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OFERTE SERVICIU
Prim`ria comunei Lip`ne[ti organizeaz` concurs pen-
tru ocuparea func]iilor contractuale vacante de {ef
Birou Administrativ Gospod`rire [i |ntre]inere [i {ofer.
Consursul se organizeaz` la sediul Comunei Lip`ne[ti,
Str. Principal` nr. 47, la data de 23.02.2015, ora 10:00,
proba scris` [i la data de 25.02.2015, ora 10:00, inter-
viul. Dosarele se \nscriere la conurs se pot depune p~n`
la data de 16.02.2015 la sediul Prim`riei Comunei
Lip`ne[ti. Dosarul de \nscriere la concurs trebuie s`
con]in` \n mod obligatoriu documentele prev`zute la
art. 6 din H.G nr. 286/2011, modificat` [i completat`.
Condi]iile de participare la concurs [i bibliografia sta-
bilit` se afi[eaz` la sediul Prim`riei Comunei Lip`ne[ti
[i pe site-ul Prim`riei Comunei Lip`ne[ti www.li-
panesti.ro.

Consiliul Superior al Magistraturii, prin Institutul
Na]ional al Magistraturii, organizeaz` la Bucure[ti, la
data de 29 martie 2015,  concurs  de promovare a
judec`torilor [i procurorilor, în func]ii de execu]ie, efec-
tiv` [i pe loc, în condi]iile art. 43– 47 din Legea nr.
303/2004 privind statutul judec`torilor [i procurorilor,
republicat`, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare,
precum [i ale Regulamentului de organizare [i
desf`[urare a concursului de promovare a judec`to-
rilor [i procurorilor, aprobat prin Hot`rârea Plenului
Consiliului Superior al Magistraturii nr. 621/21 septem-
brie 2006, modificat`. Concursul const` în sus]inerea
unor probe scrise, cu caracter teoretic [i practic la ma-
teriile prev`zute de art. 16 alin. 2 lit. a, b [i c din Regu-
lament. Judec`torii [i procurorii care îndeplinesc
condi]iile legale, pot depune cereri de înscriere la con-
curs, la Consiliul Superior al Magistraturii, pân` la data
de 12 februarie 2015, inclusiv, conform calendarului de
desf`[urare a concursului aprobat. În cuprinsul cererii
se va men]iona în mod obligatoriu, felul promov`rii,
specializarea pentru care opteaz` în vederea stabilirii
materiilor de concurs, iar pentru promovarea efectiv`,
instan]a, respectiv parchetul la care se solicit` pro-
movarea [i pentru promovarea la tribunale [i cur]i de
apel, sec]ia pentru care opteaz`. Prin excep]ie, în cazul
acelor instan]e în cadrul c`rora func]ioneaz` mai
multe sec]ii pentru care s-au scos la concurs posturi
pentru a c`ror ocupare este necesar` cel pu]in o spe-
cializare comun`, candida]ii care aleg specializarea
comun` pot opta pentru una sau mai multe dintre
aceste sec]ii, indicându-le în ordinea preferin]elor.
Rela]ii suplimentare se pot ob]ine de pe paginile de In-
ternet ale Consiliului Superior al Magistraturii [i Insti-
tutului Na]ional al Magistraturii (Web:
www.csm1909.ro; www.inm-lex.ro).

Prim`ria Ora[ului S`li[te, jud. Sibiu organizeaz` con-
curs în data de 16 februarie 2015 ora 10.00 proba
scris` [i în data de 18 februarie 2015 ora 12.00 interviul
în vederea ocup`rii  func]iei contractuale vacante de
Referent, studii M, grad IA în cadrul Compartimentului
Registrul Agricol. Condi]iile de participare sunt: -s` în-
deplineasc` prevederile art.3 din H.G. nr.286/2011 pen-
tru aprobarea Regulamentului- cadru privind stabilirea
principiilor generale de ocupare a unui post vacant
corespunz`tor func]iilor contractuale, actualizat`. -
studii medii absolvite, cu diplom` de bacalaureat; -
vechime în specialitatea studiilor: minimum 9 ani;
-cuno[tinte de operare PC. Dosarele de concurs se
depun la sediul institu]iei, Prim`ria Ora[ului S`li[te,
str. Steaza, nr.9, jud. Sibiu pân` în data de 6 februarie
2015, ora 13.00. Rela]ii suplimentare la telefon 0269-
553.512 –Compartiment Resurse Umane.

Aeroclubul României cu sediul în Bucure[ti, bd. Lasc`r
Catargiu nr. 54, sector 1, organizeaz` concurs pentru
ocuparea unor posturi vacante în data de 18.02.2015,
ora 09.00 proba scris`, respectiv în data de 24.02.2015,
ora 09.00 interviu. Dosarele se depun la  sediul Aero-
clubului României pân` la data de 10.02.2015 ora 14.00.
Rela]ii suplimentare se ob]in  la telefon 0372.705.952
persoana de contact: Tudose Daniela. Candida]ii tre-
buie s` îndeplinesc` condi]iile specifice pentru postul
scos la concurs astfel: -Comandant  Aeroclub Teritorial
Caransebe[– 1 post: studii medii; licen]` de personal
navigant+ calificare de instructor+ experien]` ca in-
structor de cel pu]in 1 an sau  licen]` de personal tehnic
aeronautic în termen de valabilitate în ultimii 2 ani. -
Comandant Aeroclub Teritorial Deva– 1 post: studii
medii; licen]` de personal navigant+ calificare de in-
structor+ experien]` ca instructor de cel pu]in 1 an sau
licen]` de personal tehnic aeronautic în termen de val-
abilitate în ultimii 2 ani. -Comandant Aeroclub Teritor-
ial  Oradea– 1 post: studii medii; licen]` de personal
navigant+ calificare de instructor+ experien]` ca in-

