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OFERTE SERVICIU
Comuna Apold organizeaz` la data de 4.03.2015,
ora-10.00, proba scris`, respectiv 5.03.2015, ora10.00, interviul pentru concursul de ocupare a
func]iei publice vacante de inspector, clasa I, grad
profesional asistent -Compartimentul de Impozite
[i Taxe Locale din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului Comunei Apold. Dosarele se vor depune
la secretariatul institu]iei pân` la data de 23.02.2015.
Condi]iile specifice [i bibliografia vor fi afi[ate la
sediul institu]iei. Informa]ii suplimentare se pot
ob]ine la tel. nr. 0265.713.145 sau 0265.713.104.
Comuna Apold organizeaz` la data de 4.03.2015,
ora-13.00, proba scris`, respectiv 5.03.2015, ora13.00, interviul pentru concursul de ocupare a
func]iei publice vacante de inspector, clasa I, grad
profesional asistent -Compartimentul Asisten]` social` din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Apold. Dosarele se vor depune la
secretariatul institu]iei pân` la data de 23.02.2015.
Condi]iile specifice [i bibliografia vor fi afi[ate la
sediul institu]iei. Informa]ii suplimentare se pot
ob]ine la tel. nr. 0265.713.145 sau 0265.713.104.
Universitatea Babe[-Bolyai. Direc]ia Resurse
Umane. Serviciul Resurse Umane. Anun]. În temeiul
prevederilor H.G. nr. 286/ 2011, Universitatea Babe[Bolyai cu sediul în Cluj-Napoca, str. M. Kog`lniceanu
nr. 1, organizeaz` concurs pentru ocuparea postului
de director general adjunct, vacant pe perioad`
nedeterminat` în cadrul Direc]iei Generale Administrative. Condi]ii de participare: - diplom` de licen]`
în domeniul administra]ie public`; - diplom` de
masterat în domeniul administra]ie public`; vechime pe un post în specialitatea studiilor cel
pu]in 10 ani; - experien]` în func]ii de conducere în
institu]ii publice cel pu]in 5 ani. Concursul va consta
într-o prob` scris` (în data de 24.02.2015, ora 10.00)
[i un interviu (în data de 03.03.2015, ora 10.00).
Dosarele de concurs se pot depune pân` la data de
16.02.2015, ora 16.00. Informa]ii suplimentare:
Direc]ia Resurse Umane, str. I.C. Br`tianu nr. 14, pe
pagina de internet www.ubbcluj.ro sau telefon
0264/ 405300 interior 5449. Director RU, Mircea
Ra]iu.

PRESTåRI SERVICII
Expert contabil, consultant fiscal, ofer servicii de eviden]` contabil` complet`: declara]ii, balan]`,
bilan], salarizare, resurse umane, expertize, certificare bilan], bilan] de lichidare, refacere eviden]e;
leeafincont@yahoo.com; www.expertcontabil-contabilitate.ro; Tel.:-0722.384.543.

CITA}II
Numitul, Andonii Alexandru este citat la
Judec`toria Boto[ani \n dosarul de divor] nr.
11280/193/2014, cu Andonii Parascovia, termen de
judecat` 10.02.2015.
Bud`u Gabriela Anca, cu ultimul domiciliu cunoscut în Valc`u de Jos, nr.219, jude]ul S`laj, este citat`
în dosarul nr. 1511/309/2014 al Judec`toriei {imleu
Silvaniei, termen 26.02.2015, ora-9.00, în proces cu
Bud`u Cornel, având ca obiect divor].
Numitul Chiril` Relu este chemat în instan]`, în calitate de intimat în dosarul num`rul 23690/193/2013,
aflat pe rolul Tribunalului Boto[ani, la termenul din
data de 19.02.2015.
