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OFERTE SERVICIU
Proto Technology are ca principal domeniu de activitate
fabricarea de prototipuri, machete [i matri]e, numai în
lemn, argil`, r`[ini sau materiale compozite, cu
prec`dere în industria auto. C`ut`m persoan`,
femeie/b`rbat, care are cuno[tin]e în matri]are, ma-
chetare [i prototipare, desen tehnic [i lucrul cu unelte
manuale. Pentru mai multe informa]ii, v` rug`m s` ne
scrie]i pe adresa contact@prototechnology.ro. 

Prim`ria comunei Mihai Eminescu organizeaz` în data
de 28 ianuarie 2015, ora 10.00, proba scris`, 02 februarie
2015 ora 10.00- interviul, concurs pentru ocuparea
func]iei publice vacante de execu]ie de referent clasa III,
grad profesional debutant, în cadrul compartimentului
Contabilitate din subordinea Serviciului Financiar- Con-
tabil al aparatului de specialitate al Primarului comunei
Mihai Eminescu. Condi]iile de participare [i bibliografia
se afi[eaz` la sediul Prim`riei comunei Mihai Eminescu.
Concursul va avea loc la sediul Prim`riei comunei Mihai
Eminescu. Rela]ii suplimentare se pot ob]ine la sediul
Prim`riei comunei Mihai Eminescu - loc. Ipote[ti, com.
Mihai Eminescu, jud. Boto[ani- sau la telefon
0231.512.183.

SC Transurb SA Gala]i organizeaz` concurs la data de
14.01.2015 ora 10:00 pentru angajarea a doi electricieni
auto pentru repara]ii echipamentele electrice a auto-
buzelor [i troleibuzelor. Cerin]e: - studii medii, certificat
calificare electrician auto, cuno[tinte privind repara]iile
echipamentului electric la autobuze [i troleibuze, - cazier
judiciar; - experien]` minim 3 ani. Persoanele interesate
care \ndeplinesc cerin]ele postului vor depune cerere
\mpreun` cu CV-ul [i actele deveditoare la sediul so-
ciet`]ii din str. Basarabiei nr. 4, p~n` la data de
09.01.2015. Rela]ii suplimentare la telefon 0236-460.022
interior 109.

Direc]ia de S`n`tate Public` a Jude]ului S`laj orga-
nizeaz` concurs \n perioada: 29 -30 ianuarie 2015. |n con-
formitate cu prevederile HGR nr. 286/2011 cu
modific`rile [i complet`rile ulterioare, Pentru ocuparea
unui post vacant de: asistent medical principal general-
ist, PL,  Pentru activitatea de statistic`, din cadrul Com-
partimentului supraveghere [i control boli transmisibile.
Concursul va avea loc la sediul DSP S`laj din Zal`u, str. C.
Coposu nr.1 astfel: Proba scris` \n data de  29.01.2015 ora
10.00. Interviul \n data de 30.01.2015 ora 14.00. Condi]ii
general de participare: cele prev`zute \n art.3 din Anexa
1 la HGR nr.286/2011; Condi]ii specifice: -Diploma de
[coal` sanitar` postliceal` sau echivalent; - atestat de
grad principal; - Certificat de membru OAMMR vizat la
zi; - experien]` \n activitatea de statistic` medical` con-
stituie avantaj; Dosarul de concurs se depune la Com-
part. RUNOS p~n` la data de 15.01.2015 orele 16.00, [i va
cuprinde documentele prevazute \n art. 6 al Anexei 1 la
HGR nr.286/2011;: Rela]ii suplimentare se pot ob]ine de
la Comp. RUNOS al DSP S`laj sau la tel. 0260/662550
int. 208. Zilnic \ntre orele8.00 – 16.00.

