pus din construc]ie cu o suprafa]` util` de 64,93
mp [i construit` de 81,33 mp, [i teren în suprafa]a
de 81,33 mp. 2. Desemnarea persoanei care s`
reprezinte cu puteri depline societatea în vederea
îndeplinirii tuturor formalit`]ilor necesare [i
semnarea în numele societ`]ii a contractului de
vânzare cump`rare cât [i pentru efectuarea
men]iunilor la O.R.C.T.B cu privire la hot`rârea
ac]ionarilor [i publicarea în Monitorul Oficial al
României Partea a IV-a. La adunarea general` ex-
traordinar` a ac]ionarilor sunt îndrept`]i]i s` par-
ticipe [i s` voteze to]i ac]ionarii înregistra]i în
Registrul Ac]ionarilor la sfâr[itul zilei de 20.03.2015,
considerat` ca dat` de referin]`. Dreptul de vot se
poate exercita direct sau prin reprezentant, în
condi]iile legii. Materialele informative vor putea
fi consultate începând cu data public`rii convoc`rii,
de luni pân` vineri, între orele 9,00-11,00. În cazul
în care la prima convocare nu sunt întrunite
condi]iile legale, a doua convocare este fixat` în
data de 27.03.2015, la aceea[i or` [i în acela[i loc.
Pre[edintele Consiliului de Administra]ie al SC
Plevnei SA, Voitovici Aurora.

În conformitate cu prevederile art. 117 din Legea nr.
31/1990, republicat`, D-na Mititelu Maria– Admin-
istrator Unic al Industria Bumbacului SA, convoac`

Adunarea General` Ordinar` a Ac]ionarilor pentru
data de 02.04.2015, orele 12,00, la sediul societ`]ii
din Bucure[ti, Splaiul Unirii nr. 160, sector 4, for-
mat` din to]i ac]ionarii înregistra]i în registrul
ac]ionarilor societ`]ii pân` la data de 15.03.2015 cu
urm`toarea ordine de zi: 1) Aprobarea situa]iilor fi-
nanciare pe anul 2014, respectiv a Bilan]ul  Con-
tabil, contul  de profit [i pierderi [i bugetului de
venituri [i cheltuieli pe anul 2015; 2) Aprobarea
rapoartelor administratorilor [i cenzorilor
societ`]ii; 3) Repartizarea dividendelor; 4) Apro-
barea raportului de reevaluare la 31.12.2014 a imo-
bilizarilor corporale din grupa „construc]ii”  situate
în Bucure[ti, Str. Splaiul Unirii nr. 160, sector 4. 5)
Diverse. Materialele înscrise pe ordinea de zi a
Adun`rii Generale se afl` la dispozi]ia ac]ionarilor
la sediul societ`]ii. Ac]ionarii se vor adresa cu orice
cerere legat` de ]inerea Adun`rii Generale la sediul
societ`]ii, serviciul secretariat. Ac]ionarii care par-
ticip` la Adunarea General` Ordinar` a Ac]ionar-
ilor se vor prezenta cu buletinul/cartea de
identitate sau, dup` caz, cu procuri speciale auten-
tificate, în cazul reprezent`rii. Dac` prima Adunare
General` Ordinar` a Ac]ionarilor nu va întruni cvo-
rumul necesar pentru validitatea hot`rârilor, o a
doua Adunare va avea loc în data de 03.04.2015 ora
12:00 în acela[i loc.