Se citeaz` SC Sogeim Gema Service SRL, cu sediul

social în Pite[ti, str. Egalit`]ii nr. 24G, etaj 2, Arge[
pentru data de 23.02.2015, ora 8:30 la Judec`toria
Pite[ti în Dosarul nr. 21275/280/2014 în contradictoriu cu SC RCS & RDS SA, având ca obiect ordonan]`
de plat`.
Subscrisul CREDIDAM – Centru Român pentru Administrarea Drepturilor Arti[tilor Interpre]i, cu
sediul în str. Jules Michelet nr. 15 – 17, sector 1, Bucure[ti, reprezentat prin director general {tefan
Gheorghiu, în calitate de reclamant în dosarul nr.
33042/3/2014, aflat pe rolul Sec]iei a IV-a Civile a Tribunalului Bucure[ti, având ca obiect drepturile
conexe datorate arti[tilor interpre]i, cit`m pârâta,
SC Humana People To People SRL, cu sediul social
în mun. Ploie[ti, str. Gheorghe Grigore Cantacuzino
nr. 25C, jud. Prahova, înregistrat` la Registrul
Comer]ului sub nr. J29/9/2013, s` se prezinte la termenul de judecat` din data de 26.02.2015, cam. 252,
PI 3, ora 12:00.
Peten]ii Conda Petre [i Conda Valentina, ambii
domicilia]i în comuna Andr`[e[ti, jude]ul Ialomi]a,
posesori ai imobilelor cas` de locuit, cu suprafa]a
construit` desf`[urat` de 99,00 mp, construit` din
chirpici [i învelit` cu ]igl`, compus` din 5 înc`peri în
suprafa]` de 99 m.p. [i anexe în suprafa]` de 24
m.p. (cote] p`s`ri [i porci) [i terenul intravilan aferent, în suprafa]` total` de 850,00 m.p. situate în comuna Andr`[e[ti, str. Slt. Emilian Th. Stroescu, nr. 3,
jude]ul Ialomi]a, cu urm`toarele vecin`t`]i: - la
Nord - Dinu Marian; - la Est - strad`; - la Sud - Baciu
Anica; - la Vest - Vasile Neculai solicit` în temeiul
uzucapiunii de lung` durat` prev. de art. 1846, 1860
Cod civil dobândirea dreptului de proprietate
asupra acestor imobile. To]i cei interesa]i s` fac`
opozi]ie sunt soma]i ca în termen de [ase luni de la
emiterea prezentei soma]ii s` formuleze cereri de
opozi]ie, în caz contrar urmând a se trece la judecarea cererii.

DIVERSE
OMV Petrom SA, titular al proiectelor “Reamenajare careu exploatare sonde: 79,1030, 984+985,
988, 1024, 540, 589, 936, 979 Zemes”, anun]` publicul interesat asupra lu`rii deciziei etapei de
\ncadrare de c`tre APM Bac`u, c` nu este necesar`
evaluarea impactului asupra mediului, pentru
proiectele propuse a fi amplasate \n extravilanul
comunei Zeme[, jude]ul Bac`u. Proiectul deciziei
de \ncadrare [i motivele care o fundamenteaz` pot
fi consultate la sediul APM Bac`u, str. Oituz, nr.23,
\n zilele de luni-joi, \ntre orele 8.00-16.30 [i vineri,
\ntre orele 8.00-14.00, precum [i la urm`toarea
adres` de internet: www.apmbc.anpm.ro. Publicul
interesat poate \nainta comentarii/observa]ii la
proiectul deciziei de \ncadrare \n termen de 5 zile
de la data public`rii prezentului anun], p~n` la
data de 06.02.2015
Private Liquidation Group IPURL numit lichidator
judiciar în dosarul 5683/111/2014 aflat pe rolul Tribunalului Bihor, privind pe debitoarea SC Beniamin
Fer SRL CUI 30724420 J5/1686/2012 îi anun]` pe to]i
creditorii societ`]ii sus men]ionate c` s-a deschis
procedura prev`zut` de Legea nr. 85/2014 [i, în consecin]`: 1. termenul limit` pentru înregistrarea
cererii de admitere a crean]ei dumneavoastr`
asupra averii debitoarei SC Beniamin Fer SRL este
data de 20.02.2015; 2. termenul limit` de verificare
a crean]elor, întocmire, afi[are [i comunicare a
tabelului preliminar al crean]elor va fi data de
13.03.2015; 3. termenul pentru solu]ionare even-

tualelor contesta]ii va fi data de 20.03.2015 [i termenul pentru afi[area tabelului definitiv al
crean]elor va fi data 23.03.2015; 4. prima [edin]` a
adun`rii creditorilor va avea loc în data de
18.03.2015, ora 14.00, la adresa Private Liquidation
Group IPURL, Oradea, str. Avram Iancu nr. 2 ap.11,
jude]ul Bihor.
