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OFERTE SERVICIU
Prim`ria Municipiului Dorohoi organizeaz` concurs în
data de 19.02.2015, orele 10.00, pentru ocuparea unei
func]ii contractuale de execu]ie de ARHIVAR I. Rela]ii su-
plimentare se pot ob]ine la Compartimentul resurse
umane din cadrul Prim`riei Municipiului Dorohoi, la tel.
0231.610.133, interior 114 sau pe site-ul institu]iei
www.primariadorohoi.ro. Tematica de concurs [i
condi]iile de concurs sunt afi[ate la sediul institu]iei.

Agen]ia Jude]ean` pentru Ocuparea For]ei de Munc`
Prahova cu sediul în Ploie[ti, Str. Nicolae Iorga, nr. 1,
scoate la concurs, în zilele de 03.03.2015 (proba scris`) [i
05.03.2015 (interviul), la sediul agen]iei urm`torul post
vacant: Inspector clasa I, grad profesional principal –
Punct de Lucru V`lenii de Munte. Condi]ii specifice de
participare la concursul pentru ocuparea func]iei pub-
lice de execu]ie vacante: - Preg`tire de specialitate –
studii universitare de licen]` absolvite cu diplom`, re-
spectiv studii superioare de lung` durat`, absolvite cu
diplom` de licen]` sau echivalent` în domeniul juridic,
economic sau administra]ie public`; - Vechime în spe-
cialitatea studiilor necesare exercit`rii func]iei publice:
minim 5 ani; - Cuno[tin]e de operare PC: Word, Excel,
Power Point, navigare internet, po[t` electronic`; -
Abilit`]i, calit`]i, aptitudini speciale: Ini]iativ` [i creativ-
itate, capacitate de adaptare la munc` în echip`, efort
intelectual, seriozitate. Programul concursului:
03.03.2015 – ora 09:00 – proba scris`; 05.03.2015 – ora
12:00 – interviul. Înscrierile se fac în termen de 20 zile de
la data public`rii anun]ului în Monitorul Oficial, partea
a –III– a, la sediul AJOFM Prahova.

Institutul oncologic “Prof.Dr.Alexandru Trestioreanu” Bu-
cure[ti scoate la concurs urm`toarele posturi contrac-
tuale conform HG 286/2011: 1 post vacant de registrator
medical în cadrul Laboratorului de Analize Medicale, 1
post vacant de infirmier` în cadrul Compartimentului
de Terapie Izotopic`, 3 posturi vacante de infirmier` în
cadrul Sec]iei Radioterapie 1, 1 post vacant de infirmier`
debutant` în cadrul Sec]iei Radioterapie 2, 7 posturi va-
cante de infirmier̀  debutant` în cadrul sec]iei Anestezie
[i Terapie Intensiv`, 1 post de infirmier` debutant` în
cadrul Blocului operator, 1 post vacant de tehnician med-
ical principal cu studii postliceale în cadrul Laboratoru-
lui de Radioterapie cu Energii Înalte, 1 post vacant de
asistent medical debutant generalist cu studii
postliceale [i 1 post vacant de asistent medical debutant
radiologie cu studii postliceale în cadrul Laboratorului
de Medicin` Nuclear`, 1 post vacant de asistent medical
debutant generalist cu studii postliceale în cadrul Sec]iei
Clinice Chirurgie Oncologic` 1, 3 posturi de asistent med-
ical debutant generalist cu studii postliceale în cadrul
Steriliz`rii, 2 posturi vacante de asistent medical debu-
tant generalist cu studii postliceale în cadrul Sec]iei Clin-
ice Oncologie Pediatric`, 1 post vacant de asistent
medical debutant generalist cu studii postliceale în
cadrul Sec]iei Anestezie [i Terapie Intensiv`; 1 post va-
cant de asistent medical medical generalist cu studii
postliceale în cadrul Sec]iei Radioterapie 1, 1 post vacant
de asistent medical principal de laborator cu studii
postliceale în cadrul Serviciului de Anatomie Patologic`;
1 post vacant de operator debutant în cadrul Serviciului
de Evaluare [i Statistic` Medical` [i 1 post temporar va-
cant de registrator medical în cadrul Serviciului de Eval-
uare [i Statistic` Medical`. Pentru mai multe informa]ii,
v` rug`m s` consulta]i avizierul institutului [i site-ul
www.iob.ro. 

CITA}II
Reclaman]ii Ghinea Florea [i Vl`du]` Emilia din Tulcea
cheam` în judecat` pe numitul Bogacev Nicolae cu
domiciliul necunoscut, în calitate de pârât, la
Judec`toria Tulcea în data de 11.02.2015, ora 8.00, în
Dosar nr. 4516/327/2013, având ca obiect partaj.

Numi]ii Tudosa Ilie [i Tudosa Mihaela  cu domiciliul în
Ia[i, {os. Na]ional` nr.78, bl.D 15,  parter,  ap.2, sunt
chema]i în data de 03.03.2015 la Tribunalul Ia[i din str.
Elena Doamna nr.1 A, ora 9.00, complet civil R2 în Dosar
nr. 5534/245/2011 în proces cu Sandu V. Marian prin
procurator Roibu Dorel– Constantin în calitate de re-
curent [i numi]ii Popa Emilian, Popa Carmen– Liliana,
P`duraru Marius– Nicu[or, P`duraru Gabriela, Aldea
Adrian, Aldea Simona– Adriana [i Luxton Carmen Elena
în calitate de intima]i.

Arot`ri]ei Oana, cu ultimul domiciliu cunoscut în co-
muna Co]u[ca, jude]ul Boto[ani, este citat` în calitate
de pârât` în dosarul nr. 5663/ 40/ 2013, având ca obiect
“preten]ii”, la Judec`toria Darabani, pentru termenul de
judecat` din data de 17.02.2015, complet C4, orele 9.30,
în contradictoriu cu Unitatea Administrativ Teritorial`
Comuna Co]u[ca.

Apetrei Melania - cu domiciliul \n Ia[i, com.Ciurea, loc.
Lunca Cet`]uii nr. 5, jud. Ia[i, este citat` \n calitate de
p~r~t` (curator special fiind d-na av. Savin Raluca) \n
dosarul nr. 20151/245/2014, av~nd ca obiect preten]ii, \n
data de 05.02.2015, ora 08:30, la Judec`toria Ia[i, cu
sediul \n str. Anastasie Panu nr. 25, Ia[i, Sec]ia Civil`, cam-
era Sala 7, complet c09f, reclamant` fiind SC Salubris SA
Ia[i, cu sediul \n Ia[i, {os. Na]ional` nr. 43, jud. Ia[i.