structor de cel pu]in 1 an sau licen]` de  personal tehnic
aeronautic în termen de valabilitate în ultimii 2 ani. -
Comandant Adjunct Aeroclub Teritorial Tg. Mure[– 1
post: studii medii; licen]` de personal navigant+ cali-
ficare de instructor+ experien]` ca instructor de min.1
an. -Pilot instructor-  AT Ploie[ti– 1 post: studii medii;
licen]` de personal navigant+ calificare de instructor
planor. -Pilot instructor- AT Suceava– 1 post: studii
medii; licen]` de personal navigant+ calificare de in-
structor planor.  -Pilot RC- Serviciu Certificare Personal
[i Tehnica Aeronautica– 1 post: studii medii; licen]` de
pilot instructor planor în termen de valabilitate+
de]in`tor al autoriza]iei de RC [i autoriza]ie special`
de examintor planor în termen de valabilitate. -Inginer
gr.II (construc]ii [i instala]ii)- Compartiment Infrastruc-
tur`– 1 post: studii superioare tehnice– facultatea de
construc]ii- instala]ii; experien]`  în specialitate de min.
3 ani. –{ef sector tehnic AT Ploie[ti– 1 post: studii
medii; licen]` personal tehnic aeronautic  în termen
de valabilitate în ultimii 2 ani. –{ef sector tehnic AT
Bra[ov– 1 post: studii medii; licen]` personal tehnic
aeronautic  în termen de valabilitate în ultimii 2 ani. -
Mecanic avia]ie clasa I- AT Bra[ov– 1 post: studii medii;
de]ine licen]` de personal tehnic aeronautic în termen
de valabilitate [i vechime de min 3 ani în clasa a II-a
sau are preg`tirea de specialitate corespunz`toare
func]iei [i min. 6 ani de experien]` în activitatea
tehnic` aeronautic`.

CITA}II
Aktif Orman - prin administrator Ferahkose Zekeriya,
cu ultimul sediu \n Sat M`n`stirea Casin, Comuna
M`n`stirea Casin, jud. Bac`u, este chemat la
Judec`toria One[ti, cu sediul \n One[ti, str. Tineretului
nr. 1, jud. Bac`u, camera Sala 2, în ziua de 25.02.2015,
Completul C5, ora 08:30, \n dosarul nr. 8662/270/2014,
\n calitate de parat, în proces cu SC Eon Energie Româ-
nia SA, în calitate de reclamant, av~nd ca obiect cerere
de valoare redus`.

Judec`toria Ia[i – Sec]ia civil`. Dosar nr.
18651/245/2014. Data emiterii: 14.01.2015. Soma]ie
privind uzucapiunea – art. 1051 alin. 2 N.C.P.C. Prin cer-
erea \nregistrat` pe rolul Judec`toriei Ia[i, la data de
30.05.2014, reclamanta Burlui Cristina dominiciliat` \n
Ia[i, str. Spital Pa[canu nr. 27, jud. Ia[i, a invocat
dob~ndirea dreptului de proprietate prin uzucapiune
asupra imobilului teren \n suprafa]` de 1754 mp, situat
\n extravilanul comunei Rediu, jud. Ia[i. Prezenta
soma]ie se adreseaz` tuturor celor interesa]i s` fac`
opozi]ie, \n termenul de 6 luni, prev`zut de art. 1051
Noul Cod de procedur` civil`, care se calculeaz` de la
emiterea celei din urm` publica]ii, dup` care se va
trece la judecarea cererii.

Turcu Ion este citat la Judec`toria Ro[iori de Vede, Jud.
Teleorman, miercuri 18.02.2015, \n Dosar nr.
3905/292/2014, av~nd ca obiect divor] cu minori, \n
proces cu Turcu Oana Aspazia.   

Costache Geta este chemat` în instan]` la Tribunalul
Olteni]a, Comuna Vasila]i la data de 2 martie pentru
divor].

Judec`toria C~mpina, dosar nr. 3426/204/2014,
sentin]a civil` 4055/19.12.2014. Admite ac]iunea for-
mulat` de reclaman]ii Ion M`d`lin Sebastian [i Ion
Aura[ Gabriel, \mpotriva p~r~tului Ion Bogdan. Dis-
pune ie[irea din indiviziune asupra terenului de 1150

mp din C~mpina, Str. Dealului nr. 71, conform variantei
I din expertiza Popescu Dumitru, reclaman]ii primesc
cate 575 mp din terenul supus partajului. P~r~tul Ion
Bogdan prime[te sult` c~te 6440 lei de la fiecare recla-
mant. F`r` cheltuieli de judecat`. Cu apel \n 30 de zile
de la comunicare.

NOTIFICåRI
C.I.I. Tudor C`t`lin George notific` intrarea \n faliment
prin  procedura simplificat` a debitoarei SC Nei M&Ovi
SRL, Str. Pictor Nicolae Grigorescu, Bl. 27, Ap. 11,
J39/588/2011; CUI 29351034, prin hot`r~rea din
16.01.2015, dosar 3196/91/2014 al Tribunalului Vrancea.
Termene: depunere crean]e 27.02.2015; tabel prelimi-
nar 05.03.2015; tabel definitiv 20.03.2015; data
Adun`rii creditorilor 10.03.2015, ora 09.00, str. Cerna
nr. 11, Ploie[ti, pentru: confirmarea lichidatorului judi-
ciar, aprobarea raport \ntocmit conf. art. 97 [i inciden]a
art. 169 din lg.85/14. Rela]ii 0725.093.254.