Anun] de mediu: SC Aly Complet Turism SRL, cu
sediul în comuna Dâmbovicioara, sat. Podul Dâmbovi]ei Nr. 116B, jud. Arge[, prin cererea depus` la
APM Arge[ a solicitat autoriza]ie de mediu pentru
desf`[urarea activit`]ii: exploatare forestier`, în
parchete de exploatare. Informa]ii referitoare la
prezenta activitate, precum [i eventualele sugestii
[i contesta]ii, se pot ob]ine, respectiv depune, în
scris, sub semn`tur` [i cu date de identificare, la
sediul APM Arge[, Pite[ti, str. Egalit`]ii nr. 50, tel.
0248-213200, în termen de 15 zile lucr`toare de la
publicarea anun]ului.
Via Insolv SPRL Ploie[ti, str. Banatului, nr. 1, bl. 37B,
sc. B, ap. 3, tel/fax 0244 519800, numit` lichidator
judiciar conform incheierii din data de 22.01.2015
pronun]at` de Tribunalul Prahova în dosarul
328/105/2015, anun]` deschiderea procedurii generale a falimentului debitoarei SC Vigo Corporate
Invest SRL Ploie[ti, str. G. Cosbuc, nr. 8, et. 3, jud.
Prahova, CUI 22724160, J29/496/2009. Termenul
limit` pentru înregistrarea cererii de admitere a
crean]elor este 09.03.2015. Termenul limit` pentru
verificarea crean]elor, întocmirea, afi[area [i comunicarea tabelului suplimentar al crean]elor este
19.03.2015. Termenul pentru solutionare eventuale
contestatii si afi[area tabelului definitiv consolidat
al crean]elor este 13.04.2015.Prima adunare a creditorilor la data de 24.03.2015, ora 13/30 la sediul
lichidatorului judiciar.
Anun] privind delegarea gestiuni. Serviciului public de producere, transport, distribu]ie [i furnizare a
energiei termice în sistem centralizat în ora[ul Întorsura Buz`ului prin Negociere directa. 1. Denumirea, adresa, num`rul de fax, adresa de e-mail ale
autorit`]ii contractante [i ale biroului de la care se

pot ob]ine, dup` caz, informa]ii suplimentare:
Ora[ul Întorsura Buz`ului, Str. Mihai Viteazu, nr. 173,
Întorsura Buz`ului, jude]ul Covasna, telefon
0267370337, fax 0267370337, email primaria@intorsura.ro. 2. Hot`rârea privind stabilirea modalit`]ii
de gestiune: 64/2014. 3. Aria teritorial` unde
urmeaz` a se presta/furniza serviciul/activitatea:
Ora[ul Întorsura Buz`ului. 4. Serviciul/activitatea
care urmeaz` s` fie prestat/prestat`/ furnizat/
furnizat`/ detaliat/ detaliat` pe activit`]i: Serviciul
public de producere, transport, distribu]ie [i
furnizare a energiei termice în sistem centralizat în
ora[ul Întorsura Buz`ului. 5. Durata contractului de
delegare a gestiunii: 25 ani. 6. Denumirea, adresa,
num`rul de telefon [i de fax [i adresa de e-mail ale
biroului/persoanei de la care se poate solicita documenta]ia de delegare, precum [i modalit`]ile de
ob]inere a documenta]iei: Prim`ria ora[ului Întorsura Buz`ului, str. Mihai Viteazu, nr. 173 cod po[tal
525300, jud. Covasna, biroul Achizi]ii publice, nr. tel.