Pirlac Dan Constantin, cu ultimul domiciliu cunoscut \n
Ia[i, sat Lunca Cet`]uii, nr. 6, jud. Ia[i, este chemat la
Judec`toria Ia[i, cu sediul \n Ia[i, Str. Anastasie Panu nr.
25, jud. Ia[i, Sec]ia Civil`, camera Sala 4, în ziua de
23.02.2015, Completul C28, ora 08:30, \n dosarul
43496/245/2014, \n calitate de p~r~t, \n proces cu E.ON
Energie Romania SA \n calitate de reclamant, av~nd ca
obiect cerere de valoare redus`. 

Se citeaz` Constantin Ion Popescu cu ultimul domiciliu
cunoscut \n Ploie[ti, Str. Karl Marx (Bunavestire) nr. 10
A, la Judec`toria Ploie[ti \n data de 19.02.2015, \n calitate
de p~r~t \n dosar 27834/281/2012.

Societatea E CRIDO SRL este citat` s` se prezinte la Tri-
bunalul Specializat Cluj, în data de 12.03.2015, la ora-
08.00, având calitatea de debitoare în dosarul
1038/1285/2014, având ca obiect deschiderea procedurii
insolven]ei.

Numi]ii Dumitru Gherghina, Dumitru Rodica-Adriana,
Dumitru Radu-Adelin, cu domiciliul în Pite[ti, Calea Bas-
covului nr. 33, Dumitru Gelu, domiciliat în com. Cocu, sat
F`c`le]e[ti, nr. 109, Dumitru Marius-Aurelian, domiciliat
în Pite[ti, Exerci]iu nr.83, bl.P8, sc. A, Dumitru Ionu]-Eu-
sebiu, domiciliat în com. Bradu, sat Bradu de Sus, nr.542
[i Ionescu Sidonius-Constantinus, domiciliat în Pite[ti,
str. Traian nr.16, Bl.D, sc.A, ap.5, sunt cita]i în data de
30.01.2015 la Judec`toria Pite[ti, în Dosarul
14408/280/2011, în proces civil cu G`lbenu[` Vasile-
Gabriel.

Judec`toria Dorohoi aduce la cuno[tin]a celor interesa]i
c` pot face opozi]ie cu privire la cererea formulat` de
reclamantele Banu Viorica [i Surmei Mariana, ambele
cu domiciliul în Dorohoi, str. B-dul Victoriei, nr. 50, bl. C
5, etaj 2, apt. 9, jud. Boto[ani, în dosarul nr.
4569/222/2014 al Judec`toriei Dorohoi având ca obiect
constatarea dobândirii prin uzucapiune a dreptului de
proprietate asupra suprafe]ei de 5.479 m.p. teren intrav-
ilan din p.c. 3602 situat` în Dorohoi, str. Luceaf`rului, nr.
8, jud. Boto[ani, din care suprafa]a de 397 m.p. teren
cur]i construc]ii, suprafa]a de 333 m.p. teren vii,
suprafa]a de 4555 m.p. teren arabil, aflate în prezent în
posesia reclamantelor. Eventualele opozi]ii pot fi depuse
la Judec`toria Dorohoi, în dosarul sus men]ionat. În
situa]ia în care nicio persoan` nu va face opozi]ie în ter-
men de 6 luni de la emiterea celei din urm` publica]ii,
se va trece la judecarea cererii. Prezenta soma]ie a fost
emis` de Judec`toria Dorohoi, cu sediul în str. Po[tei, nr.
1, jud. Boto[ani, în baza încheierii din 16 ianuarie 2015,
pronun]at` în dosarul nr. 4569/222/2014.

SC Gdf Suez Energy Romania SA cu sediul în Bucure[ti,
Bd. M`r`[e[ti, nr.4-6, titular al proiectului: ”Extindere
conduct` gaze naturale [i bran[ament locuin]` Gurgu
Costin “ anun]` publicul interesat asupra lu`rii deciziei
etapei de încadrare de c`tre A.P.M. Dâmbovi]a: nu se
supune evalu`rii impactului asupra mediului [i nu se
supune evalu`rii adecvate, în cadrul procedurilor de
evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiec-
tul: ”Extindere conduct` gaze naturale [i bran[ament
locuin]` Gurgu Costin “, propus a fi realizat în comuna
Moroeni, sat Pucheni, str. Glava, nr. 56B, jude]ul Dâm-
bovi]a. Proiectul deciziei de încadrare [i motivele care o
fundamenteaz` pot fi consultate la A.P.M. Dâmbovi]a
din municipiul Târgovi[te, str. Calea Ialomi]ei, nr.1,
jude]ul Dâmbovi]a, în zilele de luni-joi, între orele 9:00
– 16:00, vineri între orele 9:00-14:00, precum  si la
urm`toarea adres` de internet http://apmdb.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta observa]ii/comentarii
la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de
la data public`rii prezentului anun].

SC Gdf Suez Energy Romania SA cu sediul în Bucure[ti,
Bd. M`r`[e[ti, nr.4-6, titular al proiectului : ”Extindere
conduct` gaze naturale sat Dragomire[ti, str. Gr`dini]ei”
anun]` publicul interesat asupra lu`rii deciziei etapei
de încadrare de c`tre A.P.M. Dâmbovi]a: nu se supune
evalu`rii impactului asupra mediului [i nu se supune
evalu`rii adecvate, în cadrul procedurilor de evaluare a
impactului asupra mediului, pentru proiectul: ”Extin-
dere conduct` gaze naturale sat Dragomire[ti, str.
Gr`dini]ei” , propus a fi realizat în comuna Dragomire[ti,
sat Dragomire[ti, jude]ul Dâmbovi]a. Proiectul deciziei
de încadrare [i motivele care o fundamenteaz` pot fi
consultate la A.P.M. Dâmbovi]a din municipiul
Târgovi[te, str. Calea Ialomi]ei, nr.1, jude]ul Dâmbovi]a, în
zilele de luni-joi, între orele 9:00 – 16:00, vineri între

orele 9:00-14:00, precum  si la urm`toarea adres` de
internet http://apmdb.anpm.ro. Publicul interesat poate
înainta observa]ii/comentarii la proiectul deciziei de în-
cadrare în termen de 5 zile de la data public`rii prezen-
tului anun].

