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OFERTE SERVICIU
Direc]ia General` de Asisten]` Social` [i Protec]ia Copilului
Vaslui organizeaz` concurs de recrutare pentru ocuparea
unor func]ii publice de execu]ie vacante dup` cum ur-
meaz`:- Un post de consilier, clasa I, gradul principal  la Ser-
viciul de Evaluare Ini]ial`, Monitorizare, Analiz`, Statistic`
[i Incluziune Social`; - Un post de consilier, clasa I, gradul
superior la Compartimentul de Achizi]ii Publice [i Con-
tractarea Serviciilor Sociale, Tehnic-Investi]ii. Concursul se
organizeaz` la sediul Direc]iei Generale de Asisten]` So-
cial` [i Protec]ia Copilului Vaslui, în data de 27 aprilie 2015,
ora.10.00 - proba scris`. Dosarele de înscriere la concurs se
pot depune în termen de 20 zile de la data public`rii în
Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul  Direc]iei Generale
de Asisten]` Social` [i Protec]ia Copilului Vaslui. Dosarul
de înscriere trebuie s` con]in` în mod obligatoriu docu-
mentele prev`zute la art.49 din H.G.nr.611/2008. Condi]iile
de participare la concurs [i bibliografia se afi[eaz` pe site-ul
[i la sediul Direc]iei Generale de Asisten]` Social` [i
Pro-tec]ia Copilului Vaslui. Rela]ii suplimentare se pot
ob]ine la sediul Direc]iei Generale de Asisten]` Social` [i
Protec]ia Copilului Vaslui [i la nr.de telefon: 0235/315138.

Institutul de Cercet`ri [i Amenaj`ri Silvice-Bucure[ti, în con-
formitate cu prevederile din Metodologia privind înca -
drarea în munc`-Anexa 10 la CCM în vigoare, organizeaz` în
data de 15.04.2015 orele 10,00 concurs pentru ocuparea
urm`toarelor  unui post vacant de asistent cercetare la
labo ratorul Management forestier, Biometrie, Monitoring
forestier [i Studiul lemnului. Condi]ii de participare: - ab-
solvent al înv`]`mîntului superior de specialitate silvic` de
lung` durat`; - doctor în [tiin]`. Dosarul de concurs va
cuprinde: - cerere prin care se solicit` aprobarea condu -
c`torului unit`]ii pentru participarea la verificarea organi-
zat` pentru ocuparea postului vacant anun]at; - curriculum
vitae; - diploma ce atest` studiile prev`zute la condi]iile de
participare (original [i  copie); - adeverin]` privind vechimea
în munc`; - certificat de cazier judiciar; - buletin/carte de
identitate (original [i copie); - adeverin]` medical`, elibe -
rat` de medicul de familie, care s` ateste starea de s`n` -
tate, respectiv c` este apt pentru angajare; - recomandare
de la ultimul loc de munc` din care s` rezulte profilul pro-
fesional [i moral (absolven]ii care se încadreaz` prima dat`
vor prezenta recomandare de la unitatea de înv`]`mînt ab-
solvit`). Probele de concurs: - lucrare scris` [i interviu. Con-
cursul se va desf`[ura la sediul ICAS Bucure[ti, loc. Vo luntari,
Bdul. Eroilor, nr. 128,  jud. Ilfov. Termenul pentru depunerea
contesta]iilor, dup` afi[area rezultatelor este de trei zile.
Rela]ii suplimentare, înscrieri [i depunerea dosarelor la
sediul ICAS Bucure[ti, tel. 0213503238-int.138; 0745178927;
fax 0318157873, e-mail budicawaly@yahoo.com, pîn` la data
de 08.04.2015, orele 16,00.

VÅNZåRI DIVERSE
Produc`tor cu tradi]ie, vând vin ro[u vrac, de calitate supe-
rioar`, ob]inut din struguri numai din planta]iile proprii,
aroma [i extractul specifice podgoriei [tef`ne[ti – Arge[.
Cantitate minim` 10.000 litri. Pre] 3,5 lei/litrul. Rela]ii: Insti-
tutul Na]ional de Cercetare Dezvoltare în Horticultur`
{tef`ne[ti – Arge[, tel. 0248-266838,
incdbh.stefanesti_ro@yahoo.com

CITA}II
Se citeaz` SC FINE GOODS SRL cu ultimul sediu cunoscut \n
Bucure[ti, Str. Roma, nr.47, ap.1, sector 1, \nregistrat` la reg-
istrul comer]ului sub nr. J40/9559/2009, CUI 26050770, \n
calitate de debitor, \n data de 05.05.2015, ora 09.00, com-
plet C 4, sec]ia a -VII-a civil`, camera 231 la Tribunalul Bu-
cure[ti, cu sediul \n Bucure[ti, Bd. Unirii, nr.37, sector 3, \n
proces cu SC GLOBAL MEDIA SOLUTIONS SRL (fosta GLOBAL
MEDIA SOLUTIONS SA) - creditor, \n dosarul nr.
26742/3/2014 - procedura insolven]ei.

Ministerul Finan]elor Publice. Agen]ia Na]ional` de Admin-
istrare Fiscal`. Direc]ia General` Regional` a Finan]elor Pub-
lice Ia[i. Administra]ia Jude]ean` a Finan]elor Publice
Boto[ani. Cita]ie, SC ECU CAFE SRL, cu sediul în loc. Bo -
to[ani, str. Prieteniei, P13, sc. E, ap. 8, jud. Boto[ani este
chemat` la Tribunalul Ia[i, în ziua de 28.04.2015, ora 9.00,
în calitate de debitor în dosarul nr. 2186/99/2014 – proce-
dura insolven]ei, în proces cu Direc]ia General` Regional`
a Finan]elor Publice Ia[i prin Administra]ia Jude]ean` a
Finan]elor Publice Boto[ani, str. Pia]a Revolu]iei, nr. 5, în cali -
tate de creditor pentru Legea nr. 85/2006.

G\lc` I. Ioan [i Buzdugan Cristina sunt chema]i la Tribunalul
Ia[i, str. Elena Doamna nr. 1 A, sala de [edin]` nr. VI, etaj 4,
Complet R 15 FF, \n calitate de intima]i \n data de 16.04.2015,
ora 9.00, \n dosarul nr. 15863/245/2012, Fond Funciar, \n pro-
ces cu G\lc` Jenica, \n calitate de recurent`.

SC Hol Avantaj  Twins SRL - cu sediul \n Ia[i, {os. Albinet nr.
33, construc]ia C2/2, cam. 1 [i puncte de lucru \n Ia[i, str.
Ignat nr. 4 [i str. Ignat nr. 7, jud. Ia[i, reprezentat` prin dl.
Barbu Alexandru - \n calitate de administrator, (domiciliat
\n jud. Ia[i, sat Dancu, com. Holboca) este citat` \n calitate

de p~r~t`, \n dosarul nr. 10506/245/2013 av~nd ca obiect
preten]ii, \n data de 23.04.2015, ora 08:30, la Judec`toria
Ia[i, cu sediul \n str. Anastasie Panu nr. 25, Ia[i, Sec]ia Civil`,
camera Sala 6, complet c02m, reclamanta fiind SC Salubris
SA Ia[i, cu sediul \n Ia[i, {os. Na]ional` nr. 43, jud. Ia[i.

Prin prezenta comunic`m numitului C`f`daru Mihai domi-
ciliat în Ploie[ti, str. Oltului nr. 24, Jude]ul Prahova, re[edin]a
în Spania,Fuenlabrada, Paseo del Saler 4, Oiso PO 2, Ourta
B Escal sentin]a  civil` nr. 14023/23.10.2013 de Judec`toria
Ploie[ti, în dosarul civil 16964/281/2012 ac]iune divor] for-
mulat` de C`f`daru Elena, Ploie[ti, Str. L`utari, nr 12, Jude]ul
Prahova. |n acest sens  se admite ac]iunea precizat`, for-
mulat`: desface c`s`toria între p`r]i la data de 16.02.2002
de Prim`ria Municipiului Ploie[ti din culpa comun`, pe vi-
itor reclamanta va relua numele avut anterior c`s`toriei de
Grama, stabile[te locuin]a minorului C`f`daru Constantin
Lauren]iu n`scut la data de 17.12.1997 la mama reclamant`,
autoritatea p`rinteasc` va fi exercitat` de ambii parin]i,
pârâtul nu va fi obligat la plata pensiei de \ntre]inere.  