+40 267370212, +40 267370337 fax +40 267370944
mail oladanielmihail@yahoo.com. 7. Dac` este
cazul, costul [i condi]iile de plat` în vederea
ob]inerii documenta]iei de delegare: Documenta]ie
gratuita. 8. Termenul limit` de depunere a ofertelor,
data [i ora, adresa la care se depun/transmit ofertele: Termenul limit` de depunere a ofertelor este
04.03.2015 ora 12.00. Ofertele se depun la registratura Prim`riei Ora[ului Întorsura Buz`ului, str.
Mihai Viteazul, nr. 173 cod po[tal 525300, jud. Covasna. 9. Data, ora [i locul deschiderii ofertelor: Ofertele se deschid în data de 04.03.2015 ora 13.00 la
sediul Prim`riei Ora[ului Întorsura Buz`ului, nr. 173
cod po[tal 525300, jud. Covasna. 10. Dac` este cazul,
garan]iile solicitate: Garan]ia de participare este în
valoare de 5.000 lei. Forma de depunere a garan]iei
de participare: Ordin de plat` în contul RO
40TREZ2565006XXX005000 cod fiscal 4404370
sau - Scrisoare de garan]ie bancar`. 11. Durata de valabilitate a ofertei: 90 de zile. 12. Pagina web pe care
este disponibil` documenta]ia: Documenta]ia se
poate solicita de la Prim`ria Ora[ului Întorsura
Buz`ului [i în format electronic.
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SOMA}II
Judec`toria Sighetu Marma]iei. Tribunalul Maramure[. Dosar nr. 17/307/2015 din data de
22.01.2015. Soma[ie. Emis` \n termenul \ncheierii
civile din 21 ianuarie 2015. Av~nd \n vedere cererea
formulat` de reclaman]ii Romaniuc Marius domiciliat \n Sighet, Str. Bogdan Vod` 9/59 CNP
1880323244493 [i Romaniuc Alina domiciliat` \n
Sighet, Str. Faget nr. 20 CNP 2880324244498,
av~nd ca obiect constatarea dob~ndirii dreptului
de proprietate prin uzucapiunea asupra imobilului reprezent~nd teren \n suprafa]` de 933 mp, situat \n Sighet, Str. F`get nr. 20, \nscris \n cartea
funciar` nr. 58748 Sighetu Marma]iei nr. Top
4019/6/b/3 someaz` persoanele interesate care
pot dovedi un drept sau un interes legitim s` formuleze opozi]ie \n termen de [ase luni de la publicarea prezentei soma]ii. |n cazul \n care, \n
termen de [ase luni de la emiterea publica]iei
prezentei soma]ii, nu s-a formulat opozi]ie, instan]a va proceda la judecarea cererii formulate
de reclaman]i. Pre[edinte Stan Cristina, Grefier
Vi[ovan Olga.
Operator de date cu caracter personal nr.3191;
România Judec`toria Salonta Jude]ul Bihor; Dosar
nr.1182/833/2014 Red. N.B./2ex/18.12.2014
soma]ie/ publica]ie Conform încheierii din data
de 17.12.2014 Date/Informa]ii referitoare la litigiu
1.Obiect: stabilirea de proprietate prin uzucapiune. 2.Imobilul din litigiu: Terenul în suprafa]`
total` de 643mp, format` din:-suprafa]a de
470mp teren identificat prin parcela cu nr.top.