SOMA}II
Dosar nr. 3035/229/2014. România, Judec`toria Fete[ti,
Jude]ul Ialomi]a. Soma]ie. Având în vedere încheierea
nr.1325 din data de 15 decembrie 2014, pronun]` de
Judec`toria Fete[ti, în dosarul nr. 3035/229/2014, având
ca obiect ac]iune în constatare, prin care s-a dispus
emiterea soma]iei prev`zute de art.1051 Ncpc: Recla-
man]ii   Societatea Cooperativ` Lecoms (cu sediul în
Slobozia, str.Matei Basarab, nr.75, bl.MB 5, sc.B, parter,
jude]ul Ialomi]a), posesori ai imobilelor: Birouri- CI- în
suprafa]` construit` de 208mp, din c`r`mida [i acoperit
cu ]igl`, edificate în anul 1950, Anex` Magazie C2- în
suprafa]` de 70 mp, din c`r`mid` [i pl`ci beton,
acoperit` cu pl`ci azbociment edificat` în anul 1980,
Anex` Magazie- C3, în suprafa]` de 41 mp, din K-auri,
acoperit` cu tabl`, edificat` în anul 2000, Anex` Grup
Sanitar C4- în suprafa]` de 16 mp din K-auri, acoperit cu
tabl`, edificat în anul 2000, imobile aflate pe un teren
în suprafa]` de 1.342mp, împrejmuit cu gard de plas` [i
pl`ci azbociment, imobile situate în Fete[ti, str.C`l`ra[i,
nr.505P, având ca vecin`t`]i la Nord- Aleea UAT Fete[ti, la
Sud- Aleea Fete[ti, [i SC Transbus, la Est- imobil cu num`r
cadastru 23594 [i la Vest -SC Transbus [i Loghin Doru, so-
licit` în temeiul uzucapiune dobândirea dreptului de
proprietatea asupra acestor imobile. To]i cei interesa]i
s` fac` opozi]ie sunt soma]i ca în termen de [ase luni de
la emiterea celei din urm` publica]ii s` formuleze cereri
de opozi]ie, în caz contrar urmând a se trece la judecarea
cererii. Prezenta soma]ie urmeaz` a fi afi[at` în temeiul
art.1051 alin.l NCPC la imobilul din litigiu, la sediul in-
stan]ei, la OCPI Ialomi]a [i la sediul Prim`riei municipi-
ului Fete[ti- Jude]ul Ialomi]a [i urmeaz` s` fie publicat`
în dou` ziare de larg` r`spândire dintre care cel pu]in
unul de circula]ie na]ional`, prin diligen]a reclaman]ilor,
conform art. 1051 alin.3 din NCPC.

ADUNåRI GENERALE
SC Electrometal SA Timi[oara, str. Circumvala]iunii, nr.1.
ORC Timi[: J35/104/1991, CUI RO1830894. Adunarea
General` a Ac]ionarilor. Hot`rârea nr. 93/16.01.2015. În
urma materialelor prezentate [i a discu]iilor purtate în
cadrul Adun`rii Generale Extraordinare a Ac]ionarilor
din data de 16.01.2015, în unanimitate s-au hot`rât
urm`toarele: 1.Se aprob` tranzac]ionare a ac]iunilor so-
ciet`]ii pe sistemul alternativ de tranzac]ionare a BVB;
pia]a AERO. În acest sens se împuternice[te administra-
torul societ`]ii s` fac` demersuri legale necesare
semn`rii contractului de colaborare. 2.Se aprob` prelun-
girea mandatului pe perioada de un an de zile, a d-lui
Dolomet Radu-Ilie -cet`]ean român cu domiciliul în
Timi[oara, str.Gh.Laz`r, nr.23, bl.T2, et.2, ap.9; posesor al
CI seria TM nr. 634227, având CNP-ul 1780718354731.
3.Aprobarea subapartament`rii Podului imobilului sit-
uat în Timi[oara, str. Bu[teni (actualmente Dr. Ioan Bon-
tila) nr.39 [i 39A, jud.Timi[, cu respectarea legisla]iei [i
disciplinei în construc]ii. 4.Împuternicirea administra-
torului, în scopul îndeplinirii tuturor formalit`]ilor nece-
sare înregistr`rilor de men]iuni [i semnarea în numele
Societ`]ii a oric`ror documente (chiar si în form` aut-
entic`), ce au leg`tur` cu ducerea la îndeplinire a
Hot`rârilor ce vor fi adoptate în cadrul prezentei Adun`ri
Generale Extraordinare a Ac]ionarilor. 5. Aprobarea datei
de 06.02.2015, ca dat` de înregistrare, respective inden-
tificare a ac]ionarilor societ`]ii asupra c`rora se r`sfrâng
hot`rârile Adun`rilor Generale Extraordinare a Ac]ionar-
ilor.

Completare la Convocare: Consiliul de Administra]ie
al Societ`]ii de Construc]ii în Transporturi Bucure[ti
SA, cu sediul în Bucure[ti, str. Opanez nr.3A, Sect.2, în-
registrat` la O.R.C. sub nr. J40/994/1991, având C.U.I.
949 (denumit` în continuare „Societatea”), potrivit
prevederilor art.117 indice 1 din Legea nr.31/1990 repub-
licat`, cu toate modific`rile [i complet`rile ulterioare,
ale Legii nr.297/2004, ale reglement`rilor C.N.V.M. date
în aplicarea acesteia, [i cele ale Actului Constitutiv al
societ`]ii, [i în conformitate cu Cererea din data de
15.01.2015 formulat` de ac]ionarul CCCF –Drumuri [i
Poduri Timi[oara SRL, de]inând 2.312.613 ac]iuni
reprezentând 29,4567% din capitalul social al
Societ`]ii, completeaz` ordinea de zi a Adun`rii Gen-
erale Extraordinare a Ac]ionarilor Societ`]ii de Con-
truc]ii în Transporturi Bucure[ti SA convocat` pentru
data de 09/10.02.2015 prin Convocatorul publicat în
Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr.
91/07.01.2015 [i în Ziarul Jurnalul Na]ional din data de