Rom~nia. Judec`toria Bistri]a. Sec]ia Civil`. dosar nr.
12403/190/2014. |n baza \nchierii dat` \n [edin]a camerei
de consiliu din 9.03.2015 se emite: soma]ie de uzucapiune.
Av~nd \n vedere ca reclamantul Tomoroga Vasile, domici liat
\n Muresenii Bargaului nr 243, jud Bistri]a N`s`ud, invoc`
dob~ndirea dreptului de proprietate prin uzucapiune,
asupra urm`toarelor terenuri: teren \n suprafa]` de 34970
mp \nscris \n CF 892 Tiha Bargaului, nr top. 4548/2, 4548/2
[i 4549; teren \n suprafa]a de 8800 mp \nscris \n CF 534
Tiha Bargului nr top 1493; teren \n suprafa]` de 3956 mp
\nscris \n CF 534 Tiha Bargaului nr top 1232/1; teren \n
suprafa]` de 14146 mp de sub nr top 2/2/b/5, 2/1/b, 7/1/b,
2/2/b/1, 2/2/b/2; terenul \n suprafa]` de 3765 mp de sub nr
top 4547/2 din CF 892 Tiha Bargului; teren \n suprafa]` de
366 mp \nscris \n CF 892 Tiha Bargului nr top 4549; teren \n
suprafa]` de 3956 mp \nscris \n CF 534 Muresenii Bargaului
nr top 1232/1; teren \n suprafa]` de 1246 mp \nscris \n CF
534 Muresenii Bargaului nr top 1232/2; teren \n suprafa]`
de 8800 mp \nscris \n CF 534 Muresenii Bargului nr top
1493; teren \n suprafa]` de 4186 mp \nscris \n CF 534 Mure-
senii Bargaului nr top 2/2/b/1; teren \n suprafa]` de 964
mp \nscris \n CF 534 Muresenii Bargaului nr top 2/2/b; teren
\n suprafa]` de 2666 mp \nscris \n CF 534 Muresenii Bar-
gaului mr top 2/2/b/5; teren \n suprafa]` de 4769 mp
\nscris \n CF 534 Muresenii Bargaului nr top 7/1/b; teren \n
suprafa]` de 1561 mp \nscris \n CF 534 Muresenii Bargaului
nr top 2/1/b; situate \n intravilanul comunei Tiha Bargaului,
categorie de folosin]` p`[une, fanete, arabil, p`dure, cur]i
av~nd ca proprietar tabular Banca Granicerilor. |n temeiul
art 1051 al 2 lit e) din Noul Cod de procedura civil`, sunt
soma]i to]i cei interesa]i s` fac` opozi]ie, cu preziarea ca, \n
caz contrar, \n termen de 6 luni de la emiterea celei din
urma publica]ii se va trece la judecarea cererii de uzucapi-
une. Pre[edinte Costea Razvan Rares, Grefier Miron
Teodora. 

DIVERSE
Ministerul Finan]elor Publice. Agen]ia Na]ional` de Admi -
nis trare Fiscal`. Direc]ia General` Regional` a Finan]elor
Publi ce Ia[i. Administra]ia Jude]ean` a Finan]elor Publice
Neam]. Invita]ie de participare. Administra]ia Jude]ean` a
Finan]elor Publice Neam], cu sediul în Piatra Neam], B-dul
Traian, nr. 19 bis, invit` practicienii în insolven]` înscri[i pe
Lista practicienilor în insolven]` agrea]i de Agen]ia Na]io -
nal` de Administrare Fiscal` pentru zona III, s` de pun`,
pân` cel târziu în data de 02.04.2015, ora 13.00, oferte în
vederea desemn`rii practicienilor în insolven]` în dosarele
de insolven]` aflate pe rolul Tribunalului Comercial Neam],
privind debitoarele: SC Cosmos SRL, Piatra Neam], CUI
2042185; SC Total MOB SRL, Piatra Neam], CUI 14459306;
SC Nord Est Consulting SRL, Piatra Neam], CUI 19241620; SC
Ambient Design SRL, Piatra Neam], CUI 16163454; SC Nor-
mandia Agricola SRL, Piatra Neam], CUI 26440315. Ofertele
vor fi depuse în plic închis, pe care vor fi men]ionate
urm`toarele: “Oferta pentru selectarea unui practician în
dosarul de insolven]` al S.C. ... , a nu se des chide pân` la
data de 02.04.2015, ora 14.00”, numele/ denumirea, pre-
cum [i adresa/ sediul social [i vor fi întocmite conform
prevederilor art. 14 din Ordinul Pre[edintelui Agen]iei
Na]ionale de Administrare Fiscal` nr. 1.009/2007 privind
procedurile de selec]ie a practicienilor în insolven]` agrea]i
de Agen]ia Na]ional` de Administrare Fiscal`. Preciz`m c`
deschiderea ofertelor va avea loc în data de 02.04.2015, ora
14.00 la sediul Administra]iei Jude]ene a Finan]elor Publi -
ce Neam], Sala de [edin]e – parter, data pentru care
invit`m practicienii în insolven]` care depun oferte în
dosarele pentru care va fi organizat` selec]ia, s` participe
la deschiderea ofertelor.

SOMA}II
Soma]ie. Emis` în temeiul încheierii civile din 11 martie
2015. Având în vedere cererea formulat` de reclamanta
Sofine]i Ileana, domiciliat` în Sighetu Marma]iei, str. Pia]a
1 Decembrie 1918, bl. 22 ap. 8, jud. Maramure[, CNP
2671104241638, având ca obiect constatarea dobândirii

dreptului de proprietate prin uzucapiune asupra imobilu-
lui reprezentând teren în suprafa]` de 141 mp, situat în
Sighetu Marma]iei, str. Balc Vod` nr. 26, înscris în cartea
funciar` nr. CF 57371 Sighetu Marma]iei, nr. top 1875,
someaz` persoanele interesate care pot dovedi un drept
sau un interes legitim s` formuleze opozi]ie în termen de
[ase luni de la publicarea prezentei soma]ii. În cazul în care,
în termen de [ase luni de la emiterea publica]iei prezentei
soma]ii nu s-a formulat opozi]ie, instan]a va proceda la
judecarea cererii formulate de reclaman]i. (Dosar nr.
319/307/2015).

ADUNåRI GENERALE
Hot`r~rea nr. 1 din 29.01.2015. Adunarea General` Extraor-
dinar` a Ac]ionarilor SC Moldoforest SA, cu sediul în Sat
Lunca Cet`]uii, comuna Ciurea, jud. Ia[i, \nregistrat` \n
Regis trul Comer]ului la nr. J22/950/1994, av~nd C.U.I.
RO1965840, societate în insolven]` (in insolvency, en proce-
dure collective), legal \ntrunita \n [edin]a extraordinar`, \n
baza Legii nr.31/1990 R cu modific`rile [i complet`rile ulte-
rioare, a Legii nr.297/2004, a Statutului societ`]ii, adopt`
urm`toarea HOTARARE: Art.1. Se decide neefectuarea de
c`tre societate a demersurilor legale pentru admiterea 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, în baza prevederilor
Legii 297/2004 urmare a apar]iei Legii 151/2014. Art. 2.
Aproba data de 12.02.2015, ca data de \nregistrare a
rezolu]iilor A.G.E.A, \n conformitate cu prevederile legale.
Art. 3. Se mandateaz` dna av. Gabriela Gheorghiu pentru
efectuarea men]iunilor necesare la Oficiul Registrului
Comer]ului. Administrator Judiciar, Centrul de Expertiz` \n
Insolven]` SPRL. Administrator Special Rebegea Mitic`.

|n temeiul art. 55 din Legea 85/2014 coroborat cu  art. 117
din Legea nr. 31/1990 republicat` cu modific`rile [i com-
plet`rile ulterioare, \n temeiul Regulamentului nr.1/2006
privind emiten]ii [i opera]iunile cu valori mobiliare apro-
bat prin Ordinul nr. 23/2006 emis de CNVM [i \n temeiul
Regulamentului nr.6/2009 aprobat prin Ordinul nr.
44/2009 emis de CNVM, precum [i a Dispunerii de M`suri
a CNVM nr. 8/2006, Administratorul Judiciar LEXE I.P.U.R.L,
reprezentat` de practicianul \n insolven]` – ec. Alexe Sorin,
numit prin \ncheierea de [edin]` din 29.12.2014, pronun]at`
de Tribunalul Teleorman \n Dosarul nr. 3565/87/2014,
privind deschiderea procedurii insolven]ei \mpotriva SC Ci-
calex SA, Convoac` Adunarea General` ordinar` pe data de
29/30.04.2015. Adunarea General`  Ordinar` a Ac]ionarilor,
convocat` pentru data de 29/30.04.2015 ora 11:00, se va
desf`[ura la sediul societ`]ii din loc.Poroschia, jud. Teleor-
man [i va avea urm`toarea Ordine de zi: 1. Analizarea Ra-
portului Consiliului de Administra]ie, privind activitatea
societ`]ii \n anul 2014; 2. Analizarea Raportului Comisiei de
Cenzori, privind supravegherea gestiunii [i \ndeplinirea
atribu]iunilor ce le-au revenit \n anul 2014; 3. Analizarea
Bilan]ului Contabil, Contul de Profit [i Pierdere [i Notele Ex-
plicative financiare pentru anul 2014, precum [i aprobarea
Raportului auditorului independent; 4. Repartizarea profi-
tului net; 5. Analizarea desc`rc`rii de gestiune a administra-
torilor, membrii ai Consiliului de Administra]ie, pentru
activitatea desf`[urat` \n excerci]iul financiar al anului
2014; 6. Analizarea B.V.C, pentru anul 2015; 7. Analizarea pro-
gramului de investi]ii pentru anul 2015; 8. Stabilirea datei
de \nregistrare ulterioar` A.G.O.A, conform art. 238 din
Legea 297/2004, ca fiind data de 15.05.2015 [i data de
14.05.2015 ca fiind ex-date; 9. Desemnarea domnului Bor-
tun Alexandru ca persoan` \mputernicit` s` duc` la
\ndeplinire prevederile hot`r~rii adoptate, reprezent~nd
societatea \n rela]ia cu O.R.C de pe l~ng` Tribunalul Teleor-
man [i alte institu]ii prev`zute de instruc]iunile A.S.F. (fosta
C.N.V.M.). La Adunarea General` Ordinar̀  a Ac]ionarilor pot