493/4 înscris` în CF nr.184 Iano[da sub A15; suprafa]a de 116mp teren identificat prin parcela
cu nr.top. 493/5 dezmembrat` din parcela cu
nr.top. 493/3 care a fost înscris` ini]ial în CF nr.184
Iano[da sub AI10, ulterior transcris` în CF nou
2341 Iano[da, în favoarea numi]ilor Rus Mihai [i
Rus Cati]a, conform înscrierii din CF 184 Iano[da
de sub B12, 13, 14; -suprafa]a de 57mp teren din
parcela cu nr.top. 493/1. 3.Numele, prenumele [i
domiciliul posesorilor imobilelor în litigiu: -reclamanta: -Bertea Floarea -domiciliat` în comuna
M`d`ras, sat Iano[da, nr.359, jude]ul Bihor; pârâta: P`tca[ Livia -în calitate de mo[tenitoare
dup` defunc]ii Rus Mihai [i Rus Cati]a -cu domiciliul în Oradea, Str.Cosminului, nr.1m bl.PC11, et.3,
ap.3, jude]ul Bihor; -pârâtul Herdean Moise în calitate de mo[tenitor al def. Herdean Petre, cu
domiciliul în Oradea, Str.Rozmarinului, nr.18,
jude]ul Bihor; -pârâtul Herdean Gheorghe în calitate de mo[tenitor al def. Herdean Petre, cu domiciliul în Germania, loc.Helmsted, Willybrand Ring,
nr.83, cod 38350; -pârâta Matzk (ns. Herdean)
Lenu]a-Magda, în calitate de mo[tenitoare a def.
Herdean Petre, cu domiciliul în Arad, Str.Oltului,
nr.20, jude]ul Arad; -pârâta Pele (ns. Herdean)
Elvira, în calitate de mo[tenitoare a def. Herdean
Petre, cu domiciliul în Oradea, Str.Xenopol, nr.1,
bl.D73, ap.12, jude]ul Bihor. 4.Cu privire la situa]ia
juridic` a imobilului: -reclamanta Bertea Floarea
invoc` dobândirea dreptului de proprietate prin
uzucapiune prin folosin]a si posesia neîntrerupt`,
început` de aceasta din anul 1973, asupra terenului \n suprafa]` total` de 643mp, format` din:
suprafa]a de 470mp teren identificat prin parcela
cu nr.top. 493/4 înscris` în CF nr.184 Iano[da sub
A15; suprafa]a de 116mp teren identificat prin
parcela cu nr.top. 493/5 dezmembrat` din parcela
cu nr.top. 493/3 care a fost înscris` ini]ial în CF
nr.184 Iano[da sub AI10, ulterior transcris` în CF
nou 2341 Iano[da, în favoarea pârâ]ilor Rus Mihai
[i Rus Catita, conform înscrierii din CF 184 Iano[da
de sub B12, 13, 14; precum [i suprafa]a de 57mp
teren din parcela cu nr.top. 493/1; SOMA]IE: Orice
persoan` interesat` poate s` fac` opozi]ie la cererea de chemare în judecat` formulat` de c`tre
reclamanta Bertea Floarea privind dobândirea
dreptului de proprietate prin uzucapiune, în termen de 6 ([ase) luni de la data emiterii celei din
urm` publica]ii. În caz contrar, se va trece la judecarea cererii. Pre[edinte: Roxana Ursu]a,
judec`tor; Grefier: Noemi Biro.