C.I.I. Tudor C`t`lin George notific` intrarea \n faliment
prin  procedura simplificat` a debitoarei SC Privilege
SRL, Str. Po[tei Nr. 11-13, Ploie[ti; CUI 16250585, prin
hot`r~rea din 13.01.2015, dosar 8923/105/2014 al Tri-
bunalului Prahova. Termene: depunere crean]e
27.02.2015; tabel preliminar 11.03.2015; tabel definitiv
06.04.2015; data Adun`rii creditorilor 18.03.2015, ora
09.00, str. Cerna nr. 11, Ploie[ti, pentru: confirmarea
lichidatorului judiciar, aprobarea raport \ntocmit conf.
art.97 [i inciden]a art. 169 din lg.85/14. Rela]ii
0725.093.254.

C.I.I. Tudor C`t`lin George notific` intrarea \n faliment
prin  procedura simplificat` a debitoarei SC Xantacar

Consulting SRL, Aleea Stadionului  Nr. 8, Bl. N3, Ap. 8,
J39/493/2011; CUI 29089090, prin hot`r~rea din
16.01.2015, dosar 3195/91/2014 al Tribunalului Vrancea.
Termene: depunere crean]e 27.02.2015; tabel prelimi-
nar 05.03.2015; tabel definitiv 20.03.2015; data
Adun`rii creditorilor 10.03.2015, ora 09.00, str. Cerna
nr. 11, Ploiesti, pentru: confirmarea lichidatorului judi-
ciar, aprobarea raport \ntocmit conf. art. 97 [i inciden]a
art. 169 din lg.85/14. Rela]ii 0725.093.254.

DIVERSE
În temeiul art. 100 alin.(1) din Legea privind procedura
insolven]ei nr. 85/2014, comunic`m deschiderea pro-
cedurii generale de insolven]` a debitorului SC Iri-
namircom Invest SRL, CUI: 27413688, J25/273/2010,
dosar nr. 8227/101/2014-Tribunalul Mehedin]i. Termen
pentru depunerea cererilor de crean]e 04.03.2015; Ter-
menul limit` pentru verificarea crean]elor, întocmirea
[i afi[area tabelului preliminar al crean]elor este la
25.03.2015, Termen pentru solu]ionarea eventualelor
contesta]ii împotriva tabelului preliminar este de 7 zile
de la data public`rii în BPI; Termen pentru întocmirea
[i afi[area tabelului definitiv al crean]elor 08.04.2015.
Administrator judiciar, Consultant Insolven]` SPRL,
prin ec. Emil Popescu.

În temeiul art. 100 alin.(1) din Legea privind procedura
insolven]ei nr. 85/2014, comunic`m deschiderea pro-
cedurii generale de insolven]` a debitorului {oc. Coop-
erativa de Consum Consumcoop {imian, CUI: 1610309,
C25/12/2005, dosar nr. 7945/101/2014-Tribunalul
Mehedin]i. Termen pentru depunerea cererilor de
crean]e 03.04.2015; Termenul limit` pentru verificarea
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crean]elor, întocmirea [i afi[area tabelului preliminar
al crean]elor este la 17.04.2015, Termen pentru
solu]ionarea eventualelor contesta]ii împotriva tabelu-
lui preliminar este de 7 zile de la data public`rii în BPI;
Termen pentru întocmire [i afi[are tabelului definitiv
al crean]elor 08.05.2015. Lichidator judiciar, Consultant
Insolven]` SPRL, prin ec. Emil Popescu

În temeiul art. 100 alin.(1) din Legea privind procedura
insolven]ei nr. 85/2014, comunic`m deschiderea pro-
cedurii generale de insolven]` a debitorului SC Lin
Trans SRL, CUI: 24585905, J25/736/2008, dosar nr.
7945/101/2014-Tribunalul Mehedin]i. Termen pentru
depunerea cererilor de crean]e 25.02.2015; Termenul
limit` pentru verificarea crean]elor, întocmirea [i
afi[area tabelului preliminar al crean]elor este la
11.03.2015, Termen pentru solu]ionarea eventualelor
contesta]ii împotriva tabelului preliminar este de 7 zile
de la data public`rii în BPI; Termen pentru întocmire
[i afi[are tabelului definitiv al crean]elor 01.04.2015.
Lichidator judiciar, Consultant Insolven]` SPRL, prin ec.
Emil Popescu.

Institutul de Cercet`ri [i Amenaj`ri Silvice–Bucure[ti,
în conformitate cu prevederile din Metodologia
privind încadrarea în munc`-Anexa 10 la CCM în
vigoare, organizeaz` în data de 11.02.2015 orele 10,00
concurs pentru ocuparea unui post vacant de sub-
inginer la Compartimentul informatizare din centrala
ICAS. Condi]ii de participare: - absolvent al înv`]`mîn-
tului superior de specialitate. Dosarul de concurs va
cuprinde: - cerere prin care se solicit` aprobarea con-
duc`torului unit`]ii pentru participarea la verificarea
organizat` 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`, eliberat` 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 profesional [i
moral (absolven]ii care se încadreaz` prima dat` vor
prezenta recomandare de la unitatea de înv`]`mînt
absolvit`). Probele de concurs: - lucrare scris` [i inter-
viu. Concursul se va desf`[ura la sediul ICAS Bucure[ti,
loc. Voluntari, Bdul. Eroilor, nr. 128,  jud. Ilfov. Termenul
pentru depunerea contesta]iilor, dup` afi[area rezul-
tatelor 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
organizare.icas@yahoo.com, budicawaly@yahoo.com,
p~n` la data de 06.02.2015, orele 14:00.