Prim`ria Comunei Crîngeni, Jude]ul Teleorman, orga-
nizeaz` concurs pentru ocuparea urmatoarelor func]ii
publice de execu]ie, în cadrul aparatului de specialitate
al primarului Comunei Crîngeni, Jude]ul Teleorman: -în
data de 26.01.2015, ora 9.00, proba scris` pentru Inspec-
tor clasa I grad profesional debutant (Compartimentul
Agricol- responsabil registrul agricol) -în cadrul aparatu-
lui de specialitate al primarului Comunei Crîngeni,
Jude]ul Teleorman; -în data de 26.01.2015, ora 14.00,
proba scris` pentru referent, cls.III, grad profesional
debutant din cadrul Compartimentului Secretariat, Asis-
ten]` Social`, Stare civil` [i Resurse Umane -responsabil
resurse umane) în cadrul aparatului de specialitate al
primarului Comunei Crîngeni, Jude]ul Teleorman.
Condi]ii de participare: -studii universitare de licen]` sau
echivalent absolvite cu diplom`, respectiv studii supe-
rioare de lung` durat` absolvite cu diplom` de licen]`-
studii juridice sau agronomie pentru Inspector clasa I
grad profesional debutant; -studii liceale absolvite cu
diplom` de bacalaureat pentru func]ionar public de
execu]ie, referent cls.III grad profesional debutant din
cadrul Compartimentului Secretariat, Asisten]` Social`,
Stare civil` [i Resurse Umane (responsabil resurse
umane). II.În data de 28.01.2015, ora 9.00, proba scris`
pentru ocupare 3(trei) posturi vacante de Poli]ist local,
cls.III, grad profesional debutant în cadrul aparatului de
specialitate al primarului Comunei Crîngeni, Jude]ul
Teleorman. Condi]ii de participare: studii liceale ab-
solvite cu diplom` de bacalaureat. III.În data de
30.01.2015, ora 9.00 proba scris` pentru- Consilier, clasa
I, grad profesional asistent (compartimentului financiar,
contabilitate, impozite [i taxe) în cadrul aparatului de
specialitate al primarului Comunei Crîngeni, Jude]ul
Teleorman. -În data de 30.01.2015, ora14.00 proba scris`
pentru- referent, cls.III, grad profesional superior (Com-

partimentului financiar, contabilitate, impozite [i taxe)
în cadrul aparatului de specialitate al primarului Co-
munei Crîngeni, Jude]ul Teleorman. Condi]ii de partici-
pare: -studii universitare de licen]` sau în echivalent,
absolvite cu diplom`, respectiv studii superioare de
lung` durat` absolvite cu diplom` de licen]`; vechime
în specialitatea studiilor 1 an; -studii liceale absolvite cu
diplom` de bacalaureat pentru func]ionar public de
execu]ie, referent cls.III grad profesional superior; -
vechime în specialitatea studiilor necesare exercit`rii
func]iei publice 9 ani. Dosarele de înscriere la concurs
se pot depune în termen de 20 zile de la data public`rii
în Monitorul Oficial al României, partea a-III-a, la sediul
Prim`riei Comunei Crîngeni, Jude]ul Teleorman. Rela]ii
suplimentare la sediul institu]iei la telefon: 0247.356.209
sau e-mail: primaria.cringeni@yahoo.com

VÂNZåRI DIVERSE

Carte pentru pomul de Cr`ciun. Tel. 0761.674.276,
0733.940.772.

CITA}II
Numita Panait Sila Laura domiciliat` \n ora[ Bolintin
Vale, sat Flore[ti, str. Merilor nr. 37, jud. Giurgiu, este
citat` \n calitate de p~r~t`, \n contradictoriu cu DGASPC
Gala]i, \n dosarul civil nr. 5772/121/2014, cu termen de
judecat` la data de 21.01.2015, sala 3 ora 09:00, la Tri-
bunalul Gala]i.

Viziteu  Mihaela este citat` la Judec`toria Ia[i, str. A.
Panu nr.25 în data de 14.01.2015, ora 8.30, Complet 11 în
calitate de pârât în Dosar nr. 36596/245/2012 în contra-
dictoriu cu Viziteu Emilia.

Costache Geta cu domiciliul în Comuna Vasila]i, jud.
C`l`ra[i, este citat` la Judec`toria Olteni]a în data de 19
ianuarie 2015, în calitate de pârât`, în dosarul civil nr.
3911/269/2014, obiect divor].

SC Olteanu SRL cu sediul \n Ia[i, str. Al. Pacurari, nr. 12, bl.
G2, sc. A, et., ap. 6, prin Birnoiu Gheorghe \n calitate de
administrator, prin curator special av. Chiriac Lumini]a,
este citatata în calitate de pârât` pentru fond-preten]ii,
în dosarul nr. 30676/245/2014, în data de 12.01.2015, ora
12 la Judec`toria Ia[i, camera Sala 6 (camera de consiliu),
complet c23F, reclamant` fiind SC Salubris SA Ia[i.

Baciu Aurelian Cristian, cu ultimul domiciliu în Roman
este chemat în nstan?? la Tribunalul Neam], camera B,
în ziua de 19.01.2015, Completul com - R1, ora 09:30, \n
calitate de Intimat, în proces cu Generali România Asig-
urare Reasigurare în calitate de Recurent, Generali
România Asigurare Reasigurare - Prin Agen]ia Suceava
în calitate de Recurent, preten]ii.