Adunarea General` Extraordinar` a Ac]ionarilor
Serico SA, a c`rei convocare a fost publicata în Mon-
itorul Oficial al României partea a IV-a
nr.7557/19.12.2014 [i în ziarul Jurnalul Na]ional din
data de 19.12.2014, legal [i statutar constituit`, în
[edin]a din data de 19 februarie 2015 ora 12,00, a
doua convocare, ce a avut loc la sediul social, la care
au participat ac]ionari ce de]in 1.677.226 ac]iuni,
reprezentând 49,4 % din drepturile de vot, a aprobat
[i emite prezenta Hot`râre: Art.1. S-a luat la
cuno[tiin]a de con]inutul Raportului privind cadrul
juridic aplicabil trannzac]ion`rii ac]iunilor pe pia]a
reglementat`, respectiv a tranzac]ionarii în cadrul
sistemului alternativ de tranzac]ionare (ATS) precum
[i cu privire la pie]ele reglementate [i sistemele alter-
native de tranzac]ionare pe care pot fi tranzac]ion-
ate ac]iunile societ`]ii, în conformitate cu Legea
nr.151/2014 [i pus la dispozi]ia ac]ionarilor pe site-ul
societ`]ii în condi]iile art. 117.2 din Legea nr.31/1990
republicat`, cu modific`rile [i complet`rile ulte-
rioare; Art.2. S-a dezb`tut situa]ia creat` de lipsa
cadrului legal de func]ionare a pie]ei RASDAQ în con-
formitate cu Legea 151/2014; Art.3. Se respinge efec-
tuarea demersurilor privind admiterea la
tranzac]ionare a ac]iunilor emise de societate pe o
pia]` reglementat`, în conformitate cu Legea
151/2014; Art.4. Se aprob` efectuarea demersurilor
legale necesare admiterii la tranzac]ionare a ac]iu-
nilor emise de societate în cadrul Sistemului Alter-
nativ de Tranzac]ionare (ATS), administrat de Bursa
de Valori Bucure[ti (BVB), în conformitate cu Legea
151/2014; Art.5. Se aproba anularea pct.5 din ordinea
de zi, nemaiavând obiect; Art. 6. Se aprob` data de
10.03.2015 ca data de înregistrare pentru identifi-
carea ac]ionarilor asupra c`rora se r`sfrâng efectele
hot`rârilor adoptate de prezenta Adunare General`
a Ac]ionarilor; Art.7. Se aprob` data de 09.03.2015,
ca data “ex date”, în conformitate cu prevederile
art.2 lit.f) din Regulamentul ASF nr.6/2009, cu
modific`rile [i complet`rile ulterioare; Art.8. Se
aprob` mandarea d-lui Tanase Octavian- pre[edin-
tele consiliului de administra]ie s` efectueze toate
procedurilor [i formalit`]ile prev`zute de lege pentru
aducerea la îndeplinirea a Hot`rârii A.G.E.A., s`
depun` [i s` preia acte [i s` semneze în acest scop în
numele societ`]ii, în rela]iile cu Registrul Comer]ului,
ASF, BVB, precum [i alte entit`]i publice sau private.
Mandatarul sus men]ionat va putea delega puterile
acordate conform celor de mai sus oric`rei persoane
dup` cum va considera necesar. Pre[edinte Consiliu
de Administra]ie, Octavian Tanase; Secretar de
[edin]`, Pitu Ilie.

Hot`rârea Adun`rii Generale Extraordinare a
Ac]ionarilor SC Prospec]iuni SA din 19.02.2015:
Adunarea General` Extraordinar` a Ac]ionarilor SC
Prospec]iuni SA convocat` în conformitate cu
prevederile. Legii nr. 31/1990 republicat` cu
modific`rile [i complet`rile ulterioare, ale Legii nr.
297/2004 cu modific`rile [i complet`rile ulterioare,
ale Regulamentelor CNVM nr. 1/2006, nr. 6/2009
[i nr. 7/2010 precum [i prevederile Actului Constitu-