SOMA}II
Soma]ie. Prin prezenta aducem la cuno[tin]a tuturor
celor interesa]i a face opozi]ie la constatarea dreptului
de proprietate prin uzucapiune, în favoarea peten]ilor
Prundar Neculai [i Prundar Diliana, domicilia]i în com.
Sita Buz`ului nr. 734 A, jude]ul Covasna, asupra imo-
bilului în suprafa]` total` de 1353 m.p, situat în com.
Sita Buz`ului nr. 734, jude]ul Covasna, identificat ca
fiind înscris în CF nr. 24016 Sita Buz`ului sub nr. top.
1390/2/1 [i 1391 (par]ial), înscris pe numele proprietar-
ilor tabulari Sztroja Miklos [i Murea Elizaveta, n`scut`
Stroie, având ca vecin`t`]i la est [i la sud pârâu, la nord-
vest Murea Elena [i la nord-est drum, urmând ca în caz
contrar, în termen de 6 luni de la emiterea celei din
urm` publica]ii s` se treac` la judecata cererii.

ADUNåRI GENERALE
SC Cozia Forest SA Rm-V~lcea. Str. Liviu Rebreanu Nr.17,
Jude] V~lcea. Nr. Registrul Comer]ului V~lcea
J/38/313/1994, C.U.I RO3416083. Adunarea General`
Extraordinar` a Ac]ionarilor. Nr. Ac]iunii totale
75.507.180, Nr. Drepturi de Vot totale 75.507180.
Hot`r~rea Nr. 1/22-01-2015. |n conformitate cu preved-
erile Legii nr. 31/1990 republicat` [i modificat` [i av~nd
\n vedere men]iunile cuprinse \n Procesul verbal de
[edin]a al Adun`rii Generale Extraordinare a Ac]ionar-
ilor societ`]ii din data de 22-01-2015 [i a celor prezen-
tate \n referatul privind asigurarea fluxului de
lichidita]i al societ`]ii din perioada decembrie 2014-
decembrie 2015. |n temeiul art.20 din Actul Constitutiv
al societ`]ii [i al art. 238 din Legea nr. 297/2004, mod-
ificat` [i completat`, Adunarea General` Extraordinar`
a Ac]ionarilor societ`]ii, constituit` conform legii din
7 ac]ionari, posesori ai unui num`r de 57.268019
ac]iuni, pentru care s-au exprimat 57.568019 voturi val-
abile, reprezent~nd 75.8445% din capitalul social [i din

drepturile de vot, cu 38.577638 voturi valabil exprimate
„Pentru” reprezent~nd 67.3633%, din total voturi vala-
bil exprimate, cu 18.547180 voturi valabil exprimate
„|mpotriva”, reprezent~nd 32.3866% din totalul de vo-
turi exprimate [i cu 143.201 voturi valabil exprimate
„Ab]inere”, reprezent~nd 0.2501% din totalul voturilor
valabil exprimate, emite urm`toarea hot`r~re; Ho-
tarare. ART.1 Se aprob` prelungirea cu un an de zile a
contractelor de \mprumut de finan]are \ncheiate cu
ac]ionarul principal Barbu Nicolae \n cuantumul [i
condi]iile stabilite \n acestea, respectiv contractul de
\mprumut nr. 607/30.04.2013 cu actele adi]ionale afer-
ente \n cunatumul total de 416.000 lei [i contractul de
\mprumut nr. 1395/28.08.2013 \n cuantum total de
1.200.000 lei, urm~nd ca \n cazul imposibilit`]ii resti-
tuirii \mprumuturilor, sumele \mprumutate vor fi
asimilate ca aport de capital \n vederea convertirii lor
\n ac]iuni. ART.2 Consiliul de Administra]ie al societ`]ii
\mpreun` cu Serviciul Financiar-Contabil al societ`]ii
[i ac]ionarul principal-Barbu Nicolae vor duce la
\ndeplinire prezenta hot`r~re. 

SC Cozia Forest SA Rm-V~lcea. Str. Liviu Rebreanu Nr.17,
Jude] V~lcea, Nr. Registrul Comer]ului V~lcea
J/38/313/1994, C.U.I RO3416083. Adunarea General`
Extraordinar` a Ac]ionarilor. Nr. Ac]iunii totale
75.507.180, Nr. Drepturi de Vot totale 75.507180.
Hot`r~rea Nr. 2/22-01-2015. |n conformitate cu preved-
erile Legii nr. 31/1990 republicat` [i modificat` [i av~nd
\n vedere men]iunile cuprinse \n Procesul verbal de
[edin]a al Adun`rii Generale Extraordinare a Ac]ionar-
ilor societ`]ii din data de 22-01-2015, c~t [i a dezbater-
ilor Raportului, \ntocmit \n baza Legii nr.151/2014, a Legii
31/1990 [i a actului constitutiv a societ`]ii, privind clar-
ificarea statutului juridic al ac]iunilor societ`]ii, cu
propunere de tranzac]ionare a societ`]ii de tip deschis
pe pia]a Rasdaq, \n societate de tip \nchis, cu retragerea
de la tranzac]ionare. |n temeiul art. 20 din Actul Con-
stitutiv al societ`]ii [i al art. 238 din Legea nr. 297/2004,
modificat` [i completat`, Adunarea General` Extraor-
dinar` a Ac]ionarilor societ`]ii, constituit` conform
legii din  7 ac]ionari, posesori ai unui num`r de
57.268019 ac]iuni, pentru care s-au exprimat 57.568019
voturi valabile, reprezent~nd 75.8445% din capitalul
social [i din drepturile de vot, cu 38.577638 voturi val-
abil exprimate „Pentru”  reprezent~nd 67.3633%, din
total voturi valabil exprimate, cu 18.690381 voturi val-
abil exprimate „|mpotriva”, reprezent~nd 32.6367% din
totalul de voturi exprimate [i cu 0 voturi valabil expri-
mate „Ab]inere”, emite urm`toarea hot`r~re:
Hot`r~re. ART.1  Se aprob` ne\nceperea demersurilor
legale ncesare pentru admiterea la tranzac]ionare a
ac]iunilor pe o pia]` reglementat`, respectiv \n cadrul
unui sistem alternativ de tranzac]ionare, \n conformi-
tate cu Legea nr.151/2014, art.3, alin.1, precum [i al
art.10, lit d, din Regulamentul de punere \n aplicare al
legii anterior men]ionate. ART.2 Consiliul de Adminis-
tra]ie al societ`]ii va aduce la \ndeplinire prezenta
hot`r~re.