LICITA}II
Private Liquidation Group IPURL numit lichidator în
dosarul nr. 427/111/2014 aflat pe rolul Tribunalului
Bihor, privind pe debitoarea SC Ax Condi SRL,
J05/228/2010, CUI: 26567999 scoate la vânzare prin
licitatie public` urm`toarele bunuri mobile: U[` met-
alic`, Monitor LCD, Telefon Huawei, TV Samsung,
Ma[in` lipit la cald 2 buc., Compresor 2 buc., Ma[in`
baxat condimente, Dispozitiv ambalat granule 2 buc.,
Pr`jitor semin]e 2 buc., Usc`tor semin]e la un pre]
total de 7.300 RON + TVA. Licita]ia va avea loc în
06.01.2015 ora 11:00 la sediul lichidatorului din
Oradea str. Avram Iancu nr.2 ap.11. Regulamentul de
vânzare se poate obtine de la lichidator. Persoanele
interesate de participare la licita]ie vor achizi]iona un
caiet de sarcini privind bunurile supuse licita]iei con-
tra sumei de 50 RON + TVA. Ofertele se pot depune
cu cel pu]in 24 ore înaintea termenului de licita]ie la

sediul lichidatorului judiciar sau prin fax:
0359463662. În cazul în care bunurile nu se vor vinde
licita]ia se reia s`pt`mânal, timp de înc` 4 s`pt`mâni
la aceea[i or`.

Anun] de participare la licita]ie pentru închirierea unor
suprafe]e de teren din albiile minore. 1. Informa]ii gen-
erale: Administra]ia Bazinal` de Ap` Olt, str. Remus
Bellu nr.6, Rm. Vâlcea,  jude]ul Vâlcea, cod fiscal RO
23730128 telefon 0250/ 739.881, fax 0250.738.255. 2.
Obiectul si durata închirierii: închiriere teren  pentru
o durat` de 2 ani. 3. Condi]iile de participare: dovada
cump`r`rii caietului de sarcini; garan]ia de participare
la licitatie – 10% din valoarea minim` a chiriei anuale;
certificatul constatator emis de ORC, valabil la data de-
schiderii ofertelor; certificate constatatoare privind în-
deplinirea obliga]iilor exigibile de plata a impozitelor
si taxelor c`tre stat inclusiv cele locale; certificat de at-
estare fiscal`; cazier fiscal emis MF; cazier judiciar al
administratorului; bilan]ul contabil pentru ultimii 2
ani, vizat de administra]ia fiscal`; fisa de informatii
generale privind cifra de afaceri pe ultimii 3 ani; de-
clara]ie c` nu se afl` in litigiu cu titularul dreptului de
administrare. 4. Cuantumul [i forma garan]iei de par-
ticipare: 10% din valoarea minim` a chiriei anuale, con-
stituit`  prin ordin de plat` sau scrisoare de garan]ie
bancar` în favoarea Administra]iei Bazinale de Ap`
Olt. 5. Descrierea succint` a bunului ce urmeaz` a fi
închiriat: Închiriere suprafe]e de teren în albii minore
a râurilor [i pârâurilor din Jud.Arges [i Teleorman, pen-
tru înl`turarea materialului aluvionar: Jude]ul Arge[.
Lotul 1 – 10.899 mp teren în albia minor` a pârâului
Topolog, situat în Com.Poenari, Jud.Arge[. Jude]ul Tele-
orman. Lotul 1 – 41.842mp teren în albia minor` a râu-
lui Olt, situat în Com. Islaz, Jud. Teleorman. 6. Data,
locul [i ora limit` de primire a ofertelor: 26.01.2015
pân` la ora 10:00 la sediul Administra]iei Bazinale de
Ap` Olt, Str. Remus Bellu nr. 6, Rm. Vâlcea, jud. Vâlcea.
7. Data [i locul deschiderii acestora: 26.01.2015 în-
cepand cu ora 10:30 la sediul Administra]iei Bazinale
de Ap` Olt, Str. Remus Bellu nr. 6, Rm. Vâlcea, jud. Vâl-
cea. 8. Modul de ob]inere a caietului de sarcini: de la
sediul Administra]iei Bazinale de Ap` Olt,  Biroul
Achizi]ii, contravaloarea acestuia fiind de 1.246 lei/lot.
9. Durata în care ofertan]ii r`mân angaja]i prin ter-
menii ofertelor lor: Perioada de valabilitate a ofertei
va fi de 90 de zile calendaristice de la data licita]iei de-
schise  organizat` pentru atribuirea contractului de
închiriere.