tiv al societ`]ii prin publicarea Convocatorului în
Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a,
num`rul  296 din data de 16.01.2015, în ziarul Jur-
nalul Na]ional, num`rul 6594, anul XXI din
16.01.2015, afi[at` pe site-ul societ`]ii la adresa
www.prospectiuni.com, sec]iunea Investitori/AGA
[i adus` la cuno[tin]a ac]ionarilor [i investitorilor
prin informarea Autorit`]ii de Supraveghere Finan-
ciar` [i a Bursei de Valori Bucure[ti prin raportul
curent num`rul 139 din data de 15.01.2015, s-a în-
trunit în data de 19.02.2015, ora 11:00, data primei
convoc`ri, la sediul societ`]ii din strada
Caransebe[, nr. 1, sector 1, Bucure[ti. Capitalul so-
cial al SC Prospec]iuni SA este format din
718.048.725 ac]iuni nominative, dematerializate, cu
valoare nominal` de 0,10 lei, fiecare ac]iune
de]inut` dând dreptul la un vot în Adunarea Gen-
eral` a Ac]ionarilor. La Adunarea General` Extraor-
dinar` a Ac]ionarilor au fost prezen]i sau
reprezenta]i ac]ionari care de]in 513.005.917
ac]iuni, reprezentând 71,4444 % din num`rul total
de drepturi de vot. Ca urmare a dezbaterii prob-
lemelor aflate pe ordinea de zi Adunarea General`
Extraordinar` a Ac]ionarilor, legal [i statutar în-
trunit`, HOTåRå{TE: Art. 1 Se ia act de prezentarea
raportului Consiliului de Administra]ie cu privire la
cadrul juridic aplicabil tranzac]ion`rii ac]iunilor pe
o pia]` reglementat`, respectiv tranzac]ion`rii în
cadrul sistemului alternativ de tranzac]ionare
(ATS), precum [i cu privire la pie]ele reglementate
[i sistemele alternative de tranzac]ionare pe care
pot fi tranzac]ionate ac]iunile societ`]ii, în confor-
mitate cu  Legea nr. 151/2014 privind clarificarea
statutului juridic al ac]iunilor care se
tranzac]ioneaz` pe pia]a RASDAQ sau pe pia]a val-

orilor mobiliare necotate. Art. 2 Se aprob` cu ma-
joritatea voturilor celor prezen]i efectuarea demer-
surilor necesare în vederea admiterii la
tranzac]ionare a ac]iunilor emise de Prospec]iuni
SA în cadrul unui sistem alternativ de
tranzac]ionare (ATS) din cadrul Bursei de Valori Bu-
cure[ti. Aceasta hot`râre a fost adoptat` în
urm`toarele condi]ii de vot: -Cvorum 513.005.917
ac]iuni, reprezentând 71,4444 % din capitalul social
[i respectiv 71,4444  % din drepturile de vot; -
Num`r total de voturi valabil exprimate:
513.005.917 reprezentând 71,4444 % din capitalul
social [i respectiv din drepturile de vot. Voturi: -
Pentru: 400.929.535 voturi, reprezentând 55,8360
% din capitalul social [i respectiv 78,1530 % din
num`rul total de voturi valabil exprimate; -Îm-
potriv`: 112.076.382 voturi reprezentând 15,6085 %
din capitalul social [i respectiv 21,8470 % din
num`rul total de voturi valabil exprimate; -
Ab]ineri: 0 voturi. Art. 3 Nu se aprob` efectuarea
demersurilor necesare în vederea admiterii la tran-
zac]ionare a ac]iunilor emise de Prospec]iuni SA pe
o pia]` reglementat` administrat` de c`tre Bursa
de Valori Bucure[ti. Aceasta hot`râre a fost adop-
tat` în urm`toarele condi]ii de vot: -Cvorum
513.005.917 voturi, reprezentând 71,4444 % din cap-
italul social [i respectiv 71,4444  % din drepturile
de vot; -Num`r total de voturi valabil exprimate:
513.005.917 reprezentând 71,4444 % din capitalul
social [i respectiv din drepturile de vot. Voturi: -
Pentru: 112.076.382 voturi reprezentând 15,6085 %
din capitalul social [i respectiv 21,8470 % din
num`rul total de voturi valabil exprimate; -Îm-
potriv`: 400.929.535 voturi, reprezentând 55,8360
% din capitalul social [i respectiv 78,1530 % din
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num`rul total de voturi valabil exprimate; -
Ab]ineri: 0  voturi. Art. 4 Având în vedere apro-
barea A.G.E.A. de la articolul 2 prin care se aprob`
efectuarea de c`tre societate a demersurilor nece-
sare în vederea admiterii la tranzac]ionare a ac]iu-
nilor emise de Prospec]iuni S.A. în cadrul unui
sistem alternativ de tranzac]ionare (ATS) din cadrul
Bursei de Valori Bucure[ti, nu se aprob` retragerea
din societate a ac]ionarilor în conformitate cu
prevederile art. 3 din Legea nr. 151/2014. Art. 5 Se
aprob` cu unanimitatea voturilor celor prezen]i
împuternicirea Consiliului de Administra]ie prin
mandatarea Pre[edintelui Consiliului de Adminis-
tra]ie cu aducerea la îndeplinire a prezentei
hot`râri AGEA precum [i efectuarea demersurilor
necesare pentru înregistrarea acesteia la ASF, BVB,
Oficiul Registrului Comer]ului Bucure[ti, Actului
Constitutiv actualizat [i a altor documente nece-
sare la notariat. Art. 6 Se aprob` cu unanimitatea
voturilor celor prezen]i  data de 05.03.2015 ca dat`
de înregistrare pentru identificarea ac]ionarilor
asupra c`rora se r`sfrâng efectele hot`rârii AGEA
conform art. 238 din Legea 297/2004 privind pia]a
de capital. Art. 7 Se aprob` cu unanimitatea vo-
turilor celor prezen]i data de 04.03.2015 ca ex-dat`
conform Regulamentului Autorit`]ii de Supraveg-
here Financiar` nr. 13/21.08.2014. Pre[edinte al Con-
siliului de Administra]ie, Director General Gehrig
Stannard Schultz. Secretar de [edin]`, Duic` Ra-
mona.