ADUNåRI GENERALE
Consiliul de Administratie al SC P`ltini[ SA, având
CUI: RO780151 [i fiind înregistrat` la ORC cu
nr.J32/18/1991, convoac` la adresa din str. Aleea Priv-

ighetorilor, nr.86P, Bloc B, etaj P, ap.B 0.2, Sector 1,
Bucure[ti, România, în data de 06.03.2015,
Adunarea General` Ordinar` a Ac]ionarilor la ora
20.00, cu urm`toarea ordine de zi: Ordinea de zi
propus` Adun`rii Generale Ordinare este
urm`toarea: Punctul 1.) Luarea la act cu privire la
demisia d-lui.Ivan Bogdan Cosmin, cet`]ean român,
identificat cu C.I. seria IF, nr. 341002, având CNP:
1810317160099, din func]ia de administrator al Societatii P`ltini[ SA [i din func]ia de Pre[edinte al
Consiliului de Administra]ie. Punctul 2.) Desc`rcarea
de gestiune, ca urmare a încet`rii mandatului de
administrator, a d-lui.Ivan Bogdan Cosmin, cet`]ean
român, identificat cu C.I. seria IF nr.341002, având
CNP: 1810317160099. Punctul 3.) Numirea în func]ia
de administrator al Societ`]ii P`ltini[ SA, a SC Romanian Corporate Governance SRL, persoan` juridic` român` cu sediul social în localitatea Pope[ti
Leordeni, str.Amurgului, nr.41, et.1, ap.8, judetul Ilfov,
înscris` la ORC Ilfov sub nr. J23/1744/2012, CUI
28837487, legal reprezentat` prin dl.Ivan Bogdan
Cosmin, cet`]ean romîn, identificat cu C.I. seria IF,
nr. 341002, având CNP: 1810317160099, în calitate
de administrator, urmând ca dl.Ivan Bogdan Cosmin
s` fie [i reprezentantul permanent-persoan` fizic`
în cadrul C.A. al P`ltini[ SA. Punctul 4.) Stabilirea duratei mandatului noului administrator, stabilirea
nivelului indemniza]iei brute lunare acordate administratorului persoan` juridic`, negocierea
clauzelor contractului de management [i împuternicirea unei persoane pentru semnarea acestui contract; Punctul 5.) Împuternicirea unei persoane
pentru îndeplinirea formalit`]ilor de publicitate
privind AGOA. Data de referin]` pentru convocarea
ac]ionarilor este 15.02.2015. Ac]ionarii Societ`]ii pot
participa personal sau pot fi reprezenta]i în cadrul
[edin]ei Adun`rii Generale Ordinare fie de reprezentan]ii lor legali, fie de al]i reprezentan]i c`rora li s-a
acordat o procur` special`. Formularele procurilor
speciale se vor g`si la sediul social: Vila 1, P`ltini[
Sibiu, jude]ul Sibiu, începând cu data de 15.02.2015,
în fiecare zi lucr`toare între orele 10:00 [i 17:00.
Procurile speciale vor trebui depuse în original la
sediul social al Societatii: Vila 1, P`ltini[ Sibiu,
jude]ul Sibiu pân`, cel mai târziu cu 48 de ore
înainte de adunare sub sanc]iunea pierderii dreptului de vot pentru acea adunare. În cazul procurilor
speciale transmise prin po[ta, vor fi luate în considerare doar acelea care au fost recep]ionate în original pân` la termenul de mai sus. Începând cu data
convoc`rii, textul integral al documentelor care
urmeaz` s` fie prezentate Adun`rii Generale Ordinara, precum [i alte documente informative [i materiale vizând problemele înscrise pe ordinea de zi
pot fi consultate de ac]ionari la sediul Societ`]ii, în
fiecare zi lucr`toare între orele 10:00 [i 17:00. În caz
de neîntrunire a cvorumului la prima convocare,
Adunarea General` Ordinar` a Ac]ionarilor se convoac` pentru a doua zi, 07.03.2015 în acela[i loc [i la
ora 20.00. SC P`ltini[ SA Pre[edintele Consiliului de
Administra]ie, Ivan Bogdan Cosmin.
Hot`rârea Adun`rii Generale Extraordinare a
Ac]ionarilor SC Uzinele Sodice Govora – Ciech
Chemical Group SA. Nr. 1 din data de 15.01.2015.