ADUNåRI GENERALE
Convocator: Consiliul de Administra]ie al SC Saturn -SA.,
cu sediul în Bucure[ti, Sector 5, str. Ze]arilor nr. 29-31 în-
registrat` la ORC-TB sub nr. J/40/1091/1991, atribut fiscal
RO 409081 în conformitate cu Legea nr. 31/1990 (repub-
licat`) a prevederilor Regulamentelor C.N.V.M/ASF/BVB
a dispozi]iilor Actului Constitutiv al societ`]ii, ale Legii
nr. 297/2004, [i Legii nr. 151/2014, convoac` Adunarea
General` Extraordinar` a ac]ionarilor pentru data de
30.01.2015, ora 10,00 la sediul societ`]ii, cu urm`toarea
ordine de zi: 1. Aprobarea transform`rii SC”Saturn” – SA
în societate de tip închis. 2. Majorarea capitalului social
al societ`]ii de la 2.072.550 RON  echivalentul a 829.020
ac]iuni a 2,5 RON fiecare, la 7.377.335 RON echivalentul a
2.950.934 ac]iuni a 2,5 RON fiecare; majorarea se face
prin transformarea în ac]iuni a împrumuturilor acordate
de c`tre ac]ionarul majoritar SC”Tomini Trading”- SRL
c`tre SC”Saturn” –SA în suma de 5.304.785 RON, potrivit
bilan]urilor respectiv a balan]elor contabile a celor dou`
societ`]i. 3. Alegerea Consiliului de Administra]ie a so-
ciet`]ii (lista cuprinzând informa]ii cu privire la numele,
localitatea de domiciliu [i calificarea profesional` ale
persoanelor propuse pentru func]ia de administrator,
respectiv membri ai Consiliului de Administra]ie, se afl`
la dispozi]ia ac]ionarilor putând fi consultat` [i comple-
tat` de ace[tia la sediul societ`]ii pân` cel mai târziu la
data de 29.01.2015 orele 13,00) în persoana numi]ilor: a)
Vatistas Georgios în calitate de pre[edinte al C.A.; b)
Salame Georges în calitate de membru al C.A.; c) Eid
Georges în calitate de membru al C.A. Aprobarea datei
de  25.01.2015 ca dat` de înregistrare, respectiv de iden-
tificare a ac]ionarilor asupra c`rora se r`sfrâng efectele
hot`rârii AGAE în conformitate cu art.238 din Legea
297/2004. La adunare pot participa [i vota numai
ac]ionarii înregistra]i în Registrul Ac]ionarilor Societ`]ii
pân` la data de 28.01.2015, stabilit` ca dat` de referin]`.
Capitalul social al SC”Saturn” –SA este format din
829.020 ac]iuni nominative, fiecare ac]iune dând drep-
tul la un vot în cadrul Adun`rii Generale Extraordinare
a ac]ionarilor. Ac]ionarii reprezentând, individual sau
împreun`,  cel putin 5% din capitalul social, au dreptul:
-de a introduce puncte pe ordinea de zi a adun`rii gen-
erale, cu condi]ia ca fiecare punct s` fie înso]it de o jus-