participa [i vota doar ac]ionarii \nregistra]i \n Registrul
Ac]ionarilor ]inut de SC Depozitarul Central SA Bucure[ti
p~n` la sf~r[itul zilei de 14.04.2015, considerat` dat` de
referin]`. (1) Unul sau mai mul]i ac]ionari reprezentând, in-
dividual sau împreun`, cel pu]in 5% din capitalul social
are/au dreptul: a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a
adun`rii generale, cu condi]ia ca fiecare punct s` fie înso]it
de o justificare sau de un proiect de hot`râre propus spre
adoptare de adunarea 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. (2) Drepturile
prev`zute la alin. (1) pot fi exercitate numai în scris (trans-
mise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice).
(3) Ac]ionarii î[i pot exercita drepturile prev`zute la alin. (1)
lit. a) [i b) în termen de cel mult 15 zile de la data public`rii
convoc`rii. Fiecare ac]ionar are dreptul s` adreseze
întreb`ri privind punctele de pe ordinea de zi a adun`rii
generale, iar societatea va r`spunde la întreb`rile adresate
de ac]ionari. |n cazul votului prin procura (prin repre -
zentare), trebuie utilizate formularele de procura speciala.
Formularele de procur` special` se pot ob]ine \ncep~nd cu
data de  27.03.2015 de la sediul social al societ`]ii a carei
adres` este men]ionat` \n prezentul convocator. Procurile
trebuie depuse la sediul societ`]ii, cu 48 de ore înainte de
adunare. Ac]ionarii pot s` \[i desemneze reprezentantul [i
prin mijloace electronice. Notificarea desemn`rii prin mij -
loace electronice se poate face la nr. de fax 0247/318628.
|ncep~nd cu data de 27.03.2015, documentele, proiectele de
hot`r~re, informa]iile viz~nd problemele \nscrise pe or-
dinea de zi a adun`rii, vor fi puse la dispozi]ie la sediul so-
ciet`]ii (unde se vor putea consulta [i procura) de luni p~n`
vineri, \ntre orele 08:00-16:00 . |n vederea ob]inerii in-
forma]iilor de la sediul societ`]ii, ac]ionarul va face o cerere
care va fi depus` la registratura societ`]ii sau prin fax
0247/318628. |n cazul \n care prima Adunare General` Or-
dinar` nu s-ar putea ]ine, cea de-a doua Adunare General`
Ordinar` se va \ntruni \n acela[i loc [i la aceea[i or`, \n data
de 30.04.2015. 

Marmovest SA –Bucure[ti- Convocare A.G.A.: Pre[edintele
C.A. al Marmovest SA cu sediul în Bucure[ti, B-dul
Timi[oara, nr. 119, sector 6, C.U.I. RO 7324756, J40/3751/1995,
convoac` Adunarea General` Extraordinar` a Ac]ionarilor
societ`]ii pentru ziua de 27.04.2015, ora 14.00, la sediul so-
ciet`]ii, pentru to]i ac]ionarii înregistra]i în registrul so-
ciet`]ii la sfâr[itul zilei de 26.04.2015. Dac` la data
programat` nu se întrune[te cvorumul, Adunarea General`
Ordinar` se va ]ine în ziua de 07.05.2015, ora 12.00 [i la
aceea[i adres`. Ordinea de Zi: 1. Aprobarea vânz`rii imo-
bilului proprietatea societ`]ii compus dintr-un teren, în
suprafa]` de 26.239 mp, situat în extravilanul comunei
Bradisorul de Jos, jude]ul Cara[-Severin, înscris în CF nr.
31798 a Mun. Oravi]a sub nr. cadastral 31798 [i din con-
struc]iile existente pe acesta, precum [i stabilirea pre]ului
minim de vânzare a acestuia la valoarea de achizi]ie
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(40.000 lei+ TVA). 2. Desfiin]area punctelor de lucru de-
schise de c`tre societate în urm`toarele loca]ii concesio -
nate de c`tre societate, astfel: -Nordul Ora[ului Oravi]a–
sudul V`ii Chinisia, jude]ul Cara[- Severin; -Ora[ Oravi]a,
Str. Rachitovei, nr.14, jude]ul Cara[- Severin. 3. Aprobarea ra-
portului de gestiune al C.A. privind exerci]iul financiar afe -
rent anului 2014. 4. Aprobarea raportului comisiei de
cenzori. 5. Aprobarea bilan]ului financiar– contabil aferent
anului 2014. 6. Aprobarea bugetului de venituri [i cheltuieli
pentru anul 2015. 7. Aprobarea desfiin]`rii punctului de
lucru deschis de societate în Jude]ul Ia[i, Ora[ul Ia[i, {os.
Bucium, nr. 34, LOT 2. 8. Renun]area la calitatea de membru
[i de pre[edinte al Consiliului de Administra]ie de c`tre dl
Tru]` Cristian. 9. Aprobarea numirii în func]ia de membru
[i de pre[edinte al Consiliului de Administra]ie a dlui Tru]`
Petru, domiciliat în Bucure[ti, Str. Garofi]ei, nr.16, sector 1,
n`scut la data de 17.05.1945 în Sat Geomal, Comuna Strem],
Jud. Alba, CNP 1450517400202, de profesie inginer, acesta
având atribu]iile stabilite prin Actul constitutiv al societ`]ii
[i puteri depline. 10. Aprobarea actualiz`rii art.15 din Actul
Constitutiv al societ`]ii ca urmare a schimb`rii unui mem-
bru al consiliului de administra]ie, incluzând noul membru
numit, dl. Tru]` Petru care va avea calitatea de pre[edinte
al Consiliului de Administra]ie. Pre[edinte C.A., ing. Tru]`
Cristian.

Pre[edintele Consiliului de Administra]ie al SC Gros-
metchim SA, C.U.I. 128779, J03/123/1991 în conformitate cu
prevederile Legii nr. 31/1990 republicat` [i ale Actului con-
stitutiv al Societ`]ii, convoac` Adunarea General` Ordinar`
a Ac]ionarilor, care va avea loc la sediul societ`]ii din Pite[ti,
str. N. B`lcescu, nr.48, jud. Arge[, în data de 28.04.2015 ora
10 cu urm`toarea ordine de zi: 1. Aprobarea Raportului Con-
siliului de Administra]ie pentru anul 2014, raport întocmit
pe baza bilan]ului la 31.12.2014. 2. Aprobarea Raportului
Comisiei de Cenzori pentru anul 2014. 3. Aprobarea
bilan]ului, a contului de profit [i pierderi [i a anexelor pen-
tru anul 2014 [i repartizarea profitului. 4. Aprobarea Buge-
tului de Venituri [i Cheltuieli [i a Planului de Investi]ii pe
anul 2015. 5. Aprobarea efectu`rii unui raport de audit fi-
nanciar al societ`]ii pentru anii 2012–2014. 6. L`murirea
sferei de cuprindere [i a modului de aplicare pentru lim-
itele stabilite în cadrul art.11 din Actul Constitutiv, prin clari -
ficarea formul`rii “angajarea de credite bancare sau
comerciale în limita sumei de 25% din capitalul social”. 7.
Propunerea de atragere a r`spunderii dlui. Vasile Valerica,
în conformitate cu art.155 alin.1 din Legea 31/1990, pentru
prejudiciile aduse societ`]ii datorit` conducerii defec-
tuoase a acesteia, în dauna ac]ionarilor, prin dep`[irea lim-
itelor mandatului acordat de c`tre societate potrivit art.11
din Actul Constitutiv. 8. Desemnarea unei persoane care s`
exercite ac]iunea în justi]ie împotriva dlui. director Vasile
Valerica, conform art.155 alin.2 din Legea 31/1990 cu apli-
carea imediat` a prevederilor art.155 alin.5 din Legea
31/1990. 9. Revocarea unuia sau mai multor administratori,
respectiv alegerea sau realegerea, cu respectarea legisla]iei
în vigoare, a unuia sau mai multor administratori ai so-
ciet`]ii. Candidaturile pentru func]iile de administratori se
vor depune la societate pân` în data de 27.04.2015. Lista
cuprinzând informa]ii cu privire la numele, localitatea de
domiciliu [i calificarea profesional` ale persoanelor pro-
puse pentru func]ia de administrator se afl` la dispozi]ia
actionarilor, putând fi consultata [i completat` de ace[tia.
10.  Revocarea unuia sau mai multor cenzori, respectiv
alegerea sau realegerea, cu respectarea legisla]iei în
vigoare, a unuia sau mai multor cenzori ai societ`]ii. Can-
didaturile pentru func]iile de cenzori se vor depune la so-
cietate pân` în data de 27.04.2015. Lista cuprinzând
informa]ii cu privire la numele, localitatea de domiciliu [i
calificarea profesional` ale persoanelor propuse pentru
func]ia de administrator se afl` la dispozi]ia ac]ionarilor,
putând fi consultat` [i completat` de ace[tia. 11.  Adoptarea
unei hot`râri privind salarizarea personalului în func]ie de
profit- cheltuieli [i pe domenii de activitate (comer] cu
am`nuntul, distribu]ie comercial`, servicii- chirii). Data de
referin]` pentru ac]ionarii îndrept`]i]i s` fie în[tiin]a]i [i s`
voteze în cadrul adun`rii generale este data de 14.04.2015.
În cazul în care cvorumul de [edin]` nu va fi întrunit în data
de 28.04.2015, se convoac` Adunarea General` Ordinar` a
Ac]ionarilor pe data de 29.04.2015, la aceea[i adres`,
aceea[i or` [i cu aceea[i ordine de zi. Începând cu data con-
voc`rii documentele [i materialele informative referitoare
la ordinea de zi se pot consulta [i/ sau procura contra cost
de la sediul societ`]ii. Informa]ii suplimentare se pot ob]ine
la sediul societ`]ii sau la num`rul de telefon 0248285400.
Ac]ionarii persoane fizice pot participa la adunarea gen-
eral` a ac]ionarilor direct sau prin reprezentan]i, conform
prevederilor legale, pe baza unor procuri speciale. Ac]io -
narii pot ob]ine modele de procur` special` de la sediul so-
ciet`]ii începând cu data convoc`rii. Procurile speciale vor
fi depuse/ transmise la sediul societ`]ii pân` la data de
26.04.2015; procurile depuse dup` aceast` dat` nu vor fi
luate în considerare. Ac]ionarii persoane juridice pot par-
ticipa la adunarea general` a ac]ionarilor prin reprezentan-
tul lor legal sau prin persoana c`reia i s-a delegat
com peten]a de reprezentare, pe baza unei împuterniciri
care va con]ine toate elementele de identificare ale per-
soanei juridice [i ale persoanei împuternicite.