LICITA}II
Private Liquidation Group IPURL numit lichidator în
dosarul nr. 5588/111/2013 aflat pe rolul Tribunalului
Bihor, privind pe debitoarea SC Bonfruct SRL,
J05/2189/2005, CUI: RO18073552 scoate la vânzare
prin licitatie public` urm`torul imobil: Cas` De
Locuit [i Teren Aferent, situat în sat Bucium nr. 10,
com. Ceica, jud. Bihor la un pre] de pornire de
56.000,00 Lei. Licita]ia va avea loc în 05.03.2015 ora
11:00 la sediul lichidatorului din Oradea str. Avram
Iancu nr.2 ap.11. Regulamentul de vânzare se poate
obtine de la lichidator. Participan]ii vor depune 10%
garan]ie din valoarea bunurilor licitate. Ofertele se
pot depune prin fax: 0359463662. În cazul în care
bunurile nu se vor vinde licita]ia se reia la data de
19.03.2015

Societatea Electrica Furnizare SA organizeaz` vân-
zarea prin licita]ie public` cu strigare a imobilului
teren construit [i neconstruit de 5.669mp, cl`dire
c`min muncitoresc CFR –cl`dire corp A având regim
de în`l]ime P+2E, cl`dire nou`  compus` din D+P+5E
–cl`dire corp B [i club sportiv –cl`dire corp C, am-
plasat în Bra[ov, Str. Iuliu Maniu nr. 45A, jude]
Bra[ov. Licita]ia va avea loc în data de 18.03.2015,
ora-12.00, la sediul Societ`]ii Electrica Furnizare SA,
{os. {tefan cel Mare, nr.1A, Sector 1, Bucure[ti. Ter-
menul de depunere a ofertelor este: 17.03.2015, ora-
15.00. Caietul de sarcini se poate ob]ine  de la sediul
Societ`]ii Electrica Furnizare SA –{os. {tefan cel
Mare, nr.1A, Sector 1, Bucure[ti, persoan` contact
–Cristian Ionescu, telefon: 0723.221.187. Contraval-
oarea caietului de sarcini este în sum` de 500 lei [i
se achit` cu OP în contul Societ`]ii Electrica
Furnizare SA: RO64INGB0001008197998910, de-
schis la Banca ING–Sucursala Bucure[ti.