Adunarea General` Extraordinar` a SC Uzinele
Sodice Govora Ciech Chemical Group SA, având
sediul social în Str. Uzinei nr 2, Râmnicu Vâlcea,
Jude]ul Vâlcea, România, înregistrat` la Registrul
Comer]ului sub num`rul J38/250/1991, cod unic de
înregistrare (CUI) RO1467188, având un capital social subscris [i v`rsat în întregime de 66.302.775,25
lei, divizat într-un num`r de 265.211.101 ac]iuni nominative, ordinare, liber transferabile, emise în form`
dematerializat`, fiecare având o valoare nominal`
de 0,25 RON, întrunit` ast`zi, 15.01.2015, ora 11:00 în
prezen]a unor ac]ionari ai Societ`]ii înregistra]i în
registrul Ac]ionarilor Societ`]ii la dat` de 20.12.2014,
reprezentând 99,2646 % din capitalul social al Societ`]ii, denumi]i împreun` “Actionarii”, constat`
îndeplinirea tuturor prevederilor legale [i ale actului constitutiv al Societ`]ii pentru convocarea [i
desf`[urarea [edin]ei Adun`rii Generale Extraordinare din dat` de 15.01.2015, ora 11:00, [i dup` dezbaterea punctelor de pe ordinea de zi [i supunerii la
vot, Adunarea General` Extraordinar` a Ac]ionarilor a hot`rât dup` cum urmeaz`: Rezolu]ia 1: Se
aprob` mandatarea Dlui. Urbanowski Witold Piotr,
Director General al Societ`]ii pentru conducerea
[edin]ei Adun`rii Generale Extraordinare a
Ac]ionarilor [i pentru semnarea hot`rârilor adun`rii

în temeiul art. 129 alin. (1) din Legea nr. 31/1990
privind societ`]ile comerciale [i al art. 13.4.1 din
Actul constitutiv al Societ`]ii. cu un num`r de
263.260.876 voturi valabil exprimate, reprezentând
un num`r de 263.260.876 ac]iuni [i 99,2646 % din
capitalul social al Societ`]ii, din care 263.260.876 voturi pentru, reprezentând 99,2646 % din capitalul
social al Societ`]ii, niciun vot contra [i nicio
ab]inere. Rezolu]ia 2: Dup` dezbaterea de c`tre
ac]ionari a situa]iei create de lipsa cadrului legal de
func]ionare a Pie]ei RASDAQ, în conformitate cu dispozi]iile art. 2 alin. (1) din Legea nr. 151/2014 privind
clarificarea statutului juridic al ac]iunilor care se
tranzac]ioneaz` pe Pia]` RASDAQ sau pe pia]` valorilor mobiliare necotate [i prezentarea raportului
întocmit în conformitate cu dispozi]iile art. 2 (2) din
Legea nr. 151/2014, se hot`r`[te c` societatea s` nu
fac` demersurile legale în vederea admiterii ac]iunilor pe o pia]` reglementat`, respectiv
tranzac]ion`rii în cadrul unui sistem alternativ de
tranzac]ionare, [i aprob` retragerea de la
tranzac]ionare a ac]iunilor societ`]ii, c` urmare a
desfiin]`rii pie]ei Rasdaq, în conformitate cu dispozi]iile art. 9 lit. d) din Regulamentul CNVM nr.