07.01.2015, cu urm`toarele puncte: 1. Aprobarea
vânz`rii urm`toarelor: Atelier mecanic nr. inv.100015;
Co[ fum central` termic` nr. inv.120031; Cl`dire post
trafo nr. inv. 100017; Drum betonat incinta nr.
inv.100036; Platforma parcare beton nr. inv.100037;
Magazie materiale nr. inv.100019; Casa sta]ie acetilen`
nr. inv.110025; Sopron metal nr. inv. 110050; Depozit ox-
igen nr. inv.110052; Depozit carburan]i nr. inv.100018;
Rezervor depozit 1 nr. inv.120033; Rezervor depozit 2 nr.
inv.120035; Rezervor depozit 3 nr. inv.120036; Rezervor
combustibil nr. inv.120066; Împrejmuire prefabricate
beton nr. inv.1000035; Cl`dire administrativ` Cluj nr.
inv.100016; Grup poarta +pontaj nr. inv.110051; Re]ea
exterioar` iluminat nr. inv.100038; Racord electric atel-
ier intrare nr. inv.120107; Instala]ie electric` forta atel-
ier mecanic nr. inv.120027; Decantor INHAFF nr.
inv.120041; Canalizare exterioar` beton nr. inv.120040;
Cl`dire sta]ie gaze nr. inv.110054; Nivela automat` nr.
inv.210118; Nivela automat` nr. inv.210119; Pod rulant
nr. inv.276153 situate în loc. Cluj Napoca, str. Fabricii
nr.125A, Jud. Cluj; Autobetonier` Mercedes Benz 2633
nr. inv.292830; Hala dormitoare [i laborator nr. inv.
100157; Autobetoniera Mercedes Benz 2632 nr.
inv.292829; Autobetoniera Renault nr. inv.292840; Au-
tobetoniera Renault nr. inv.292857; Autobetoniera Re-
nault nr. inv.292855; Buldoexcavator Komatsu nr. inv.
292781, Repartizator Asfalt Vogele 1600-2 nr.
inv.292854; Vibrocompactor HAMM HD 110 nr.
inv.292843, Autobetoniera Stettre AM9FHC nr.
inv.292863, Sta]ie de asfalt Amman Global 160 AZ
63586, la un pret pornind cel pu]in de la valoarea con-
tabil` a acestora. 2. Îndreptarea erorii materiale stre-
curate în convocatorul publicat referitoar la data de
27.01.2015 ca Ex–Date, respectiv „Aprob`rii datei de
26.02.2015 ca Ex–date calculat` conform art.2 litera f)
din Regulamentul nr.6/2009.” 3. Desemnarea per-
soanei împuternicite de a negocia [i semna, în forma
prev`zut` de lege contractele de vânzare– cump`rare
men]ionate în hot`rârile prezentei Adun`ri Generale.
4. Aprobarea mandat`rii Pre[edintelui Consiliului de
Administra]ie al Societ`]ii dl. Icleanu Virgil, cu posibil-
itate de substituire pentru a) a depune, prelua acte [i
semna în acest scop în numele Societ`]ii, în rela]ia cu
Oficiul Registrul Comer]ului, A.S.F., B.V.B., SIBEX, De-
pozitarul Central SA/ Depozitarul Sibex SA, precum [i
alte entit`]i publice sau private, dup` caz, precum [i
pentru b) a reprezenta Societatea în fa]a A.S.F., B.V.B.,
SIBEX, Depozitarul Central SA/ Depozitarul Sibex SA
dup` caz precum [i în fa]a oric`ror alte autorit`]i, per-
soane fizice sau juridice dup` cum va fi necesar, în
scopul implement`rii hot`rârilor adoptate la punctele
1-2 [i de a încheia [i/sau în numele [i pe seama So-
ciet`]ii orice declara]ii, formulare, cereri, angajamente,
contracte necesare. Ordinea de zi a Adun`rii Generale
Extraordinare a Ac]ionarilor (completat`) este
urm`toarea: 1. Aprobarea efectu`rii de c`tre societate
a demersurilor legale în vederea admiterii la
tranzac]ionare a ac]iunilor emise de societate pe pia]a
reglementat` de Bursa de Valori Bucure[ti sau în
cadrul unui sistem alternativ de tranzac]ionare ATS, în
conformitate cu reglement`rile Autorit`]ii de
Supraveghere Financiar` [i cele ale procedurilor Bur-
sei de Valori Bucure[ti. 2. Aprobarea procedurii de re-
tragere din societate a ac]ionarilor societ`]ii, în cazul
în care nu se aprob` la tranzac]ionare ac]iunile emise
de societate pe pia]a reglementat` de Bursa de Valori
Bucure[ti sau în cadrul unui sistem alternativ de tran-
zac]ionare ATS. 3. Aprobarea ca Data de Înregistrare a
zilei de 27.02.2015, conform art.238 alin.(1) din Legea
nr. 297/2004, pentru identificarea ac]ionarilor asupra
c`rora se r`sfrâng hot`rârile adoptate în prezenta
Adunare General` Extraordinare a ac]ionarilor. 4. Apro-
barea datei de 26.02.2015 ca Ex–Date, calculat` în con-
formitate cu defini]ia data de Articolul 2 litera f) din
Regulamentul nr.6/2009. 5. Desemnarea persoanei îm-
puternicite de a încheia [i/sau semna în numele So-
ciet`]ii [i/sau al ac]ionarilor Societ`]ii cu posibilitatea
de substituire, hot`rârile prezentei Adun`ri Generale,
[i pentru a efectua toate formalit`]ile legale pentru
înregistrarea, publicitatea, opozabilitatea, executarea
[i publicarea acestora. 6. Aprobarea vânz`rii
urm`toarelor: Atelier mecanic nr. inv. 100015; Co[ fum
central` termic` nr. inv. 120031; Cl`dire post trafo nr.
inv. 100017; Drum betonat incinta nr. inv. 100036; Plat-
forma parcare beton nr. inv.100037; Magazine materi-
ale nr. inv.100019; Casa sta]ie acetilen` nr. inv.110025;
Sopron metal nr. inv.110050; Deposit oxigen nr.
inv.110052; Deposit carburan]i nr. inv.100018; Rezervor
deposit 1 nr. inv.120033; Rezervor deposit 2 nr.
inv.120035; Rezervor deposit 3 nr. inv.120036; Rezervor
combustibil nr. inv.120066; Împrejmuire prefabricate
beton nr. inv.1000035; Cl`dire administrativ` Cluj nr.
inv. 100016; Grup poarta+ pontaj nr. inv.110051; Re]ea
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exterioar` iluminat nr. inv.100038; Racord electric atel-
ier intrare nr. inv.120107; Instala]ie electric` forta atel-
ier mecanic nr. inv. 120027; Decantor INHAFF nr.
inv.120041; Canalizare exterioar` beton nr. inv.120040;
Cl`dire sta]ie gaze nr. inv. 110054; Nivela automat` nr.
inv.210118; Nivel` automat` nr. inv.210119; Pod rulant
nr. inv.276153; situate în loc.Cluj Napoca, str. Fabricii
nr.125A, Jud. Cluj, Autobetoniera Mercedes Benz 2633
nr. inv.292830; Hala dormitoare [i laborator nr.
inv.100157; Autobetoniera Mercedes Benz 2632 nr.
inv.292829; Autobetoniera Renault nr. inv.292840; Au-
tobetoniera Renault nr. inv.292857; Autobetoniera Re-
nault nr. inv. 292855; Buldoexcavator Komatsu nr.
inv.292781, Repartizator Asfalt Vogele 1600-2 nr.
inv.292854; Vibrocompactor HAMM HD 110 nr.
inv.292843, Autobetoniera Stettre AM9FHC nr.
inv.292863, Sta]ie de asfalt Amman Global 160 AZ
63586, la un pre] pornind cel pu]in de la valoarea con-
tabil` a acesteia. 7. Desemnarea persoanei împuter-
nicite de a negocia [i semna, în forma prev`zut` de
lege contractele de vânzare– cump`rare men]ionate
în hot`rârile prezentei Adun`ri Generale, precum [i
pentru a efectua toate formalit`]ile legale pentru în-
registrarea, publicitatea, opozabilitatea [i executarea
actelor juridice respective [i a hot`rârilor adoptate. 8.
Aprobarea mandat`rii Pre[edintelui Consiliului de Ad-
ministra]ie al Societ`]ii dl. Icleanu Virgil, cu posibili-
tate de substituire pentru a) a depune, prelua acte [i
semna în acest scop în numele Societ`]ii, în rela]ia cu
Oficiul Registrul Comer]ului, A.S.F, B.V.B., SIBEX, Depoz-
itarul Central SA/ Depozitarul Sibex SA, precum [i alte
entit`]i publice sau private, dup` caz, precum [i pen-
tru b) a reprezenta Societatea în fa]a A.S.F, B.V.B, SIBEX,
Depozitarul Central SA/ Depozitarul Sibex SA dup` caz
precum [i în fa]a oric`ror alte autorit`]i, persoane fiz-
ice sau juridice dup` cum va fi necesar, în scopul im-
plement`rii hot`rârilor adoptate la punctele 1-2 [i de a
încheia [i/sau în numele [i pe seama Societ`]ii orice
declara]ii, formulare, cereri, angajamente, contracte
necesare. La Adunarea General` a Ac]ionarilor sunt în-
drept`]i]i s` participe [i î[i pot exercita dreptul de vot
numai ac]ionarii înregistra]i în Registrul Ac]ionarilor
Societ`]ii la Data de Referin]` (28.01.2015), conform
prevederilor legale [i ale Actului Constitutiv, personal
(prin reprezentan]ii legali) sau prin reprezentant (pe
baza de Procur` special`). Accesul ac]ionarilor în-
drept`]i]i s` participe la Adunarea Generala a
Ac]ionarilor este permis` prin simpla prob` a iden-
tit`]ii acestora f`cut`, în cazul ac]ionarilor persoane
fizice, cu actul de identitate (buletin de identitate/
carte de identitate pentru cet`]enii români sau, dup`
caz, pa[aport/ legitima]ie de [edere pentru cet`]enii
str`ini) [i, în cazul persoanelor juridice, cu actul de
identitate al reprezentantului legal (buletin de identi-
tate/ carte de identitate pentru cet`]enii români sau,
dup` caz, pa[aport/ legitima]ie de [edere pentru
cet`]enii str`ini). Calitatea de reprezentant legal se
dovede[te cu un certificat constatator eliberat de reg-
istrul comer]ului sau orice alt document emis de c`tre
o autoritate competent` din statul în care ac]ionarul
este înmatriculat legal, care atest` calitatea de
reprezentant legal, prezentat în original sau copie con-
form` cu originalul. Documentele care atest` calitatea
de reprezentant legal al ac]ionarului persoan` juridic`
vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data public`rii
convocatorului Adun`rii Generale ale Ac]ionarilor.
Reprezentan]ii persoanelor fizice vor fi identifica]i pe
baza actului de identitate (buletin de identitate/ carte
de identitate pentru cet`]enii români sau, dup` caz,
pa[aport /legitima]ie de [edere pentru cet`]enii
str`ini), înso]it de Procura special` semnat` de c`tre