SC Cozia Forest SA Rm-V~lcea. Str. Liviu Rebreanu Nr.17,
Jude] V~lcea. Nr.Registrul Comer]ului V~lcea
J/38/313/1994,C.U.I RO3416083. Adunarea General` Ex-
traordinar` a Ac]ionarilor. Nr. Ac]iunii totale 75.507.180,
Nr. Drepturi de Vot totale 75.507180. Hotararea Nr. 3/22-
01-2015. |n conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990
republicat` [i modificat` [i av~nd \n vedere men]iunile
cuprinse \n Procesul verbal de [edin]` al Adun`rii Gen-
erale Extraordinare a Ac]ionarilor societ`]ii din data de
22-01-2015, privind \mputernicirea pre[edintelui Con-
siliului de Administra]ie al societ`]ii s` semneze
hot`r~rile AGEA, prelungirea contractelor de credit \n
calitate de director general [i \mputernicirea consilieru-
lui juridic, de a depune [i semna la Oficiul Registrului
Comer]ului Hot`r~rile AGEA. |n temeiul art.20 din
Actul Constitutiv al societ`]ii [i al art. 238 din Legea
nr.297/2004, modificat` [i completat`, Adunarea Gen-
eral` Extraordinar` a Ac]ionarilor societ`]ii, constituit`
conform legii din 7 ac]ionari, posesori ai unui num`r
de 57.268019 ac]iuni, pentru care s-au exprimat
57.268019 voturi valabile, reprezent~nd 75.8445% din
capitalul social [i din drepturile de vot, cu 57.268019
voturi valabil exprimate pentru, reprezent~nd 100%,
din total voturi valabil exprimate, cu 0 (zero) voturi val-
abil exprimate \mpotriva, emite urm`toarea; Hot`r~re.
ART.1 Se \mputernice[te pre[edintele Consiliului de Ad-
ministra]ie al societ`]ii, dl.ing.Barbu Nicolae, s` sem-
neze Hot`r~rile AGEA din data de 22.01.2015. ART.2 Se
\mputernice[te dra. Negoita Alexandra, salariat` a so-
ciet`]ii, av~nd func]ia de consilier juridic, posesoare a
CI seria VX, nr.501856, eliberat de SPCLEP B`beni, la
data de 29.01.2013, CNP 2881204385625, sa semneze si

sa depuna la Oficiul Registrului Comer]ului V~lcea,
spre \nregistrare [i publicare \n Monitorul Oficial al
Rom~niei, hot`r~rile Adun`rii Generale Extraordinare
a Ac]ionarilor din data de 22.01.2015.

SC Cozia Forest SA Rm-V~lcea. Str. Liviu Rebreanu Nr.17,
Jude] V~lcea. Nr. Registrul Comer]ului V~lcea
J/38/313/1994,C.U.I RO3416083. Adunarea General` Ex-
traordinar` a Ac]ionarilor. Nr. Ac]iunii totale 75.507.180,
Nr. Drepturi de Vot totale 75.507180. Hot`r~rea NR.
4/22-01-2015. |n conformitate cu prevederile Legii nr.
31/1990 republicat` [i modificat` [i av~nd \n vedere
men]iunile cuprinse \n Procesul verbal de [edin]a al
Adun`rii Generale Extraordinare a Ac]ionarilor so-
ciet`]ii din data de 22-01-2015, privind stabilirea datei
de \nregistrare a ac]ionarilor societ`]ii asupra carora
se r`sfr~ng efectele Hot`r~rilor Adun`rii Generale Ex-
traordinare a Ac]ionarilor din data de 22-01-2015 [i a
drepturilor lor. |n temeiul art. 20 din Actul Constitutiv
al societ`]ii si al art. 238 din Legea nr.297/2004, modi-
ficat` [i completat`, Adunarea General` Extraordinar`
a Ac]ionarilor societ`]ii, constituit` conform legii din
7 ac]ionari, posesori ai unui num`r de 57.268019
ac]iuni, pentru care s-au exprimat 57.268019 voturi val-
abile, reprezent~nd 75.8445% din capitalul social [i din
drepturile de vot, cu 57.268019 voturi valabil exprimate
pentru, reprezent~nd 100%, din total voturi valabil ex-
primate, cu 0 (zero) voturi valabil exprimate \mpotriva,
emite urm`toarea; Hot`r~re. ART.1 Ac]ionarii asupra
c`rora se r`sfr~ng efectele Hot`r~rilor Adun`rii Gen-
erale Extraordinare a Ac]ionarilor din data de 22-01-
2015, c~t [i drepturile lor, sunt ac]ionarii care figureaz`
\n registrul ac]ionarilor la data de 05-02-2015, care este
data de \nregistrare. ART.2 Consiliul de Administra]ie

al societ`]ii va aduce la \ndeplinire prezenta hot`r~re.
Pentru adunarea general` a ac]ionarilor pre[edintele
sedin]ei A.G.E.A. Pre[edintele Consiliului de Adminis-
tra]ie ing. Barbu Nicolae. 