BEJ Bogdan Alin Alexandru, cu sediul \n Deta, Str. Vic-
toriei nr. 33, jud. Timi[, anun]` licita]ie public` \n
dosar nr. 124/ex/2012, la data de 10.03.2015, ora 11:00
ce va avea loc la sediul biroului nostru \n vederea
v~nz`rii imobilului situat administrativ \n localitatea
Timi[oara, str. Demetriade nr. 1, etaj mansard`, nr.
Ap. SAD 3, jud. Timi[, \nscris \n CF nr. 422054-C1-U3
Timi[oara, nr top 1723/1/1/1/1/c/2/III, compus din:
Spa]iu de birouri situat \n Timi[oara, Str. Demetriade
nr. 1, etaj mansard` nr. Ap. SAD 3, jud. Timi[, unitate
individual` SAD compus` din 12 \nc`peri situate la
mandard`, av~nd ca p`r]i comune: terenul construit
[i neconstruit, fa]adele, funda]iile, pere]ii
desp`r]itori, casa sc`rii nr. 2, podul, sarpanta, \nveli-
toarea, bran[amentul electric [i de ap`, racordul
canal [i termic, cote 205/853 mp teren, potrivit C`r]ii
funciare [i raportului de evaluare. Pre]ul a fost sta-
bilit conform raportului de eevaluare, la suma de
429.225 lei. Pre]ul de pornire al licita]iei este de
429.225 lei, fiind primul termen de licita]ie. Pot par-
ticipa la licita]ie numai persoanele care vor \nregis-

tra la CEC sau la orice alt` institu]ie bancar`, pe
seama [i la dispozi]ia executorului judec`toresc, cel
t~rziu p~n` la data [i ora licita]iei, o cau]iune
reprezent~nd 10% din pre]ul de \ncepere a licita]iei,
iar dovada consemn`rii, \n original, \mpreun` cu
oferta de cump`rare-scris` va fi depus` la executorul
judec`toresc. |n cazul \n care pretind a avea vreun
drept asupra imobilului, trebuie s`-l anun]e execu-
torului judec`toresc, \nainte de data fixat` pentru
v~nzarea imobilului, sub sanc]iunea de a nu li se mai
lua \n considerare. Informa]ii la telefon 0256-390.223.
Executor judec`toresc Bogdan Alin Alexandru. 

Consiliul Local al Comunei Lumina, Jud. Constan]a,
tel 0241- 251828, fax 0241-251744 organizeaz` \n data
de 16.03.2015, la sediul din strada Mare nr.170, licita]ie
public` deschis` cu strigare, \n vederea concesion`rii
urm`toarelor suprafe]e de teren, ce fac parte din
domeniul privat al comunei Lumina: 1. Teren \n
suprafa]` de 447mp situat \n Com. Lumina, str. Morii
nr.79- lot 11, - cu destina]ia construc]ie locuin]`.
Licita]ia se va desf`[ura \n data de 16.03.2015 ora 10
la sediul Prim`riei Comunei Lumina din Strada Mare,
nr. 170.  Achizi]ionarea caietului de sarcini se face de
la sediul Prim`riei Comunei Lumina la pre]ul de 400
lei, \ncep~nd cu data de 26.02.2015. Garan]ia de par-
ticipare la licita]ie este \n cuantum de 100 lei. Taxa de
participare la licita]ie este de 250 de lei. 2. Teren \n
suprafa]` de 392mp situat \n Com. Lumina, str. Morii
nr.79- lot22 - cu destina]ia construc]ie locuin]`
Licita]ia se va desf`[ura \n data de 16.03.2015 ora 11
la sediul Prim`riei Comunei Lumina din Strada Mare,
nr.170.  Achizi]ionarea caietului de sarcini [i docu-
mentatie se face  de la sediul Prim`riei Comunei Lu-
mina la pre]ul de 400 lei, \ncep~nd cu data de
26.02.2015. Garan]ia de participare la licita]ie este \n
cuantum de 100 lei. Taxa de participare la licita]ie
este de 250 de lei. Data limit` de depunere a docu-
mentelor solicitate este 16.03.2015 ora 9, la sediul
Prim`riei Comunei Lumina, Jud. Constan]a, str. Mare
nr 170. Documente necesare pentru participarea la
licita]ie:- documentele de eligibilitate - \n plic \nchis
conform specifica]iilor din caietul de sarcini; -dovada
achit`rii  caietului de sarcini; -dovada constituirii
garan]iei de participare; -dovada achit`rii taxei de
participare. Informa]ii suplimentare se pot ob]ine la
nr. de telefon 0241-251.828.