ac]ionarul persoan` fizic`. Reprezentan]ii ac]ionarilor
persoane juridice î[i vor dovedi calitatea pe baza actu-
lui de identitate (buletin de identitate/ carte de iden-
titate pentru cet`]enii români sau, dup` caz, pa[aport/
legitima]ie de [edere pentru cet`]enii str`ini), înso]it
de Procura special` semnat` de reprezentantul legal al
persoanei juridice respective. Reprezentan]ii ac]ionar-
ilor persoane juridice vor prezenta [i un document ofi-
cial care atest` calitatea de reprezentant legal al
semnatarului procurii speciale (dovada emis` de o au-
toritate competent`, în original sau copie conform`
cu originalul, nu mai veche de 3 luni înainte de data
public`rii convocatorului Adun`rii Ge nerale ale
Ac]ionarilor). Documentele prezentate într-o limb`
str`in`, alta decât limba englez` (cu excep]ia actelor
de identitate valabile pe teritoriul României) vor fi
înso]ite de traducerea realizat` de un traduc`tor au-
torizat, în limba român` sau în limba englez`. În-
cepând cu data public`rii, pot fi ob]inute, la cerere, în
fiecare zi lucr`toare, între orele 08.00-16.00, de la
punctul de lucru al societ`]ii din Ora[ul Voluntari, Jud.
Ilfov, str. Pipera– Tunari nr. 2/II, Cl`direa “North Cen-
ter”, et.6, prin fax sau po[t`, Formularele de Procuri
speciale pentru reprezentarea ac]ionarilor în
Adunarea General` a Ac]ionarilor, proiectele de
hot`râri, documentele [i materialele informative refer-
itoare la problemele/ aspectele incluse pe ordinea de
zi. Dup` completarea [i semnarea Procurilor speciale
pentru reprezentarea ac]ionarilor în Adunarea Gen-
eral` a Ac]ionarilor, care vor fi puse la dispozi]ie de So-
cietate, un exemplar original al Procurii speciale se va
depune/expedia la punctul de lucru al societ`]ii din
Ora[ul Voluntari, Jud. Ilfov, str. Pipera– Tunari nr.2/II,
Cladirea “North Center”, et.6 pân` la data de
06.02.2015 ora 16,30. Ac]ionarii vor transmite Societ`]ii
[i copia certificat` a actului de identitate al ac]ionaru-
lui persoan` fizic` (BI/ CI/ Pa[aport / Legitima]ie de
[edere). În cazul persoanelor juridice, se va prezenta
[i un document oficial emis de o autoritate compe-
tent` privind identitatea reprezentantului legal al
ac]ionarului persoan` juridic`, în original sau copie
conform` cu originalul, nu mai vechi de 3 luni înainte
de data public`rii convocatorului Adun`rii Generale a
Ac]ionarilor. Institu]iile de credit care presteaz` ser-
vicii de custodie pentru ac]ionarii Societ`]ii pot semna
[i transmite Procurile speciale în numele clien]ilor
acestora, în baza drepturilor conferite acestora prin
contractele de custodie [i a instruc]iunilor punctuale
de vot primite de la clien]i pentru aceste Adun`ri Gen-
erale ale Ac]ionarilor. În acest caz, Procurile speciale
vor fi înso]ite de o declara]ie pe proprie r`spundere
dat` de institu]ia de credit care a primit împuterni-
cirea de reprezentare prin Procura special`, din care s`
reias` c`: -institu]ia de credit presteaz` servicii de cus-
todie pentru respectivul ac]ionar; -instruc]iunile din
Procura special` sunt identice cu instruc]iunile din
cadrul cadrul mesajului SWIFT primit de institu]ia de
credit pentru a vota în numele respectivului ac]ionar;
-procura special` este semnat` de c`tre ac]ionar.
Procurile speciale [i declara]ia pe proprie r`spundere
dat` de institu]ia de credit care a primit împuterni-
cirea de reprezentare prin Procura special`, trebuie de-
puse la sediul Societ`]ii în original, semnate [i, dup`
caz, [tampilate, f`r` îndeplinirea altor formalit`]i în
leg`tur` cu forma acestor documente, în termenele
men]ionate mai sus. Ac]ionarii reprezentând individ-
ual sau împreun` mai mult de 5% din capitalul social
al Societ`]ii au dreptul, în condi]iile legii, s` introduc`
noi puncte pe ordinea de zi [i s` fac` propuneri de
hot`râre pentru punctele incluse sau astfel introduse
pe ordinea de zi, în termen de cel mult 15 zile de la data