Convocare: Consiliului de Administra]ie al SC Girueta SA,
persoan` juridic` român`, având CIF 477558, atribut fiscal
RO [i num`r de ordine la Registrul Comer]ului
J23/1589/2004, cu sediul în comuna Jilava, [os. Giurgiului
nr. 3-5, jude]ul Ilfov, în temeiul prevederilor Actului Consti-
tutiv al societ`]ii [i a prevederilor art. 117 din Legea 31/1990
republicat` Convoac` Adunarea General` Ordinar` a
Ac]ionarilor societ`]ii pentru data de 30.04.2015, ora 14,00.

[edin]a Adun`rii Generale Ordinare a Ac]ionarilor vor avea
loc la sediul societ`]ii din comuna Jilava, {os. Giurgiului nr.
3-5, jude]ul Ilfov. La Adunarea General` Ordinar` sunt in-
vita]i s` participe to]i ac]ionarii afla]i în eviden]a Registru-
lui Ac]ionarilor [i Registrului de Ac]iuni la data de
21.04.2015. Pe ordinea de zi a Adun`rii Generale Ordinare,
sunt înscrise urm`toarele probleme: 1. Prezentarea rapor-
tului Consiliului de Administra]ie al societ`]ii pentru anul
2014; 2. Prezentarea raportului auditorului financiar al so-
ciet`]ii pentru anul 2014; 3. Discutarea, aprobarea sau
modi ficarea, dup` caz, a situa]iilor financiare anuale ale so-
ciet`]ii, pe baza raportului Consiliului de Administra]ie [i
ale auditorilor [i fixarea dividendului pe anul 2014; 4. Pro-
nun]area asupra gestiunii [i activit`]ii Consiliului de Ad-
ministra]ie al societ`]ii pe anul 2014, precum si desc`rcarea
de gestiune a acestuia; 5. Stabilirea bugetului de venituri [i
cheltuieli pentru exerci]iul financiar 2015; 6. Stabilirea pro-
gramului de activitate al societ`]ii pentru exerci]iul finan-
ciar 2015; 7. Desemnarea auditorului financiar si auditorului
intern pentru un nou mandat si fixarea duratei minime ale
contractelor de audit financiar respectiv intern; 8. Apro-
barea datei de 20.05.2015 ca data de înregistrare, conform
art. 238 din Legea nr. 297/2004. În situa]ia în care Adunarea
General` nu va putea delibera [i vota în mod valabil o a
doua Adunare General` Ordinar` este convocat` pentru
ziua de 01.05.2015, la ora 10.00, în acela[i loc [i cu aceea[i or-
dine de zi. Dup` publicarea convoc`rii, ac]ionarii reprezen-
tând, individual sau împreun`, cel pu]in 5% din capitalul
social are/au dreptul: a) de a introduce puncte pe ordinea
de zi a adun`rilor generale, în termen de cel mult 15 zile de
la data public`rii convoc`rii, cu condi]ia ca fiecare punct s`
fie înso]it de o justificare sau de un proiect de hot`râre pro-
pus spre adoptare de adunarea general`; [i b) de a prezenta
proiecte de hot`râre, în termen de 15 zile de la data
public`rii convoc`rii, pentru punctele incluse sau propuse
spre a fi incluse pe ordinea de zi a adun`rii generale. Aceste
drepturi pot fi exercitate numai în scris (transmise prin ser-
vicii de curierat sau prin mijloace electronice). Se precizeaz`
c` ac]ionarii ce vor fi împiedica]i de anumite împrejur`ri
s` participe la Adunarea General` vor putea mandata, în
conformitate cu art. 125 din Legea 31/1990 republicat` [i
Regulamentul C.N.V.M. 1/2006 [i 6/2009, printr-o procur`
special` o ter]` persoan` care s` participe [i s` voteze în
numele lor [i pentru ei, în Adun`rile Generale, în condi]iile
legii. Procurile speciale pot fi ridicate de la sediul societ`]ii
începând cu data convoc`rii [i vor fi depuse spre înregis-
trare la secretariatul adun`rii pân` cel târziu la data de
28.04.2015. Procurile speciale vor putea fi transmise spre
înregistrare [i pe fax sau email în format pdf., reprezentan-
tul ac]ionarului fiind obligat ca la data adun`rii generale
sa aib` asupra sa procura în original. Ac]ionarii au dreptul
s` formuleze întreb`ri privind punctele de pe ordinea de zi
ale Adun`rilor Generale în condi]iile art. 13 din Regulamen-
tul C.N.V.M. 6/2009, dup` ce ac]ionarii vor fi identifica]i sau
dac` buna desf`[urare [i preg`tire a adun`rilor generale
precum [i protejarea confiden]ialit`]ii [i a intereselor com-
erciale a societ`]ii, permite acest lucru. Documentele
privind problemele incluse în ordinea de zi a Adun`rilor
Generale pot fi consultate la sediul societ`]ii sau pe pagi na
de internet www.gyrueta.ro, începând cu data convoc`rii.
Documentele aferente [edin]elor, inclusiv propunerile de
hot`râre [i procurile speciale pot fi ob]inute de la dna.
Martha Buga– tel. 021/4501773. Se propune ca dat` de în-
registrare, conform art. 238 din Legea nr. 297/2004, data
de 20.05.2015. Pre[edintele Consiliului de Administra]ie al
SC Girueta SA, Milos Jovicic.  

Convocare: Consiliul de Administra]ie al Prospec]iuni SA,
cu sediul în Bucure[ti, strada Caransebe[, nr. 1, sector 1,
J40/4072/1991, C.U.I. 1552801, tel.: 021 319 66 60, fax:
021.319.66.56, întrunit în data de 24.03.2015, în conformi-
tate cu Legea 31/1990 republicat`, cu modific`rile [i com-
plet`rile ulterioare, Legea 297/2004 cu modific`rile [i
complet`rile ulterioare, Regulamentele CNVM/ASF [i cu
dispozi]iile Actului constitutiv, convoac` Adunarea Gene -
ral` Ordinar` a Ac]ionarilor pentru data de 29.04.2015, ora
11:00, la sediul societ`]ii din Bucure[ti, strada Caransebe[
nr. 1, sector 1 cu urm`toarea ordine de zi: 1. Discutarea [i
aprobarea Raportului Consiliului de Administra]ie pentru
exerci]iul financiar al anului 2014. 2. Discutarea [i aprobarea
situa]iilor financiare anuale (bilan]ul contabil, contul de
profit [i pierderi, note explicative) pentru exerci]iul finan-
ciar al anului 2014.3. Audierea Raportului auditorului finan-
ciar asupra situa]iilor financiare întocmite de Prospec]iuni
SA la data de 31.12.2014. 4. Aprobarea desc`rc`rii de
gestiune a administratorilor pentru exerci]iul financiar al
anului 2014. 5. Prezentarea [i aprobarea Bugetului de veni -
turi [i cheltuieli [i a Planului de investi]ii pentru anul 2015.
6. Aprobarea datei de 18.05.2015 ca dat` de înregistrare a
hot`rârii AGOA pentru identificarea ac]ionarilor asupra