Comisia de cenzori a Societ`]ii Agricole „Albina”
Humele, jud. Arge[, convoac` to]i membrii societari în
data de de 05.02.2015, la ora 10:00, pentru a participa
la Adunarea General` a societ`]ii, care se ]ine în in cinta
societ`]ii, cu urm`toarea ordine de zi: 1) Raportul Con-
siliului de administra]ie privind activitatea economico-
financiar` a societ`]ii pe anul 2014; 2) Raportul
Comisiei de cenzori; 3) Discu]ii; 4) Completarea Consi -
liului de administra]ie [i alegerea pre[edintelui; 5)
Alegerea Comisiei de cenzori. În cazul în care, conform
statutului, la adunare nu se prezint` dou` treimi din
membrii societari, adunarea se va convoc` pe data de
08.02.2015, ora 10:00. Comisia de cenzori.

Hot`rârea Nr.1 a Adun`rii Generale Extraordinare a
Ac]ionarilor Societ`]ii Minexfor SA Deva din data de
21.01.2015. Adunarea General` a Ac]ionarilor Societ`]ii
Minexfor SA Deva, înregistrat` la ORC Deva, de pe
lâng` Tribunalul Hunedoara, sub nr.J20/43/1991, având
CUI RO2114206, întrunit` în data de 21.01.2015, ora
12.00, la sediul societ`]ii din Deva, str.Titu Maiorescu,
nr.2, statutar [i legal constituit`; -în temeiul preveder-
ilor Legii 31/1990 republicat` cu modific`rile [i com-
pet`rile ulterioare, ale Legii 297//2004 privind pia]a de
capital, ale Regulamentului CNVM nr.1/2006, ale Legii
151/2014, ale Regulamentului ASF nr.17/2014, precum
[i a Procesului Verbal al AGEA cu votul ac]ionarilor
reprezentând 37,79% din valoare capitalului social; -în
urma dezbaterii situa]iei privind lipsa cadrului legal de



anun}uri

func]ionarea Pietei RASDAQ, a Raportului cu privire la
pie]ele pe care se pot tranzac]iona ac]iunile societ`]ii,
adopta prezenta: hot`râre: 1.AGEA aprob` ca
tranzac]ionarea ac]iunilor Societ`]ii Minexfor SA Deva,
în concordan]` cu prevederile Legii 151/2014, s` se
efectueze în cadrul unui sistem alternativ de
tranzac]ionare (AeRO). 2.AGEA hot`r`[te data de
05.02.2015 ca dat` de înregistrare în conformitate cu
prevederile art.238 din Legea 297/2004. 3.Se man-
dateaz` Consiliul de Administra]ie s` efectueze toate
procedurile [i formalit`]ile prev`zute de lege, în ved-
erea ducerii la îndeplinirea prevederilor prezentei
Hot`râri, respectiv s` desemneze societatea care va în-
tocmi prospectul pentru admiterea la tranzac]ionare,
s` depun` [i s` preia actele în numele societ`]ii în re-
latia cu ONRC, BVB, ASF ori cu alte entit`]i publice ori
private. Consiliul de Administra]ie va putea delega put-
erile acordate conform celor de mai sus oric`rei per-
soane, dup` cum va considera necesar. 4.Aprob`
mandatarea D-nei Huiet Adriana Lucica s` îndeplin-
easc` toate formalit`]ile legale pentru înregistrarea
prezentei hot`râri în relatia cu ONRC de pe lâng` Tri-
bunalul Hunedoara Deva.

LICITA}II
{coala General` nr.143 organizeaz` licita]ie public`
deschis` în data de 26.02.2015, ora 16 în vederea
închirierii spa]iului excedental în suprafa]` de
800mp apar]inând unit`]ii de înv`]`mânt din
strada Banu M`r`cine nr.16.

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
Or`[enesc Gura Humorului. Având în vedere c` prin
sentin]a civil` nr. 29 din 13.01.2015 Tribunalul
Suceava a dispus deschiderea procedurii insolven]ei
împotriva debitorului SC Ancarol Com - Prod SRL, cu
sediul în Gura Humorului, str. M`n`stirea Humoru-
lui nr. 51, jud. Suceava, CUI 6872467, conform art. 148
alin (4), lit. c, din OG 92/ 2003 privind Codul de pro-
cedur` fiscal`, cu modific`rile [i complet`rile ulte-
rioare, executarea silit` înceteaz`. Fa]` de cele
men]ionate licita]ia din data de 30.01.2015 nu mai
poate fi organizat`.