public`rii convoc`rii în Monitorul Oficial al României,
Partea a IV-a. Solicit`rile vor fi transmise în scris, la
sediul social din Bucure[ti, str. Opanez nr.3A, sector 2
sau la  punctul de lucru al societ`]ii din  Ora[ul Volun-
tari, Jud. Ilfov, str. Pipera– Tunari nr.2/II, Cl`direa “North
Center”, cu men]iunea „Pentru Adunarea General` Ex-
traordinar` a ac]ionarilor din data de 09/10.02.2015”.
Orice ac]ionar interesat are dreptul de a adresa Con-
siliului de Administra]ie întreb`ri referitoare la
punctele de pe ordinea de zi în termen de cel mult 15
zile de la data public`rii convoc`rii în Monitorul Ofi-
cial al României, Partea a IV-a, iar r`spunsurile vor fi
disponibile la Punctul de lucru al  Societ`]ii începând
cu data de 28.01.2015, ora 8,00. Pentru exerci]iul drep-
turilor mai sus men]ionate, ac]ionarii vor transmite
Societ`]ii [i copia certificat` a actului de identitate al
ac]ionarului persoan` fizic` (BI/CI/ Pa[aport/ Legit-
ima]ie de [edere). În cazul persoanelor juridice, se va
prezenta [i un document oficial  emis de o autoritate
competent` privind identitatea reprezentantului legal
al ac]ionarului persoan` juridic`, în original sau copie
conform` cu originalul, nu mai vechi de 3 luni înainte
de data public`rii convocatorului Adun`rii Generale a
Ac]ionarilor. Formularele de Procuri speciale actual-
izate pot fi ob]inute, la cerere, în fiecare zi lucr`toare,
între orele 08.00-16.30, de la punctul de lucru al so-
ciet`]ii din Ora[ul Voluntari, Jud. Ilfov, str. Pipera– Tu-
nari nr. 2/II, Cl`direa “North Center”, et.6, începând cu
data de 28.01.2015, ora 8:00. La data convoc`rii, capi-
talul social al Societ`]ii este de 19.627.217,50 lei [i este
format din 7.850.887 ac]iuni ordinare, nominative, de-
materializate, cu valoarea nominal` de 2,50 lei, fiecare

ac]iune dand dreptul la un vot în Adunarea General`
a Ac]ionarilor. Informa]ii suplimentare se pot ob]ine
de la punctul de lucru al societ`]ii din  Ora[ul Volun-
tari, Jud. Ilfov, str. Pipera– Tunari nr. 2/II, Cl`direa
“North Center”, sau la nr. de telefon 021/210.60.25,
int.128, între orele 08:00–16:30. Pre[edinte C.A.,
Icleanu Virgil.

LICITA}II
Leavis Cont IPURL lichidator pentru SC Anvelos SRl din
Ploie[ti, jud. Prahova, organizeaz` la data de 06.02.2015,
13.02.2015, 20.02.2015, 27.01.2015 [i 06.03.2015 ora 11:00
la sediul lichidatorului licita]ie public` cu strigare pentru
v~nzarea bunurilor debitoarei const~nd in imobil situat
\n Ploie[ti, Str. Eroilor nr. 29 = 59.780 Euro, depozit frig-
orific demontabil amplasat \n Ploie[ti, Str. Eroilor nr. 29
= 3.897 Euro, autospecializat` Mitsubishi- furgonet` frig-
orific`- 1.330 Euro. Rela]ii la tel. 0723.880.617 sau
0723.281.559.

SC Lili’s Green Hotels Ploie[ti SRL, prin administrator ju-
diciar, anun]` c` din eroare s-au scos la v~nzare activele
aflate \n patrimoniul debitoarei Construc]ia „Hotel
Restaurant – Casa Rotaru” [i Proprietate imobiliar` „Pen-
siune – Hanul Gazarilor” cu pre]ul sc`zut la 75% din
pre]ul stabilit \n rapoartele de evaluare, motiv pentru
care anuleaz` anun]urile privitor la organizarea
licita]iilor pentru aceste active care au ap`rut \n ziarul
„Raid” [i \n ziarul „Jurnalul Na]ional” edi]ia din
26.01.2015.