c`rora se r`sfrâng efectele hot`rârii AGOA, conform art.
238 din Legea 297/2004. 7. Aprobarea datei de 17.05.2015 ca
ex-date conform Regulamentului Autorit`]ii de Suprave -
ghere Financiar` nr. 13/21.08.2014. 8. Aprobarea împuterni-
cirii d-lui Gehrig Stannard Schultz, Pre[edinte al Consiliului
de Administra]ie [i Director General, prin ducerea la în-
deplinire a prezentei hot`râri AGOA precum [i efectuarea
demersurilor necesare pentru înregistrarea acesteia la ASF,
BVB, Oficiul Registrului Comer]ului Bucure[ti, Actului Con-
stitutiv actualizat [i a altor documente necesare la notariat.
Capitalul social al 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 drep-
tul la un vot în Adunarea General` a Ac]ionarilor. Particip`
ac]ionarii înscri[i în registrul de eviden]` al ac]ionarilor
pân` la sfâr[itul zilei de 17.04.2015, considerat` data de
referin]`. Unul sau mai mul]i ac]ionari reprezentând, indi-
vidual sau împreun`, cel pu]in 5% din capitalul social
are/au dreptul, de a introduce noi puncte pe ordinea de zi
a Adun`rii Generale Ordinare cu condi]ia ca fiecare punct
s` fie înso]it de o justificare sau de un proiect de hot`râre
propus spre adoptare de adunarea general` [i de aseme-
nea are/au dreptul de a prezenta proiecte de hot`râre pen-
tru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea
de zi. Propunerile privind introducerea de noi puncte pe or-
dinea de zi a Adun`rii Generale Ordinare, înso]ite de copi-
ile actelor de identitate (buletin/carte de identitate în cazul
persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în
cazul persoanelor juridice), ale ac]ionarilor, pot fi depuse
la sediul societ`]ii din Bucure[ti, str. Caransebe[ nr. 1, sector
1, în termen de cel mult 15 zile de la data public`rii prezen-
tei convoc`ri în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a,
în plic închis, cu men]iunea scris` în clar [i cu majuscule:
PENTRU ADUNAREA GENERALå DIN DATA DE
29/30.04.2015. Fiecare ac]ionar poate depune întreb`ri în
scris privind punctele de pe ordinea de zi a  Adun`rii Gen-
erale Ordinare, înso]ite de copia actului de identitate vala-
bil (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice,
respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor ju-
ridice), la sediul Societ`]ii din Bucure[ti, str. Caransebe[ nr.
1, sector 1, pân` la data de 22.04.2015, în plic închis, cu
men]iunea scris` în clar [i cu majuscule: PENTRU
ADUNAREA GENERALå DIN DATA DE 29/30.04.2015. Acce-
sul ac]ionarilor înscri[i în registrul ac]ionarilor la data de
referin]`, în locul în care se desf`[oar` adunarea general`
a ac]ionarilor, este permis prin simpla prob` a identit`]ii
acestora, f`cut` în cazul ac]ionarilor persoane fizice cu
actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice [i al
ac]ionarilor persoane fizice reprezentate, în baza unei îm-
puterniciri speciale (procuri speciale) sau generale. Pro -

curile speciale se pot ob]ine de la sediul societ`]ii sau ac-
cesând pagina de internet, la adresa www.prospectiuni.ro,
sec]iunea Investitori/ AGA începând cu data de 27.03.2015.
Împuternicirea general` se poate acorda de c`tre
ac]ionarul emitent, în condi]iile Legii 297/2004 privind
pia]a de capital, art. 243 alin. 62–65, unui intermediar, con-
form art.2 alin.(1) punctul 14 din aceea[i lege sau unui avo-
cat. La completarea procurilor speciale ac]ionarii trebuie
s` ]in` cont de posibilitatea complet`rii /actualiz`rii ordinii
de zi, caz în care aceste documente vor fi actualizate [i
disponibilizate pân` cel târziu la data de 17.04.2015. Ac]io -
narii persoane fizice care nu pot participa la adunarea gen-
eral`, precum [i ac]ionarii persoane juridice, vor depune
pân` la data de 27.04.2015, la sediul societ`]ii, împuternicir-
ile speciale sau generale prin care împuternicesc alte per-
soane s`-i reprezinte. 

Ac]ionarii Societ`]ii înregistra]i la Data de Referin]` în regis -
trul ac]ionarilor eliberat de Depozitarul Central SA au posi-
bilitatea de a vota prin coresponden]`, înainte de Adunarea
General` Ordinar` a Ac]ionarilor, prin utilizarea formula-
rului de buletin de vot pentru votul prin coresponden]`
("Buletinul de vot"). Buletinul de vot poate fi ob]inut în-
cepând cu data de 27.03.2015 de la Registratura Societ`]ii
[i de pe website-ul Societ`]ii (www.prospectiuni.ro). În
cazul votului prin coresponden]`, Buletinele de vot, com-
pletate [i semnate, pot fi transmise sau depuse personal
c`tre/la Registratura Societ`]ii prin orice form` de curierat
cu confirmare de primire astfel încât s` fie înregistrate ca
fiind primite la Registratura Societ`]ii pân` cel târziu la data
de 24.04.2015, ora 16:30, în plic închis, cu men]iunea scris`
în clar [i cu majuscule: PENTRU ADUNAREA GENERALå DIN
DATA DE 29/30.04.2015. Buletinele de vot care nu sunt prim-
ite la Registratura Societ`]ii pân` la data [i ora  mai sus
men]ionate nu vor fi luate în calcul pentru determinarea
cvorumului [i majorit`]ii în Adunarea General` Ordinar` a
Ac]ionarilor. La completarea votului prin coresponden]`
ac]ionarii trebuie s` ]in` cont de posibilitatea comple -
t`rii/actualiz`rii ordinii de zi, caz în care aceste documente
vor fi actualizate [i disponibilizate pân` cel târziu la data
de 17.04.2015. Sub sanc]iunea nelu`rii în considerare a vo-
turilor exprimate prin coresponden]` în caz contrar, formu-
larele de vot prin coresponden]` trebuie înso]ite obli- 
ga toriu de documente care s` permit` identificare ac]io -
narilor, astfel: În cazul ac]ionarilor persoane fizice: -copie
C.I./B.I. sau pa[aport în termen de valabilitate; -un speci-
men de semn`tur` legalizat/ certificat de un notar public
sau de un organism cu competen]e de legalizare/ certifi-
care a semn`turii sau se poate proceda direct la legali -
zarea/certificarea semn`turii aplicate pe formularul de vot
prin coresponden]`; -dac` este cazul, copie C.I./B.I. pa[aport



anun}uri

în termen de valabilitate [i specimen de semn`tur` care
s` îndeplineasc` toate condi]iile de mai sus pentru
reprezentantul legal al ac]ionarului persoan` fizic`, pre-
cum [i copie a documentului oficial care atest` calitatea
de reprezentant legal (poate fi orice document din care
rezult` lipsa capacit`]ii de exerci]iu a ac]ionarului persoan`
fizic` [i/sau motivul pentru care acestuia i-a fost desemnat
un reprezentant legal). În cazul ac]ionarilor persoane ju-
ridice: -copie C.I./B.I. sau pa[aport în termen de valabilitate
pentru reprezentantul legal al ac]ionarului- persoan` ju-
ridic`; -un specimen de semn`tur` pentru reprezentantul
legal al ac]ionarului, legalizat/ certificat de un notar sau
de un alt organism cu competen]e de legalizare/ certifi-
care a semn`turii sau se poate proceda direct la le-
galizarea/certificarea semn`turii aplicate pe formularul de
vot prin coresponden]`;

-copie a certificatului de înmatriculare sau a unui docu-
ment echivalent; -copie a documentului oficial care atest`
calitatea de reprezentant legal a persoanei fizice care sem-
neaz` formularul de vot prin coresponden]` în numele
ac]ionarului- persoan` juridic` (poate fi un certificat emis
de Registrul Comer]ului sau de orice alt organism similar).
Documentele, materialele informative [i proiectele de
hot`râri în leg`tur` cu Adunarea General` Ordinar` a
Ac]ionarilor, pot fi consultate de ac]ionari începând cu data
de 27.03.2015, în zilele lucr`toare, la sediul societ`]ii. În cazul
în care nu se întrune[te cvorumul legal, Adunarea General`
Ordinar` a Ac]ionarilor va avea loc în data de 30.04.2015 în

acela[i loc, la aceea[i or` [i cu aceea[i ordine de zi. Pentru
a se asigura condi]ii bune de desf`[urare a Adun`rii Gene -
rale a Ac]ionarilor Prospec]iuni SA, rug`m ca ac]ionarii s`-
[i anun]e din timp inten]ia de a participa la [edin]`, la
telefon num`rul 021319.66 60 /int.2104 sau prin fax la
num`rul 021.319.66.56, pân` cel târziu în data de
20.04.2015. Informa]ii suplimentare se pot ob]ine la Biroul
Rela]ii Investitori, la num`rul de telefon men]ionat mai sus
[i pe website-ul societ`]ii (www.prospectiuni.ro). Pre[e -
dinte al Consiliului de Administra]ie, Director General
Gehrig Stannard Schultz.

LICITA}II
INCDBH {tef`ne[ti, cu sediul social în {tef`ne[ti, jud. Arge[,
anun]` organizarea licita]iei publice cu strigare pentru vân-
zarea urm`toarelor utilaje: Bene inox, capacitate 2 to [i 5 to.
Pre]ul de pornire este 3000 lei [i, respectiv, 5000 lei. In-
forma]ii suplimentare: tel. 0248-266838, incdbh.ste-
fanesti_ro@yahoo.com.

SC Citadin SA Ia[i, cu sediul \n Bd. T. Vladimirescu, nr. 32C,
cod 700310, organizeaz` la sediul sau procedura de
„Selec]ie de oferte”, cu oferte de pre] \n plic \nchis, \n ve -
derea atribuirii contractului „Prestare servicii cu buldoex-
cavator”. Pentru participarea la procedura de achizi]ie,
ofertantul trebuie s` \ndeplineasc` condi]iile cerute \n
„Documenta]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 01.04.2015. Criteriul care va fi aplicat pen-
tru evaluarea ofertelor: pre]ul cel mai sc`zut. Docu -
menta]ia de ofertare va fi depus` la registratura unit`]ii,
p~n` la data de 02.04.2015, orele 10:00. Procedura se va
desf`[ura la sediul SC Citadin SA \n ziua de 02.04.2015, 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.

Penitenciarul Bac`u organizeaz` la sediul din str.G-ral
{tefan Gu[e, nr.3, licita]ie public` cu strigare, în data de
15.04.2015, ora 12.00, pentru închirierea unui spa]iu de 17,10
mp, destinat comercializ`rii produselor alimentare [i neali -
mentare. Pre]ul minim de pornire este 640 lei/mp, pasul de
licitare este 10 lei, iar garan]ia de participare este 2.600
lei. Pentru informa]ii suplimentare la sediul unit`]ii sau
tel.0234/520.852 int.115.