Subscrisa Evrika Insolvency IPURL, reprezentat` prin
asociat coordonator av. Liscan Aurel, \n calitate de
lichidator judiciar al SC Novoterra Services SRL de-
semnat prin Sentin]a Civil` din data de 16.06.2014,
pronun]at` \n Dosar nr. 20131/3/2013 aflat pe rolul
Tribunalului Bucure[ti, Sec]ia a VII a Civil`, anun]`
scoaterea la v~nzare a bunului imobil aflat \n propri-
etatea SC Novoterra Services SRL compus din spa]iu
comercial \n cl`dire reziden]ial` (imobil S+P+E) [i so-
pron (parcare anex` neintabulat`) situate \n Bu-
cure[ti, B-dul Bucure[tii Noi, nr. 191, sector 1, \n
valoare total` de 129.375 euro exclusiv TVA. V~nzarea
bunului imobil apar]in~nd societ`]ii falite se va or-
ganiza \n data de 02.02.2015, ora 15.00, prin licita]ie
public` cu strigare. Locul de desf`[urare a licita]iilor
va fi stabilit la sediul lichidatorului judiciar din Bu-
cure[ti, Bd.Unirii nr.78, bl.J2, sc.2, et.3, ap.39, sector
3, unde se vor depune documentele de \nscriere la
licita]ie men]ionate \n caietul de sarcini, cel t~rziu
p~n` \n preziua licita]iei, ora 12.00. Date despre
starea bunului imobil, pre]ul acestuia, condi]iile de
\nscriere la licita]ie precum [i modul de organizare
a acestora se pot ob]ine din caietul de sarcini
\ntocmit de lichidatorul judiciar. Caietele de sarcini
se pot achizi]iona de la sediul lichidatorului judiciar
din Bucure[ti, Bd. Unirii nr.78, bl.J2, sc.2, et.3, ap.39,
sector 3. Costul unui caiet de sarcini este de 300 lei
pentru bunul imobil. Achizi]ionarea caietului de
sarcini este obligatorie pentru to]i participan]ii la
licita]ie. Rela]ii suplimentare se pot ob]ine la
tel.021.227.28.81

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.
2713/03/05 din 19.01.2015. Anun]ul privind vânzarea
pentru bunuri  imobile. Anul 2015 luna februarie ziua
12. Prima 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
complet`rile ulterioare, Direc]ia General` Regional`
a Finan]elor Publice Ia[i face cunoscut prin prezenta

c`, în ziua de 12 luna februarie  anul 2015, orele 12.00,
în loc. Boto[ani, Pia]a Revolu]iei nr. 5, la sediul Ad-
ministra]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 94.377 lei; Teren intravilan în
suprafa]` de 6800 mp (m`surat 6936 mp) în valoare
de 45.500 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 27.299 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 val-
oare de 21.578 lei, situate în sat P`dureni, com.
Co[ula, jud. Boto[ani. Pre]ul de pornire a licita]iei
este de 94.377 lei (f`r` TVA).Valoarea total` a
bunurilor imobile (f`r` TVA) 94.377 lei. 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 in-
teresa]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` ter-
menului de vânzare: 1. oferta de cump`rare, în cazul
vânz`rii la licita]ie; 2. dovada pl`]ii taxei de partici-
pare, reprezentând 10% din pre]ul de pornire a
licita]iei; 3. împuternicirea persoanei care îl
reprezint` pe ofertant; 4. pentru persoane juridice
de na]ionalitate român`, copie dup` certificatul unic
de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comer-
tului; 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. Ofer-
tan]ii sunt obliga]i s` depun` aceste documente cu
o zi înainte de desf`[urarea licita]iei, respectiv 11 feb-
ruarie 2015 la sediul Administra]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 prezentului înscris,
cel interesat poate introduce contesta]ie la instan]a
judec`toreasc` competent`, în termen de 15 zile de
la comunicare sau luare la cuno[tin]`, în conformi-
tate 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
modific`rile [i complet`rile ulterioare, când
urmeaz` s` se ia m`suri de executare silit`, nu este
obligatorie audierea contribuabilului.  Dac` ave]i
nel`muriri în leg`tur` cu acest anun] publicitar
pute]i contacta pe d-na Matei L`cramioara la sediul
Administra]iei Jude]ene a Finan]elor Publice
Boto[ani, sau la telefonul 0231/607115 între orele
8.00 - 16.30 [i pe pagina de internet http: www.mfi-
nante.ro Portal ANAF.

SC Inasin SRL, prin lichidator judiciar C.I.I. Pohrib
Ionela, anun]` scoaterea la vânzare, a activelor so-
ciet`]ii debitoare, dup` cum urmeaz`: activul nr.1:
spa]iu comercial situat în Mun.Ia[i, B-dul Chimiei
nr.35, bl.F2-1, sc.A,B, jud. Ia[i, cu aria construit` de
187,28 mp. [i aria util` de 173,23 mp., înscris în Cartea
Funciar` sub nr.55170 a Mun.Ia[i, cu nr. cadastral
1906/1,2/sp.com./4, 1906/4/1, 1904/1,2/p/sp.com./1/2
[i Cartea Funciar` nr.23405 cu nr. cadastral 1906/1, cu
pre]ul de pornire a licita]iei este de 470.242,50 lei (f`r`
TVA)(50% din valoarea de evaluare). Persoanele care
pretind vreun drept asupra bunurilor ce urmeaz` a fi
scoase la vânzare au obliga]ia, sub sanc]iunea
dec`derii, s` fac` dovad` acestui fapt pân` la data de
29.01.2015, ora 15.00, la sediul lichidatorului judiciar
din Ia[i, str. Vasile Lupu nr. 43, jud. Ia[i. Licita]ia va avea
loc la sediul lichidatorului judiciar din Oa[i, str. Vasile
lupu nr. 43, jud. Ia[i, în data de 30 ianuarie 2015, ora
15:.00, [i se va desf`[ura în conformitate cu preveder-
ile legii nr. 85/2006 privind procedura insolven]ei [i