SC Mavics Impex SRL, prin lichidator, cu sediul \n Ploie[ti,
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Str. Gheorghe Doja, nr. 30, et. 10, ap. 31, vinde prin licita]ie
public` cu strigare, autovehicul special N3, SG Pompa,
marca DAC, nr. \nmatriculare PH-25-BBA, an fabrica]ie
2004, la pre]ul de 18.014,40 lei. Valoarea nu con]ine TVA.
Licita]ia se va ]ine la sediul lichidatorului \n data de
02.02.2015, ora 11.00; regulamentul de v~nzare se poate
ob]ine de la lichidator. |n cazul \n care nu se va vinde,
licita]ia se va ]ine \n data de 05.02.2015, 09.02.2015,
12.02.2015, 16.02.2015, 19.02.2015, 23.02.2015, 26.02.2015,
02.03.2015, 05.03.2015 la aceea[i or`, aceea[i adres`. Ter-
menul limit` pentru \nscrierea la licita]ie fiind 48 ore
\nainte de data \nceperii licita]iei. Rela]ii la telefon:
0761132931/0723357858; fax: 0244/597808; www.andrei-
ioan.ro.

Activ Insolv SPRL, lichidator al SC Romtotal SRL, anun]`
vânzarea prin licitatie public`, în condi]iile art. 116 alin.
2 din Legea nr. 85/2006, a bunurilor imobile propri-
etatea debitoarei: - imobil situat \n intravilanul localit`]ii
Ocnele Mari, jud. V~lcea, format din teren \n suprafa]`
de 640 mp, construc]ie cl`dire C1 cu regim de \nal]ime
P = 1E cu suprafa]` construit` la sol de 240 mp, suprafa]`
util` de 301,9 mp [i construc]ie cl`dire C2, cu regim de
\n`l]ime P cu suprafa]a construit` la sol de 80 mp,
suprafa]` util` de 80 mp, la pre]ul de pornire 380.021
LEI, f`r̀  TVA. {edin]ele de licita]ie public` se organizeaz`
la sediul lichidatorului din Rm. Vâlcea, str. Ferdinand, nr.
34, bl. CPL, sc. A, parter, în zilele de 03.02.2015, 10.02.2015
si 17.02.2015 ora 14:00. Rela]ii suplimentare privind imo-
bilul scos la vânzare, caietul de sarcini si condi]iile de
participare la licita]ie se pot ob]ine la sediul lichidatoru-
lui sau la telefon/ fax 0350414880; 0743050727.

Lichidator judiciar Andrei Ioan IPURL, cu sediul în
Ploie[ti, Str. Gh. Doja, nr. 30, et. 10, ap.31, Jud. Prahova,
scoate la vânzare prin licita]ie public` urm`toarele
bunuri ce apar]in debitoarei SC Universalmontaj Darzeu
SRL, dup` cum urmeaz`: Sediu Administrativ N`vodari
Corp A - 40.500 lei; Sediu Administrativ N`vodari Corp B
-99.000 lei; Gard împrejmuire sediu N`vodari G 02 -
9.225 lei; Combin` frigorific` Whirpool- 170,10 lei; Com-
bin` frigorific` Arctic - 145,35 lei; Combin` frigorific`
Zanussi- 189,45 lei; L`zi frigorifice-153 lei; Aer condi]ionat
Nordstar- 130,50 lei; Mas`- 32,40 lei; Rafturi- 23,40 lei;
Sp`l`tor cu dou` cuve- 274,05 lei; Mas` inox- 156,15 lei;
Scaune cu sp`tar- 8,10 lei; Ansamblu cuptor+ hot`-
2.723,85 lei; Chiuvet` inox- 42,30 lei; Taburete - 11,70 lei;

Aragaz Zanussi-97,20 lei; Central` termic` Wiessman +
Cazan Vitocell 100 L-821,25 lei; Canistr` 20 L-22,95 lei;
Dulap metalic-32,40 lei; Ma[in` de sp`lat Bosch (ne-
func]ional`, dezmembrat`)-11,25 lei; Copiator xerox C128-
841,05 lei; Receiver cablu-6,30 lei; Dvd (nefuctional)- 1,80
lei; Adaptor WIFI vodafone-6,30 lei; Copiator Canon
K860- 21,15 lei; Scaune birou- 37,35 lei; Etajer̀  documente
(3 corpuri)- 60,75 lei; Birouri- 19,80 lei; Extensie birou-
12,60 lei; Interfon- 12,60 lei; Paturi- 16,20 lei; Saltele- 17,10
lei; Noptiere - 18,90 lei; Mas` TV- 13,05 lei; Tv Hyundai-
20,25 lei; Tv Kenstar- 20,25 lei; Tv Samsung- 20,25 lei; Cen-
tral` termic` Wiessman+ cazan Vitocell 100 L- 821,25 lei;
Combin` frigorific` Arctic- 145,35 lei; Mobilier buc`t`rie
- 183,60 lei; Chiuvet`- 42,30 lei; Aragaz- 97,20 lei; Hot`-
28,80 lei; Mas` buc`t`rie- 239,40 lei; Scaune tapi]ate-
25,20 lei; Paturi- 16,20 lei; Dulap dou` u[i- 48,60 lei; Nop-
tier` - 18,90 lei; Mas` Tv - 13,05 lei; TV Kenstar- 20,25 lei;
TV Sharp - 20,25 lei; TV Philips- 20,25 lei; TV Panasonic -
20,25 lei; TV Panasonic plasm`- 147,15 lei; Receiver cablu-
6,30 lei; DVD - 4,95 lei; Video - 3,15 lei; Taburete - 11,70 lei;
Birou directorial - 71,55 lei; Extensie birou- 34,20 lei; Fo-
toliu- 89,55 lei; Scaune birou- 185,85 lei; Scaune tapi]ate
- 26,55 lei; Mas` - 239,40 lei; Biblioteca (3 corpuri)- 303,30
lei; Telefon fix Panasonic- 4,05 lei; Telefon fix Philips- 2,70
lei; Interfon- 4,95 lei; Sta]ie Motorola- 60,75 lei; Aer
condi]ionat- 130,50 lei; Pian concert cu coad` scurt`
Wendl & Lunger- 14.097,60 lei; Set canapele Royal 3-1-1-
1.496,25 lei; Set canapele Royal 3-1-1- 1.496,25 lei; Set
canapele Royal 3-2-1- 1.518,75 lei; Mas` sticl`- 45,45 lei;
Covoare persane - 163,35 lei; Covoare persane ovale -
45,45 lei; Pat dublu - 47,25 lei; Saltea California- 144,45 lei;
Dulap 3 u[i- 132,30 lei; Wolkswagen Touareg 3.0, V6 PH-
40-UMD 2006 - 25.687,35 lei; Renault Master DCI 90 2.5
PH-41-UMD 2003-13.341,60 lei; Renault Master DCI 90
2,5 Diesel, 14+1 locuri PH-53-UMD 2003 -11.350,35 lei; Re-
nault Master DCI 90 2,5 Diesel, 14+1 locuri PH-52-UMD
2003 - 11.350,35 lei; Renault Master DCI 90 2,5 Diesel,
14+1 locuri PH-51-UMD 2003 - 11.350,35 lei; Telemac T160
(16To) defect 1987 - 14.138,10 lei; Telemac T160 (16To) de-
fect - 14.138,10 lei; Vola Kaelble - 23.297,85 lei; Pian Wendl
& Lung cu coad` scurt` - 14.097,60 lei; Telemac 12,5 to -
14.337 lei; Grup sudur` Lincoln SAE 400 diesel, serie
U1950406244 1997- 2.805,75 lei; Grup sudur̀  Lincoln SAE
400 diesel, serie U1950406267 -1997- 2.805,75 lei; Con-
tainer metalic 6x2, placat` la interior cu osb -1.640,25lei;
Barac` metalic` 6x3, placat` la interior cu osb - 1.822,50