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 Suceava. Serviciul Fiscal Munici-
pal F`lticeni. Nr. 4145 din 16.02.2015. Anun]ul privind
vânzarea pentru bunuri mobile [i imobile. Anul 2015
luna februarie ziua 16. În temeiul art. 162, alin. (1)
din Ordonan]a Guvernului nr. 92/2003 privind
Codul de procedur` fiscal`, republicat`, cu
modific`rile [i complet`rile ulterioare, se face
cunoscut c` în ziua de 06, luna martie orele 11.00,
anul 2015, în localitatea F`lticeni, str. Republicii, nr.
28, la sediul Serviciului Fiscal F`lticeni, se vor vinde
prin licita]ie urm`toarele bunuri imobile, propri-
etate a debitorului: 1. SC Madrigal SRL, cu domiciliul
în mun. Falticeni, bld. 2 Graniceri, bl. 18, sc. D, ap. 8,
jud. Suceava, CUI- 17638519 reprezentând: - Imobil
compus din corp C1 (magazin mixt) [i corp C2
(locuin]` ) în suprafa]` de 453 mp, situat în sat Baia,
comuna Baia, pre] de evaluare/ de pornire a
licita]iei 247.100 lei (pre]ul de pornire a licita]iei nu
con]ine TVA). Bunurile imobile de mai sus sunt gre-
vate de urm`toarele: Creditori; Sarcini: D.G.R.F.P. Ia[i;
Serviciul Fiscal Municipal F`lticeni, BRD GSG SA
Agen]ia F`lticeni. Invit`m pe cei care pretind vreun
drept asupra acestor bunuri s` în[tiin]eze despre
aceasta organul de executare, înainte de data sta-
bilit` pentru vânzare. Cei interesa]i în cump`rarea
bunurilor sunt invita]i s` prezinte, pân` la termenul
de vânzare prin licita]ie, respectiv, pân` în ultima zi
lucr`toare precedent` termenului de vânzare, orele
13.00 la sediul Serviciului Fiscal a mun. F`lticeni –
str. Republicii, nr. 28, documenta]ia prev`zut` de
art. 162 din OG nr. 92/2003 privind Codul de proce-
dur` fiscal`, republicat` cu modificarile [i
complet`rile ulterioare, respectiv: oferte de
cump`rare, 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 registrul 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, urmând s` se prezinte la data stabilit`
pentru vânzare [i la locul fixat în acest scop. Îm-
potriva prezentului înscris, cel interesat poate intro-
duce contesta]ie la instan]a judec`toreasc`
competent`, în termen de 15 zile de la comunicare
sau luare la cuno[tin]`, în conformitate cu preved-
erile art. 172- 173 din OG 92/2003, republicat`, 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 0230/541054, int.17.