SC Neotel GSM SRL prin lichidator judiciar Via Insolv SPRL,
scoate la vânzare prin licita]ie public` proprietate imobili -
ar` de tip spa]iu comercial av~nd o suprafa]` construit` de
102,61 mp situat` în Plopeni, bld. Independen]ei, nr. 4A, bl.
D20, jude] Prahova [i cota de 11,21% din p`r]ile de uz
comun, la pre]ul de 88.023 lei. Cota de teren indiviz` afe -
rent` construc]iei \n suprafat` de 24,64 mp este proprietate
de stat. Licita]ia va avea loc în 31.03.2015, ora 14:00 la sediul
lichidatorului, str. Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, Ploie[ti,
tel/fax 0244 519800. În cazul neadjudec`rii vânzarea va fi
reluat` în ziua de 07.04.2015, 14.04.2015, 21.04.2015 aceea[i
or`, în acela[i loc.

SC Construc]ii C`i Ferate [i Alte C`i de Comunica]ii SA prin
lichidator judiciar VIA Insolv SPRL, scoate la vânzare prin
licita]ie public` \n fiecare zi de miercuri \ncep~nd cu data de
01.04.2015 ora 14:30 bunurile debitoarei la pre]ul de evalu-
are redus cu 50%: cilindru compactor HAMM 13,8T la pre]ul
de 30.370 lei, exclusiv TVA, cilindru compactor HAMM 2,5T
la pretul de 12.175 lei, exclusiv TVA, repartizor/finisor astfalt
BITELI la pre]ul de 30.530 lei, exclusiv TVA.

C Universal Construct Prod SA prin lichidator judiciar VIA
Insolv SPRL, scoate la vânzare prin licita]ie public` \n fiecare
zi de miercuri \ncep~nd cu data de 01.04.2015 ora 15:00
bunurile debitoarei la pre]ul de evaluare redus cu 50%:
teren în suprafa]` de 12.389 mp [i sediu administrativ în
suprafa]` de 1.800 mp; hala produc]ie în suprafa]` de 1.500
mp, casa pompe [i bazin ap` în suprafa]` de 64 mp, situat`
în situat \n Comuna Bacia, jud. Hunedoara la pre]ul de
800.000 lei, apartament dou` camere [i dependin]e cu
suprafa]a util` de 47,84 mp [i balcon cu s.u. 12,59 mp si tuat
în Târgu Jiu la pre]ul de 53200 lei f`r` TVA; magazie (hal`)
cu s.d. 1250 mp [i teren aferent cu suprafa]a de 1.381 mp,
situ at` în com. Bacia, jud. Hunedoara, la pre]ul de 239000
lei f`r` TVA; teren în suprafa]` de 3.195 mp situat în com.
Bacia, jud. Hunedoara la pre]ul de 47000 lei f`r` TVA.

Consiliul Local al Comunei Lumina, Jud. Constan]a, tel 0241-
251828, fax 0241-251744 organizeaz` \n data de 16.04.2015,
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 co-
munei Lumina: 1. Teren \n suprafa]` de 300mp  situat \n
Com. Lumina, str.Teiului lot 83, - cu destina]ia construc]ie
locuin]`. Licita]ia se va desf`sura \n data de 16.04.2015 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 500 lei, \ncep~nd
cu data de 30.03.2015. Garan]ia de participare la licita]ie
este \n cuantum de  100 lei. Taxa de participare la licita]ie
este de 250 de lei. 2. Teren \n suprafa]` de 503mp situat \n
Com. Lumina, str.Morii nr.79 lot1/24 - cu destina]ia con-
struc]ie locuin]`. Licita]ia se va desf`[ura \n data  de
16.04.2015 ora 11 la sediul Prim`riei Comunei Lumina din
Strada Mare, nr.170. Achizi]ionarea caietului de sarcini [i
documenta]ie se face de la sediul Prim`riei Comunei Lu-
mina la pre]ul de 500 lei, \ncep~nd cu data de 30.03.2015.
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 documentelor solicitate este
16.04.2015 ora 9, la sediul Prim`riei Comunei Lumina, Jud.
Constanta, str. Mare nr170. 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 partici-
pare. Informa]ii suplimentare se pot ob]ine la nr. de telefon
0241-251828.  

Dinu Urse [i Asocia]ii SPRL desemnat administrator judi-
ciar al SC Universal Comprod Gheorghita SRL cu sediul în
Blejoi, DN 1 Km 5, jud. Prahova, J29/3225/1994, CUI 6697960
prin încheierea de [edin]` din data de 06.04.2012,
pronun]at` de Tribunalul Prahova Sec]ia a II-a Civil` de Con-
tencios Administrativ [i Fiscal în cadrul dosarului nr.
2261/105/2012, anun]` vânzare prin licita]ie public` cu
selec]ie deschis` de oferte a propriet`]ilor imobiliare aflate
în proprietatea SC Universal Comprod Gheorghita SRL, res -
pectiv: 1.Proprietate imobiliar` situat` în Comuna Paule[ti,
extravilan T18, Jude] Prahova. -Restaurant cu o suprafa]`
construit` total` de 4.928,10mp; -Restaurant cu o suprafa]`
construit` total` de 980,27mp, cu parter [i etaj partial; -
Locuin]` cu parter [i etaj mansardat. 2.Proprietate imobi -
liar` situat` în Sat Blejoi DN 1 KM 5 –Comuna Blejoi, Jude]
Prahova. -Minihotel –cl`dire cu regim în`l]ime S+P+2E+M

capacitate cazare 22 camere: Subsol –casa sc`rii, cram`,
grupuri sanitare clien]i, buc`t`rie, vestiare, bar, intrare de
serviciu, bar de zi; Parter –hol intrare, casa sc`rii, restau-
rant, grupuri sanitare clien]i, teras`; Etajul 1 –hol, casa sc`rii,
recep]ie, oficiu, camere cazare a câte dou` locuri echipate
cu b`i individuale, sal` conferin]`; Etajul 2 –hol, casa sc`rii,
oficiu, camere cazare a câte dou` locuri echipate cu b`i in-
dividuale; Mansard` -hol, casa sc`rii, oficiu, camere cazare
a câte dou` locuri echipate cu b`i individuale. Selec]ia des -
chis` de oferte va avea loc în data de 27.04.2015, ora 15.30,
la sediul administratorului judiciar din Bucure[ti, Sector 1,
Str. Buze[ti, Nr. 71, Et. 2, Camera 203. Caietul de sarcini poate
fi procurat de la sediul administratorului judiciar Dinu, Urse
[i Asocia]ii SPRL din Municipiul Bucure[ti, Sector 1, Str.
Buze[ti, Nr.71, Et.2, Camera 203, sau de la sediul ales din Mu-
nicipiul Ploie[ti, Str. Elena Doamna, Nr. 44A, Jude] Prahova.
Pre]ul caietului de sarcini este de 5.000 lei exclusiv TVA [i
se achit` pe seama administratorului judiciar Dinu, Urse [i
Asocia]ii SPRL în numerar sau prin ordin de plat` în contul
nr. RO43INGB5514999900513726 deschis la ING BANK Su-
cursala Doroban]i. Garan]ia de participare la licita]ie, este
în cuantum de 10% din valoarea ofertei depuse de c`tre
ofertan]i [i se va achita cu OP pe seama debitoarei în con-
tul de lichidare nr. RO14BITRPH1RON0331940001 deschis la
Veneto Banca SCPA Italia Montebelluna Suc. Bucure[ti Ag.
Ploie[ti (fost` Banca Italo –Romena SpA). Pre]ul vânzarii se
va achita în lei, la cursul BNR din data efectu`rii pl`]ii. Pen-
tru rela]ii suplimentare [i vizionare apela]i tel.:
0753.999.028, dl Cristian Ciocan. Anun]ul poate fi vizual-
izat [i pe site www.dinu-urse.ro. 