tificare sau un proiect de hot`râre propus spre adoptare
de c`tre  Adunarea General`, pân` cel târziu în termen
de cel mult 15 zile de la data public`rii convocatorului. -
de a prezenta proiecte de hot`râre pentru punctele in-
cluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a
Adun`rii Generale Extraordinare. Fiecare ac]ionar are
dreptul s`  adreseze întreb`ri privind punctele de pe or-
dinea de zi a Adun`rii Generale Extraordinare  pân` în
ziua de 29.01.2015 ora 13,00. Ac]ionarii men]iona]i în
alineatele precedente au obliga]ia s` trimit` materialele
sau întreb`rile în scris, în plicuri închise, însotite de copii
certificate ale actelor de identitate, buletin/ carte de
identitate- în cazul persoanelor fizice- respectiv certifi-
cate de înregistrare în cazul persoanelor juridice, pre-
cum [i copia actului care dovede[te calitatea de
reprezentant legal al acestora, la sediul societ`]ii, cu
men]iunea scris` clar, cu majuscule: “PENTRU
ADUNAREA GENERALå EXTRORDINARå A AC}IONAR-
ILOR din data de 30.01.2015, ora 10,00. Documentele, ma-
terialele informative [i proiectele de hot`râri ale
adun`rii generale referitoare la problemele incluse pe
ordinea de zi se consult` sau pot fi procurate  de la sediul
societ`]ii, începînd cu data public`rii convocatorului.
Ac]ionarii înregistra]i la data de referin]` pot participa
[i vota la adunare direct sau pot fi reprezenta]i [i prin
alte persoane decât ac]ionarii, cu excep]ia administrato-
rilor, pe baz` de procur` special`. Accesul ac]ionarilor
îndrept`]i]i s` participe la adunarea general` extraordi-
nar`  este permis prin simpla prob` a identit`]ii aces-
tora, f`cut`, în cazul ac]ionarilor persoane fizice, cu actul
de identitate, iar în cazul ac]ionarilor persoane juridice
sau ac]ionarilor persoane fizice reprezentate cu împut-
ernicirea/ procura dat` persoanei fizice care le
reprezint`. Formularele de procuri speciale se pot ob]ine
la sediul societ`]ii începând cu data de 30.12.2014 între
orele 9,00–15,00. Un exemplar al procurii speciale se va
depune/ expedia la sediul societ`]ii cu 48 de ore înainte
de desf`[urarea A.G.E.A., un exemplar urmând a fi pus
la dispozi]ia reprezentantului, pentru ca acesta s` î[i
poat` dovedi aceast` calitate. Ac]ionarii înregistra]i la
data de referin]` au posibilitatea de a vota prin core-
sponden]` înainte de adunarea general` extraordinar`,
prin utilizarea formularului de vot care poate fi ob]inut,
începând cu data de 30.12.2014 de la sediul social al so-
ciet`]ii. În cazul votului prin coresponden]`, formularul
de vot, completat [i semnat, înso]it de copia de pe actul
de identitate (buletin/ carte de identitate în cazul per-
soanelor fizice, respectiv certificate de înregistrare în
cazul persoanelor  juridice), pot fi transmise la sediul so-
ciet`]ii, pân` la data de 28.01.2015 respectiv 48 ore
înainte de adunare, ora 15,00, în plic închis, cu
men]iunea scris` clar cu majuscule: “PENTRU
ADUNAREA GENERALå EXTRAORDINARå A AC}IONAR-
ILOR din data de 30.01.2015”. Formularele de vot care nu
sunt primite pân` la data indicat` mai sus nu pot fi luate
în calcul pentru determinarea cvorumului [i majorit`]ii
în cadrul adun`rii generale. Informa]ii suplimentare se
pot ob]ine de la sediul societ`]ii sau la num`rul de tele-
fon  021.4500904 sau fax 021.4504178 între orele 9.00-
13,30. În situa]ia neîndeplinirii condi]iilor de validitate a
desf`[ur`rii adun`rii, la prima convocare, adunarea gen-
eral` este reconvocat` pentru data de 06.02.2015, cu
men]inerea ordinii de zi, a orei [i a locului de desf`[urare
a lucr`rilor acesteia. Pre[edintele Consiliului de Admin-
istra]ie, Paul Teodoru.

PIERDERI
SC Explozia Serv SRL, J07/ 352/ 2007, CUI 14501907, de-
clar pierdut un certificat constatator cu Nr. 20632/
31.10.2011. Îl declar nul. 

Declar pierdute (nule) Acte de concesiune eliberate de
Parohia Cimitirului Buna- Vestire Bellu la data 20.02.1977
[i nr.688/555 din 30.03.1962 pe numele Nedea Con-
stanta [i Pop Laura Maria (fost` Nedea) loc de veci nr.33,
2x3=6mp, fig.II.

Grosu Eugenia prin tutore Grosu [tefan- Daniel, propri-
etar` a teren din str. C-tin Bosianu nr.30, Sector 4, Bu-
cure[ti, declar c` am pierdut Certificatul de atestare a
dreptului de proprietate privat` nr. 13193/4/1997 [i Or-
dinul nr. 222/1997 emise de Prefectura Bucure[ti, le de-
clar nule.

Declar nul certificat constatator P.F.A. Mandita Mihai, nr.
de ordine în Registrul Comer]ului F40/1783/24.02.2004,
cod unic înregistrare 20783713, cu sediul în Bucure[ti, str.
Râul Doamnei nr.2, bl. T58, et.3, ap.22, Sector 6.

SC Gifan Strong SRL, cu sediul în Mangalia, Str. Mihai
Eminescu, nr. 6, Jud. Constan]a, înregistrat` la Registrul
Comer]ului cu nr. J13/2888/1995, CUI: RO8239330, de-
clar`m pierdut` Anexa pentru deschiderea punctului de
lucru din Bucure[ti, Str. Alexandru Ioan Cuza, nr.17, Sect.1.
Îl declar`m nul.
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