ale regulamentului de vânzare aprobat de adunarea
creditorilor din data de 18.07.2014. Adjudecarea se va
face în conformitate cu prevederile Regulamentului
de organizare [i desf`[urare a licita]iei. Regulament
ce poate fi consultat atât la dosarul cauzei cât [i la
sediul lichidatorului. Adjudecatarul va fi ]inut la plata
pre]ului de adjudecare în termenul stabilit prin Reg-
ulamentul de organizare [i desf`[urare a licita]iei.
Ofertan]ii sunt obliga]i s` depun`, pân` la termenul
de vânzare, o garan]ie de participare la licita]ie în pro-
cent de 10% din pre]ul de începere a licita]iei. Garan]ia
se va depune în numerar, prin plata în contul indicat
de lichidator. Pentru participarea la licita]ie, poten]ialii
cump`r`tori trebuie s` se înscrie la sediul lichidatoru-
lui judiciar din mun. Ia[i, str. Vasile Lupu nr. 43, jud.
Ia[i, pân` la data de 29.01.2015, ora 15.00. Rela]ii supli-
mentare se pot ob]ine: C.I.I. Pohrib Ionela la tele-
foanele: 0232/240.890; 0742/109890, Fax
0232/240890.

SC Fi[e Electrica Serv SA -SISE Transilvania Nord, cu
sediul în Cluj Napoca, str. Taberei, nr. 20, Tel.
+40372.640.302, Fax: +40264.205.504,
achizi]ioneaz` „Izolatori de Trecere Bare, Tip Interior-
Exterior 110 kV, 1000A” în cantit`]ile [i condi]iile
prev`zute în Documenta]ia de atribuire. 2. Adresa la
care se poate solicita Documenta]ia de atribuire:
SISE Transilvania Nord, Cluj Napoca, str. Taberei, nr
20, Tel. +40372.640.302, Fax: +40264.205.504. Docu-
menta]ia de atribuire se pune la dispozi]ia operato-
rilor economici contra cost (100 lei, TVA inclus), în
urma solicit`rii, în scris a acesteia. 3. Procedura apli-
cat`: Licita]ie deschis`. 4. Locul de livrare a pro-
duselor: conform specifica]iilor din Documenta]ia
de atribuire. 5. Natura [i cantitatea produselor ce se
vor achizi]iona: „Izolatori de Trecere Bare, Tip Inte-
rior-Exterior 110 kV, 1000A” în cantit`]ile  prev`zute
în Documenta]ia de atribuire. 6. Termenul de livrare
al produselor: maxim 150 zile de la semnarea con-
tractului de furnizare dar nu mai târziu de 15.07.2015.
7. Data limit` de primire a ofertelor: 11.02.2015, ora
12.00. Data deschiderii ofertelor: 11.02.2015, ora 12.30.
8. Adresa la care se depun ofertele: sediul SISE Tran-
silvania Nord, Cluj Napoca, str. Taberei, nr. 20, secre-
tariat general. 9. Limba de redactare a ofertelor:

limba român`. 10. Perioada de valabilitate a ofertei:
90 de zile de la data deschiderii ofertelor. 11. Criteriul
de atribuire a contractului: “pre]ul cel mai sc`zut”.

PIERDERI
Pierdut carnet student [i legitima]ie student pe nu-
mele Ciobotaru Radu Adrian. Le declar nule.

Pierdut atestat taxi CPTX nr. 111560 pe numele Gafton
Ovidiu. Declar nul.

Pierdut atestat profesional transport marf` [i persoane
[i atestat ADR pe numele Anghel Paul. Le declar` nule.

Pierdut Autoriza]ie nr. 007862 pentru „Efectuarea de
opera]iuni cu metale pre]ioase [i pietre pre]ioase” a
SC Help Vision  SRL, 27940149, J16/92/2011. O declar
nul`.

Pierdut certificat de înregistrare al SC TT Securitas Ser-
vicii SRL cu sediul în Bucure[ti, sector.1, Al.Privigheto-
rilor, nr.82-84, RO14823201, J40/7729/2002. Îl declar`m
nul.

Declar nul contract de vânzare- cump`rare
nr.11991/1992 (cu plata în rate) pe numele Ciuc` Cel Mic
Dumitru [i Ecaterina, încheiat cu SC Cotroceni SA.

SC Pharco Impex ‘93 SRL, C.U.I. RO 4218882 declar` pier-
dut chitan]ier [tampilat de la nr.44451 -44500, declar
nule chitan]ele cu nr.44473 -44500.

Pierdut certificat de na[tere pe numele Popa Florica,
com. Mih`lceni [i certificat de c`s`torie emis pe nu-
mele de B`lan Florea [i B`lan Florica, le declar nule.

Declar nul` legitima]ie serviciu emis` de Poli]ia Local`
Sector 1 pe numele Bogatu Cornel Octavian.

Declar nul contractul de închiriere num`rul 26225 din
02.03.2009, apar]inând titularului Mircea Gheorghe
Aurel din Bucure[ti, int. Rigas 29C, et.7, ap.35, sector 1,
încheiat cu C.G.M.B.- AFI.

Declar nul` autoriza]ie taxi seria TI nr.7799 [i
autoriza]ie de transport nr.7799 din 01.03.2005 eliber-
ate de Prim`ria Capitalei pe numele Badea Adrian
Ionel.
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