Ministerul Finan]elor Publice. Agen]ia Na]ional` de Admin-
istrare Fiscal`. Direc]ia General` Regional` a Finan]elor Pu -
blice Ia[i. Administra]ia Jude]ean` a Finan]elor Publice
Bac`u. Num`r de înregistrare ca operator de date cu carac-
ter personal 759. Nr. 253328 din 17.03.2015. Anun]ul privind
vânzarea pentru bunuri imobile. 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, Administra]ia Jude]ean` a Finan]elor
Publice Bac`u face cunoscut c` în ziua de 09, luna aprilie,
anul 2015, orele 12.00 în localitatea Bac`u, str. Dumbrava
Ro[ie nr. 1-3, camera nr. 29 se va vinde prin licita]ie (termen
II) urm`torul bun imobil, proprietate a debitorului SC “Son-
drio Impex” SRL, cu domiciliul fiscal în localitatea Bac`u,
strada Luminii, nr. 3, bl. 3, sc. B, ap. 3, cod de identificare fis-
cal` 15557663: - extindere apartament sediu firm`, cu
suprafa]` construit` de 8.16 mp, situat în localitatea Bac`u
str. Luminii, nr. 3, parter, bl. 3, sc. B, ap. 3, pre] de evaluare/
de pornire al licita]iei 16.487 lei (exclusiv TVA*); - terenul
aferent construc]iei este concesionat de la Consiliul Local
al municipiului Bac`u. *cota de tax` pe valoare ad`ugat`
pentru vânzarea bunurilor imobile este 24% în conformi-
tate cu prevederile art. 128 alin (3) lit b din Legea nr.
571/2003 privind Codul Fiscal, cu modific`rile ulterioare [i
pct. 4 alin (3) din normele metodologice de aplicare a Titlu-
lui VI din Codul Fiscal, aprobate prin Hot`rârea Guvernului
nr. 44/2004, cu modific`rile ulterioare. Bunurile imobile
mai sus men]ionate sunt grevate de urm`toarele: Credi-
tori, Sarcini: Administra]ia Jude]ean` a Finan]elor Publice
Bac`u strada Dumbrava Ro[ie nr. 1-3, Proces - verbal de
sechestru nr. 146233/ 07.02.2013 - Încheiere O.C.P.I Bac`u nr.
6748/ 19.02.2013. 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,
respectiv 08 aprilie 2015, orele 16.30, oferte de cump`rare:
în cazul vânz`rii la licita]ie, dovada pl`]ii taxei de partici-
pare, 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 înregistrare eliberat de Oficiul Re -
gistrului Comer]ului; pentru persoanele juridice str`ine,
actul de înmatriculare tradus în limba român`: pentru per-
soanele 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 vân-
zare [i la locul fixat în acest scop. Împotriva prezentului în-
scris, cel interesat poate introduce contesta]ie la instan]a
judec`toreasc` competent`, în termen de 15 zile de la co-
municare sau luare la cuno[tin]`, în conformitate cu
prevederile art. 172 [i art. 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) lit. d) din Ordonan]a Guvernului nr. 92/2003
privind Codul de procedur` fiscal`, republicat`, cu modi -
fic`rile [i complet`rile ulterioare, când urmeaz` s` se ia
m`suri de executare silit`, nu este obligatorie audierea con-
tribuabilului. Pentru informa]ii suplimentare v` pute]i
adresa la sediul nostru sau la num`rul de telefon
0234/51.00.03, interior 254. Data afi[`rii: 17.03.2015.

Ministerul Finan]elor Publice. Agen]ia Na]ional` de Admi -
nistrare Fiscal`. Direc]ia General` Regional` a Finan]elor
Publice Ia[i. Administra]ia Jude]ean` a Finan]elor Publice
Ia[i. Dosar de executare nr. H-20. Nr. A.F.J.C.M. 3418 din
23.03.2015. Anun]ul privind vânzarea pentru bunuri mobile.
Anul 2015 luna aprilie ziua 07. În temeiul art. 162, alin. (2) din
Ordonan]a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de proce-
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dur` fiscal`, republicat`, cu modific`rile [i complet`rile ul-
terioare, se face cunoscut c` în ziua de 07 luna aprilie anul
2015 ora 10.00, în localitatea Ia[i, str. Anastasie Panu, nr. 26,
se vor vinde prin vânzare la licita]ie urm`toarele bunuri
mobile, proprietate a debitorului SC Hydramold SRL, cu
domiciliul fiscal în localitatea Ia[i, Calea Chi[in`ului, nr. 23,
et. 1, cod de identificare fiscal` 1966633: Denumirea
bunului mobil (descriere sumar`), Pre]ul de pornire a
licita]iei/ exclusiv TVA (lei), Cota TVA (%): 1, Cuptor pentru
tratament termic I200s1, 3.780 lei, 24%; 2, Ma[in` de serti-
zat furtune manual, 1.193 lei, 24%; 3, Instala]ie de sp`lare
piese, 1.613 lei, 24%; 4, Bro[` de rectificat 100*800, 1.845 lei,
24%; 5, Dispozitiv pentru verificarea ro]ilor din]ate, 668 lei,
24%; 6, Depresor pivo]i 25tf, 735 lei, 24%; 7, Extractor cu
gheare 10tf, 998 lei, 24%; 8, Cheie hidraulic` 100 dan*m
modernizat`, 1.695 lei, 24%; 9, Cheie hidraulic` 750 dan*m
modernizat`, 2.040 lei, 24%; 10, Pomp` hidraulic` cu
ac]ionare manual` Pm.700 modernizat`, 495 lei, 24%; 11,
Extractor cu gheare 20tf, 1.868 lei, 24%; 12, Extractor cu
gheare 20tf, 1.868 lei, 24%; 13, Stand probat prevenitoare,
7.448 lei, 24%; 14, Ancor` hidraulic`, 998 lei, 24%; 15, Ancor`
hidraulic`, 998 lei, 24%; 16, Ancor` hidraulic`, 998 lei, 24%;
17, Ancor` hidraulic`, 998 lei, 24%; 18, Ancor` hidraulic`,
998 lei, 24%; 19, Strung SMCTL model HTC-20N, 93.150 lei,
24%; 20, Stand pentru probat cilindri hidraulici, 23.168 lei,
24%; 21, Stand pentru montat cilindri hidraulici, 11.445 lei,
24%; 22, Stand pentru probat pompe manuale, 17.963 lei,
24%; 23, Autoutilitar` Volkswagen 7HK AXCNX0, serie [asiu
WV1ZZZ7H062552, serie motor 084632, an fabrica]ie 2006,
14.775 lei, 24%; 24, Autoutilitar` Ford Transit scab Iwb, serie
[asiu WF0FXXTTFF8R19796, serie motor 8R19796, an fab-
rica]ie 2008, 24.375 lei, 24%. Invit`m pe cei care pretind
vreun drept asupra acestor bunuri s` în[tiin]eze despre
aceasta organul de executare, înainte de data stabilit` pen-
tru vânzare. Cei interesa]i în cump`rarea bunurilor sunt in-
vita]i s` prezinte, pân` la termenul de vânzare sau, în cazul
vânz`rii prin licita]ie, pân` în ziua precedent` termenului
de vânzare: oferte de cump`rare; în cazul vânz`rii la
licita]ie, dovada pl`]ii taxei de participare, reprezentând
10% din pre]ul de pornire a licita]iei (în contul
RO54TREZ4065067XXX019752 deschis la Trezoreria Mu-
nicipiului Ia[i, beneficiar A.J.F.P. Ia[i cod fiscal 4540909); îm-
puternicirea persoanei care îl reprezint` pe ofertant; pentru
persoanele juridice de na]ionalitate român`, copie de pe
certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registru-
lui Comer]ului; pentru persoanele juridice str`ine, actul de
înmatriculare tradus în limba român`; pentru persoanele
fizice române, copie de pe actul de identitate; dovada
emis` de creditorii fiscali c` nu au obliga]ii fiscale restante,
declara]ie pe proprie r`spundere autentificat` prin no-
tariat, din care s` rezulte c` au fost respectate prevederile
art. 157, pct. 3 din H.G. nr. 1050/2004, pentru aprobarea
normelor metodologice a O.G. nr. 92/2003 privind Codul
de procedur` fiscal`, republicat`, în sensul c` “debitorul nu
va licita nici personal, nici prin persoan` interpus`”, ur-
mând s` se prezinte la data stabilit` pentru vânzare [i la
locul fixat în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel
interesat poate introduce contesta]ie la instan]a
judec`toreasc` competent`, în termen de 15 zile de la co-
municare 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 ulte-
rioare. Potrivit dispozi]iilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Ordo-
nan]a Guvernului 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 contribuabilu-
lui. Pentru informa]ii suplimentare, v` pute]i adresa la
sediul organului fiscal sau la telefon num`rul 0232213332,
interior 1701. Data afi[`rii: 26.03.2015.

1.Informa]ii generale privind concedentul, în special denu-
mirea, codul fiscal, adresa, num`rul de telefon, telefax
[i/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: Unitatea
Administrativ Teritorial` Comuna Gura V`ii, C.U.I.4278108,
sediul: sat Gura V`ii, Comuna Gura V`ii, jude]ul Bac`u, tele-
fon: 0234/334.500, fax: 0234/334.826, persoan` de contact:
Gina- Mihaela T`taru, adresa e-mail:
primariaguravaii@yahoo.com. 2.Informa]ii generale
privind obiectul concesiunii, în special descrierea [i identi-
ficarea bunului care urmeaz` s` fie concesionat: Suprafa]a
de 198,8944 ha de p`[une în vederea între]inerii [i ex-
poat`rii în condi]ii optime. 3. Informa]ii privind docu-
menta]ia de atribuire: 3.1.Documenta]ia de atribuire se
poate ob]ine pe suport de hârtie [i/sau pe suport mag-
netic, ca urmare a unei solicit`ri în acest sens de la Biroul
de Achizi]ii Publice din cadrul Prim`riei Comunei Gura V`ii
jud. Bac`u, tel. 0234.334.500, fax: 0234.334.826, începând
cu data de 25.03.2015. 3.2.Taxa pentru ob]inerea docu-
menta]iei de atribuire este de 50 lei. 3.3.Costul [i condi]iile
de plat` pentru ob]inerea acestui exemplar, unde este
cazul, potrivit prevederilor Ordonan]ei de urgen]` a Guver-
nului nr. 54/2006. 3.4.Data limit` pentru solicitarea
clarific`rilor: 07/04/2015, orele 09.00–14.00. 4.Informa]ii
privind ofertele: la sediul Prim`riei Comunei Gura V`ii,
jud.Bac`u 4.1.Data limit` de depunere a ofertelor:
15/04/2015, ora 09:00-14:00. 4.2.Adresa la care trebuie de-
puse ofertele: La Registratura Prim`riei Comunei Gura V`ii,
jud.Bac`u, în plic sigilat, înso]it de o cerere de depunere.
4.3.Num`rul de exemplare în care trebuie depus` fiecare
ofert`: un exemplar original [i un exemplar copie. 5.Data
[i locul la care se va desf`[ura sedin]a public` de deschidere
a ofertelor: 16.04.2015, ora 16,00 la sediul Prim`riei Co-
munei Gura V`ii, jud. Bac`u. 6.Denumirea, adresa, num`rul

de telefon, telefax [i/sau adresa de e-mail ale instan]ei com-
petente în solu]ionarea litigiilor ap`rute [i termenele pen-
tru sesizarea instan]ei: Litigiile de orice fel sunt de
competen]a Judec`toriei One[ti cu sediul în Municipiul
One[ti, jude]ul Bac`u, str.Tineretului, nr.1, tel. 0234/311.913.
7.Data transmiterii anun]ului de licita]ie c`tre institu]iile
abilitate, în vederea public`rii: 25/03/2015