lei; Container metalic 4x2 - 1.417,50 lei; Rezervor multi-
tanc 750 l cu pomp` din tabl` dublu decapat` 2010 -
674,10 lei; Polizor cu band` Grit A[ Gi 75, serie
9020100403 2007 - 1.065,15 lei; P`lan 1,5 to 2010- 34,65
lei; Ma[in` de g`urit cu stand magnetic RUKO RS40E,
serie 400925 - 2008- 858,60 lei; Ma[in` în[urubat Rod-
craft 2469 6,3 bari 2007- 287,55 lei; Ma[in` în[urubat
Rodcraft 2585 6,3 bari-2007- 700,65 lei; Trifor Deltafor
WPH 16, 1,6 to A 3125 - 162 lei; Trifor Deltafor WPH 16, 1,6
to A 3125 - 162 lei; Butelie gaz- 22,50 lei; Scar` aluminiu 3
elemente 9 m - 72,90 lei; Surs` sudur` Invertec V 275S -
1995- 149,40 lei; Opritor foc- 4,5 lei; Masca de gaz cu fur-
tun 10 m - 54 lei; Canistr` 10 l- 4,95 lei; P`lan tip Yale-
93,15 lei; Sediu managerial situat în Comuna Drajna, Sat
Drajna de Sus, Jude]ul Prahova - 101.163,60 lei; Vestiar,
sp`l`torie 2007- 42.300 lei; Atelier Tâmpl`rie, birou
2007- 32.895 lei; Atelier mecanic 2 2007- 120.915 lei;
Licita]iile se vor organiza în dat` de 02.02.2015 ora 15:00,
iar în cazul în care bunurile nu vor fi valorificate, aceasta
este reprogramat` pentru data de 04.02.2015,
06.02.2015, 09.02.2015, 11.02.2015, 13.02.2015, 16.02.2015,
18.02.2015, 20.02.2015, 23.02.2015, la aceea[i or̀  [i aceea[i
adres`. Dosarul de prezentare [i condi]iile de participare
se pot ob]ine numai de la sediul lichidatorului.
Telefon/fax: 0244597808; mobil:
0761132931/0723357858; www.andreiioan.ro.

SC Podium SRL - societate \n faliment, cu sediul \n B`ile
Ol`ne[ti, str. Carol Davila nr. 8, jud. V~lcea, prin lichidator
judiciar Evilex IPURL, anun]` scoaterea la v~nzare, prin
licita]ie public`, a urm`toarelor imobile: 1. Activul Hotel
Podium, situate \n B`ile Ol`ne[ti, str. Carol Davila nr. 8,
jud. V~lcea, compus din imobil, construc]ie parter, 2
etaje, mansard` [i terenul aferent \n suprafa]` de 1058,2
mp, [i bunuri mobile (echipamente pentru buc`t`rii [i
mobilier restaurant [i hotel) la pre]ul de 1.224.000 lei; 
2. Bunuri mobile pt restaurant, cu o valoare de evaluare
\n sum` de 13.760 lei; 3. Imobilul Teren ocupat \n
suprafa]` de 1553 mp, situat \n Rm. V~lcea, str. Intrarea
Gheorghe Bobei, nr. 24 (fosta str. Calea lui Traian, nr. 385,
punctul „Acasa„), la pre]ul de 119.360 lei. Pre]urile de
mai sus, reprezint` 80% din pre]ul de evaluare. La
pre]urile de v~nzare se va adauga TVA \n condi]iile codu-
lui fiscal valabil la data v~nz`rii. Licita]iile se vor orga-
niza, la data de 12.02.2015, 26.02.2015, 12.03.2015 [i
26.03.2015, ora 11,30, la sediul lichidatorului din Rm.

V~lcea, str. G-ral Magheru nr. 14, Bl S3, sc G, ap 2, jud.
V~lcea. Participan]ii la licita]ie vor achita o garan]ie de
participare de 10% din pre]ul de evaluare, \n contul
RO11BRMA0999100060404903 deschis la Banca
Rom~neasc` Suc. Rm. V~lcea, beneficiar SC Podium SRL
cu dou` zile \nainte de data \nceperii a licita]iei. Rela]ii
la telef 0723248531 [i e-mail officeaevilex.ro.

PIERDERI
Pierdut adeverin]` achitare integral` locuin]`, pe nu-
mele Ciachir Elisabeta. O declar nul`. 

Pierdut adeverin]` achitare integral` locuin]` {os. Pan-
telimon nr. 369, bl. A4, ap. 39, sector.2, pe numele Iosif
Eugenia. O declar nul`.

Pierdut cartel` tahograf nr. 000 000 000 6DNW000,
eliberat` la 19.11.2014 de A.R.R. Tulcea pe numele Nico-
lae– Florin Ghiorghi]`. Se declar` nul`.

Pierdut Certificat ADR seria 0046017 eliberat de A.R.R.
Tulcea la 20.10.2011, valabil pân` la 30.02.2016, pe nu-
mele Harasim Serioja. Se declar` nul.

DECESE

Familia \ndoliat` anun]` cu triste]e
decesul celei care a fost 

VIRGINIA POPA – STAVRI, 
so]ie iubit`, mam` a doi copii 

[i bunic`, educatoare a numeroase
genera]ii de copii, fost` directoare a
gr`dini]ei din B`neasa – Bucure[ti.

Trupul ne\nsufle]it va fi depus 
miercuri dup`-amiaz` la capela 
Cimitirului B`neasa, Zona Pod, 

Sector 1, Bucure[ti. Slujba 
de \nmorm~ntare va avea loc joi 
la aceea[i capel`, ora 12:00, iar 

\nhumarea la cimitirul Str`ule[ti 1.
Dumnezeu s` o odihneasc` \n pace!
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