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 Boto[ani. Num`r de înregistrare
ca operator de date cu caracter personal  21105. Nr.
9007/03/03 din 16.02.2015. Anun]ul privind vânzarea
pentru bunuri  imobile. Anul 2015 luna martie ziua
10. A– II-a licita]ie. În temeiul art.162 alin. (2) din Or-
donan]a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de
procedur` fiscal`, republicat`, cu modific`rile [i com-
plet`rile ulterioare, Direc]ia General` Regional` a
Finan]elor Publice Ia[i face cunoscut prin prezenta
c`, în ziua de 10 luna martie anul 2015, orele 12.00, în
loc. Boto[ani, Pia]a Revolu]iei nr. 5, la sediul Admin-
istra]iei Jude]ene a Finan]elor Publice Boto[ani, se
vor vinde prin licita]ie public` bunuri imobile, pro-
prietatea debitorului SC Misterrien SRL CUI
15609487, cu domiciliul fiscal în localitatea Boto[ani,
str. Ghe. Filipescu nr. 17, bl. H8, et. 4, ap. 14, jude]ul
Boto[ani, dosar de executare nr. 15609487 /2015 ast-
fel; I. Bun imobil (conform Proceselor verbale de
sechestru bunuri imobile nr. 107613/11.11.2013 pre] de
pornire licita]ie 70.782 lei; - Teren intravilan în
suprafa]` de 6800 mp (m`surat 6936 mp) în valoare
de 34.125 lei; - Atelier mecanic (compus dintr-o hal`
mare de montaj [i înc`peri anexe, în zona anexe con-
struc]ia are subsol, tâmpl`rie metalic` [i de lemn di-
mensiuni lungime 12 m, l`]ime 9,50 m, înal]ime 4,30
mp), în valoare de 20.474 lei; - Cl`dire birouri
(funda]ie beton, plan[eu de beton armat, acoperi[
tip [arpant` de lemn, învelitoare de azbociment, par-
doseli de beton, ferestre PVC cu geam termopan, u[i
din lemn, lungime 8,10 m, l`]ime 7,80 m, în suprafa]`
total` de 48,98 mp), în spatele construc]iei este un
garaj din cherestea în suprafa]` de 36,95 mp,
lungime 6,70 m [i l`]ime 5,50 m în valoare de 16.183
lei, situate în sat. Padureni, com. Cosula, jud.
Boto[ani. Pre]ul de pornire a licita]iei este de 70.782
lei (f`r` TVA).Valoarea total` a bunurilor imobile
(f`r` TVA) 70.782 lei. Invit`m pe cei care pretind
vreun drept asupra acestor bunuri s` in[tiin]eze de-
spre 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:1. oferta
de cump`rare, în cazul vânz`rii la licita]ie; 2. dovada
pl`]ii taxei de participare, reprezentând 10% din
pre]ul de pornire a licita]iei; 3. împuternicirea per-
soanei care îl reprezint` pe ofertant ; 4. pentru per-
soane juridice de na]ionalitate român`, copie dupa
certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul
Registrului Comer]ului; 5. pentru persoanele fizice
române, copie de pe actul de identitate ; 6. dovada
emis` de creditorii fiscali, în copie, c` nu au obliga]ii
fiscale restante la bugetul consolidat al statului [i
bugetul local. Ofertan]ii sunt obliga]i s` depun`
aceste documente cu o zi înainte de desf`[urarea
licita]iei, respectiv 09 martie 2015 la sediul Adminis-
tra]iei Jude]ene a Finan]elor Publice Boto[ani. Plata
se va face în contul de disponibil al Administra]iei
Jude]ene a Finan]elor Publice Boto[ani, C.I.F. nr.
3372874 nr. RO56TREZ1165067XXX007335 deschis la
Trezoreria municipal` Boto[ani. Împotriva prezentu-
lui 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 [i art. 173 din Or-
donan]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. Dac` ave]i nel`muriri
în legatur` cu acest anun] publicitar pute]i contacta
pe d-na Matei Lacramioara la sediul Administra]iei
Jude]ene a Finan]elor Publice Boto[ani, sau la tele-
fonul 0231/607115 între orele 8.00 – 16.30 [i pe pag-
ina de internet http:www.mfinante.ro.

Prim`ria comunei Scânteia, jude]ul Ia[i, organizeaz`
la sediul s`u, concursul/examenul pentru ocuparea
urm`toarelor posturi vacante: 1. inspector de spe-
cialitate  treapta IA, studii superioare compartimen-
tul unit`]i de cultur`. 2. bibliotecar treapta III, studii
medii, compartimentul unit`]i de cultur`. 3. [ofer
P.S.I., treapta II, studii generale, compartimentul
S.V.S.U. 4. munitor calificat, treapta II, studii gen-
erale, compartimentul administrative. 5. munitor
calificat, treapta II, studii generale, compartimen-
tul administrative. 6. munitor necalificat, treapta II,
studii generale, compartimentul administrativ.
Condi]iile de desf`[urare a concursului sunt
urm`toarele: Proba scris`  în data de 24 martie 2015,
ora 10:00. Interviul  în data de 26 martie 2015, ora
10:00. Dosarele de înscriere se vor depune în ter-
men de 14 de zile de la data public`rii anun]ului în
ziar, la secretariatul prim`riei. Condi]iile de partici-
pare la concurs, bibliografia [i actele necesare can-
dida]ilor pentru dosarul de înscriere sunt afi[ate la
sediul prim`riei Scânteia [i sunt puse la dispozi]ia
solicitan]ilor de c`tre secretariatul comisiei de con-
curs. Rela]ii suplimentare la telefon 0232-229.260.