1.Informa]ii generale privind concedentul, în special denu-
mirea, codul fiscal, adresa, num`rul de telefon, telefax
[i/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: Unitatea
Administrativ Teritorial` Comuna Gura V`ii, C.U.I.4278108,
sediul: Sat Gura V`ii, Comuna Gura V`ii, Jude]ul Bac`u, tele-
fon: 0234/334.500, fax: 0234.334.826, Persoan` de contact:
Gina-Mihaela T̀ taru, e-mail: primariaguravaii@yahoo.com.
2.Procedura aplicat` pentru atribuirea contractului de con-
cesiune de bunuri proprietate public`: Licita]ie Deschis`.
3.Data public`rii anun]ului de licita]ie/anun]ului negocierii
directe în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a:
09/02/2015, Concesionare p`[uni aflate în proprietate pri-
vat` a Comunei Gura V`ii în suprafa]` de 634,1955 ha. 4.Cri-
teriile utilizate pentru determinarea ofertei câ[tig`toare:
Oferta financiar` cea mai avantajoas`. 5.Num`rul ofer-
telor primite [i al celor declarate valabile: 42 oferte prim-
ite, 39 oferte valabile, 11 oferte adjudecate câ[tig`toare. 6.
Denumirea/numele [i sediul/adresa ofertantului a c`rui
ofert` a fost declarat` câ[tig`toare: -Cimpoe[u Ioan -
sat.Dumbrava, Comuna Gura V`ii, Jude]ul Bac`u; -Vornicu
Petrea -sat Gura V`ii, Comuna Gura V`ii, Jude]ul Bac`u; -
Radu Dumitru -sat Dumbrava, Comuna Gura V`ii, Jude]ul
Bac`u; -II Tiron Gheorghe -sat Dumbrava, Comuna Gura
V`ii, Jude]ul Bac`u; -P.F.A Grezciuc Benone -sat Cap`ta, Co-
muna Gura V`ii, Jude]ul Bac`u; -Stanciu Nelu-D`nu] -sat
Gura V`ii, Comuna Gura V`ii, Jude]ul Bac`u; -Ciubotaru
Vasile –sat Gura V`ii, Comuna Gura V`ii, Jude]ul Bac`u; -II
Abageru Irina -sat Gura V`ii, Comuna Gura V`ii, Jude]ul
Bac`u II; -Gaman Adrian -sat Gura V`ii, Comuna Gura V`ii,
Jude]ul Bac`u; -Macovei Ion -sat Gura V`ii, Comuna Gura
V`ii, Jude]ul Bac`u Antohe Ionic` –sat Gura V`ii, Comuna
Gura V`ii, Jude]ul Bac`u. 7.Durata contractului: 5 de ani.

8. Nivelul redeven]ei: -Lotul nr.3 -Sârboaia-Dreapt` -Cim-
poe[u Ioan- 125 lei/ha/an *20,94ha =2.618 lei/an *5 ani=
13.090 lei [i se va achita în dou` rate anuale pân` la 30.06
[i 31.08 ale fiec`rui an; -Lotul nr.12 -Fa]a Curi]ii-Mereu]a -
Vornicu Petrea- 89 lei/ha/an *22,27ha =1.982 lei/an *5 ani=
9.910 lei [i se va achita în dou` rate anuale pân` la 30.06
[i 31.08 ale fiec`rui an; -Lotul nr.4 Sârboaia-Stâng` -Radu
Dumitru -125 lei/ha/an *14,52ha= 1.813 lei/an *5 ani= 9.065
lei [i se va achita în dou` rate anuale pân` la 30.06 [i 31.08
ale fiec`rui an; -Lotul nr. 7 -Munte- II Tiron Gheorghe -90
lei/ha/an *31,75ha= 2.858 lei/an *5 ani= 14.290 lei [i se va
achita în dou` rate anuale pân` la 30.06 [i 31.08 ale
fiec`rui an; -Lotul nr 16 -Rotunda 1 -Stanciu Nelu -D`nu]–
120 lei/ha/an *103,40ha =12.408 lei/an *5 ani= 62.040 lei
[i se va achita în dou` rate anuale pân` la 30.06 [i 31.08 ale
fiec`rui an; -Lotul nr.20 -Puturosu-Molna -Ciubotaru
Vasile– 100 lei/ha/an* 21,89ha= 2.189 lei/an*5 ani =10.945
lei [i se va achita în dou` rate anuale pân` la 30.06 [i 31.08
ale fiec`rui an; -Lotul nr. 17 -Rotunda 2 -Chircu Maricica- 350
lei/ha/an *37,99ha =13.297 lei/an *5 ani =66.483 lei [i se va
achita în dou` rate anuale pân` la 30.06 [i 31.08 ale
fiec`rui an; -Lotul nr.15 –Belcea III -II Gaman Adrian- 100
lei/ha/an *88,69ha= 8.869 lei/an *5 ani= 44.345 lei [i se
va achita în dou` rate anuale pân` la 30.06 [i 31.08 ale
fiec`rui an. 9. Denumirea, adresa, num`rul de telefon, tele-
fax [i/sau adresa de e-mail ale instan]ei competente în
solu]ionarea litigiilor ap`rute [i termenele pentru se-
sizarea instan]ei: Sec]ia a II-a A Civil` de Contencios Ad-
ministrativ [i Fiscal Tribunalul Bac`u -Adresa: Str.[tefan cel
Mare, nr.4, Cod: 600356, tel: 0234/514.419, arhiv`:
0234/525.221, fax: 0234/525.211 -cauze privind procedura
insolven]ei -tel./fax 0234/541.910, E-mail: simona.arde-
leanu@just.ro. 10.Data inform`rii ofertan]ilor despre de-
cizia de stabilire a ofertei câ[tig`toare: 06.03.2015, S-au
transmis adrese în data de 06.03.2015 c`tre ofertantul
câ[tig`tor [i c`tre ofertantul necâ[tig`tor. 11.Data transmi-
terii anun]ului de atribuire c`tre institu]iile abilitate, în
vederea public`rii: 25.03.2015.

PIERDERI
Pierdut Certificat de înregistrare al East Energy Invest-
ment SRL, CUI 30634638, J40/10254/06.09.2012 [i Certifi-
cat constatator pentru sediul social din Bucure[ti, Bd-ul
Unirii, nr.45, bl.E3, sc.4, et.8, ap. 141, Sector 3. Le declar
nule.

Pierdut [tampila având inscrip]ionat: “Weber Edwin Cori-
olan TNA 2719 OAR” filiala Dobrogea. O declar nul`.

Pierdut atestat profesional transport marf` eliberat de
A.R.R. Maramure[ pe numele T`ma[ Constantin– Viorel. Se
declar` nul.

SC Asera Constant SRL Cod Fiscal RO 16816685, cu sediul în
strada Sg. Pene Dumitru nr.1, sector 3, Bucure[ti, declar nule
c`r]ile de interven]ie [i registru special la casele de marcat:
seria VF 600841 pct. de lucru str. Ni]u Vasile nr. 1, sector 4,
VF 600234 de la pct. de lucru str. {os. Giurgiului 109, sec-
tor 4, VF 603848 de la pct. lucru str. Calea Crânga[i nr. 29,
sector 6, Bucure[ti.

SC ULS Constant SRL, Cod Fiscal RO 30645203, cu sediul în
strada Gura Ialomi]ei nr. 12C, declar nul` cartea de inter-
ven]ie [i registrul special la casa de marcat seria VF 603941
de la pct. de lucru str. Ni]u Vasile nr.1 sector 4, Bucure[ti.

Declar nul` autoriza]ia taxi nr. 28 emis` de Prim`ria Co-
munei Clinceni jude]ul Ilfov pe numele firmei Phoenix Eu-
roservices S.R.L. 

Declar nul` legitima]ie de revolu]ionar seria LRM-R nr.
00027 emis de S.S.P.R. pe numele Rocheanu D. Gabriela.

SC Apetit Food SRL, cu sediul în Bucure[ti, str. Pandele
Ro[ca, nr.23, parter, ap.1, sector 5, C.U.I. RO 32124724, de-
clar`m pierdute (nule) urm`toarele: num`r înregistrare
A.N.A.F. (nr. ordine), actele de punere în func]iune  a casei
de marcat model A CLAS, nr. CSL 28, seria CL 003400.

SC Unisem SA, cu sediul în Bucure[ti, Str. Mihai Eminescu,
nr.57, sector 2, înmatriculat` în Registrul Comer]ului sub nr.
J40/14/1990, CUI R 302, declar`m pierdut certificatul de at-
estare a dreptului de proprietate asupra terenurilor seria
M07, nr. 2076 emis la data de 17.04.1998 de Ministerul Agri-
culturii [i Alimenta]iei.. 
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