Prim`ria comunei Pe[tera, cu sediul \n localitatea
Pe[tera, Str. Izvorului, nr. 25, jude]ul Constan]a, or-
ganizeaz` la data de 16.03.2015, ora 13:00 licita]ie
pentru: - v~nzarea unui imobil teren \n suprafa]`
de 1000,00 mp, situat \n intravilanul localit`]ii
Izvoru Mare, Str. Mieilor nr. 20, comuna Pe[tera,
jude]ul Constan]a, aflat \n proprietatea privat` a
comunei Pe[tera pentru construirea unei locuin]e
individuale; - v~nzarea unui imobil teren \n
suprafa]` de 1000,00 mp, situat \n intravilanul lo-
calit`]ii Izvorul Mare, Str. Mieilor nr. 22, comuna
Pe[tera, jude]ul Constan]a, aflat \n proprietatea pri-
vat` a comunei Pe[tera pentru construirea unei
locuin]e individuale; - v~nzarea unui imobil teren \n
suprafa]` de 944,00 mp, situat \n intravilanul lo-
calit`]ii Ivrinezu Mic, str. Tatule[tilor nr. 11A, co-
muna Pe[tera, jude]ul Constan]a, aflat \n
proprietatea privat` a comunei Pe[tera; - v~nzarea
unui imobil teren \n suprafa]` de 1138,00 mp, situat
\n intravilanul localit`]ii Ivrinezu Mare, str. Morii nr.
19, comuna Pe[tera, jude]ul Constan]a, aflat \n pro-
prietatea privat` a comunei Pe[tera pentru costru-
irea unei locuin]e individuale; - v~nzarea unui
imobil teren \n suprafa]` de 1000,00 mp, situat`
\n intravilanul localit`]ii Izvoru Mare, str. Agricul-
torului nr. 5- lot 3/1, comuna Pestera, jude]ul Con-
stan]a, aflat \n proprietatea privat` a comunei
Pe[tera pentru construirea unei locuin]e individ-
uale; - v~nzarea unui imobil teren \n suprafa]` de
1000,00 mp, situat \n intravilanul localit`]ii Izvoru
Mare, Str. Agricultorului nr. 5, lot 3/2, comuna
Pe[tera, jdue]ul Constan]a, aflat \n proprietatea pri-
vat` a comunei Pe[tera pentru construirea unei
locuin]e individuale; - v~nzarea uni teren imobil \n
suprafa]` de 3905,00 mp, situat \n intravilanul lo-
calit`]ii Izvoru Mare, Str. Agricultorilor nr. 7- lot 4,
comuna Pe[tera, jude]ul Constan]a, destinat con-
struc]ii industriale. |nscrierile se fac p~n` la data
de 13.03.2015, ora 13:00, la sediul Prim`riei. Rela]ii
suplimentare la sediul prim`riei, str. Izvorului nr.
25, tel/fax 0241-856.800.

PIERDERI
Pierdut certificat constatator  nr. 3164/09.02.2009,
eliberat de  O.R.C. Tulcea pe numele  P.F.A. Bîrc` Pet-
ric`, IF 36/131/2009, C.U.I. 25112727, cu sediul în com.
D`eni, jud. Tulcea. Se declar` nul.

SC Maty Global SRL, cu sediul în Bucure[ti, sector 2,
str. Deleni, nr. 10, bl. T74, sc.1, et.1, ap.6, nr. O.R.C.
J40/20192/2007, CU.I. 22647904, declar` nul certi-
ficat constatator punct de lucru din Bucure[ti, sec-
tor 3, Aleea Vlahi]a, nr.1A emis O.R.C.-T.B. în baza
decl. Model 2 nr. 524851/06.10.2010.

Declar nul act proprietate loc de veci nr. 1199/92 pe
numele Ferezan Niculina, emis de Parohia cimiti -
rului Pope[ti Leordeni.
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