17/28.11.2014. cu un num`r de 263.260.876 voturi valabil exprimate, reprezentând un num`r de
263.260.876 ac]iuni [i 99,2646 % din capitalul social al Societ`]ii, din care 248.665.112 voturi pentru,
reprezentând 93,7612 % din capitalul social al Societ`]ii, un num`r de 14.595.764 voturi contra,
reprezentând 5,5034 % din capitalul social al Societ`]ii, [i nicio ab]inere. Rezolu]ia 3: Se acord`
ac]ionarilor dreptul de a se retrage din societate în
condi]iile art. 134 din Legea nr. 31/1990, republicat`,
cu modific`rile [i complet`rile ulterioare, ale art. 58 din Regulamentul CNVM nr. 17/28.11.2014 cu respectarea termenului prev`zut de art. 3 alin. (2) din
Legea nr. 151/2014, respectiv de 90 de zile de la dat`
public`rii prezen]ei hot`râri. cu un num`r de
263.260.876 voturi valabil exprimate, reprezentând
un num`r de 263.260.876 ac]iuni [i 99,2646 % din
capitalul social al Societ`]ii, din care 248.665.112 voturi pentru, reprezentând 93,7612 % din capitalul social al Societ`]ii, un num`r de 14.595.764 voturi
contra, reprezentând 5,5034 % din capitalul social
al Societ`]ii, [i nicio ab]inere. Rezolu]ia 4: Se aprob`
majorarea capitalului social prin aport în numerar,
cu suma de 45.000.000 lei, de la valoarea curent`
de 66.302.775,25 lei, la valoarea de 111.302.775,25 lei,
în vederea atragerii de lichidit`]i necesare strategiei
de dezvoltare prin investi]ii a Societ`]ii, dezvolt`rii
Societ`]ii pe termen lung prin implementarea unui
program investi]ional, îmbun`t`]irea indicatorilor
de performan]`, a situa]iei financiare a Societ`]ii [i
a structurii pasivului Societ`]ii, în sensul aducerii
activului net al Societ`]ii la o valoare care s`
dep`[easc` jum`tate din valoarea capitalului social
în conformitate cu prevederile art. 13.6.5 (i) din
Actul constitutiv, raportat la dispozi]iile art. 15324
teza I din Legea nr. 31/1990 privind societ`]ile comerciale. cu un num`r de 263.260.876 voturi valabil
exprimate, reprezentând un num`r de 263.260.876
ac]iuni [i 99,2646 % din capitalul social al Societ`]ii,
din care 263.260.876 voturi pentru, reprezentând
99,2646 % din capitalul social al Societ`]ii, niciun
vot contra [i nicio ab]inere. Rezolu]ia 5: Se aprob`
emiterea unui num`r de 180.000.000 ac]iuni noi,
nominative, ordinare, liber transferabile, emise în

form` dematerializat`, cu valoarea nominal` de
0,25 lei/ac]iune, respectiv cre[terea num`rului
ac]iunilor emise de societate de la 265.211.101 la
445.211.101. cu un num`r de 263.260.876 voturi valabil exprimate, reprezentând un num`r de
263.260.876 ac]iuni [i 99,2646 % din capitalul social al Societ`]ii, din care 263.260.876 voturi pentru,
reprezentând 99,2646 % din capitalul social al Societ`]ii, niciun vot contra [i nicio ab]inere. Rezolu]ia
6:Având în vedere Rezolu]iile 2 [i 3 din prezen]a
Hot`râre, acord` dreptul de preferin]` ac]ionarilor
de]in`tori de drepturi de preferin]` la dat` radierii
ac]iunilor societ`]ii din eviden]ele ASF, conform art.
9 lit. d) din Regulamentul ASF nr. 17/28.11.2014, propor]ional cu num`rul de ac]iuni de]inute la aceast`
dat` [i tranzac]ionarea acestor drepturi, conform
prevederilor Actului constitutiv, dispozi]iilor Legii
nr. 31/1990 privind societ`]ile comerciale [i Procedurii de subscriere care va fi aprobat` prin decizia
Consiliului de Administra]ie. 6.1. Hot`r`[te c` perioada de subscriere în cadrul exercit`rii dreptului
de preferin]` este de 32 de zile de la dat`
comunic`rii de c`tre ASF a radierii ac]iunilor Societ`]ii din eviden]ele ASF,. 6.2 Hot`r`[te c` pre]ul
unei ac]iuni subscrise în cadrul exercit`rii dreptului de preferin]` este egal cu valoarea nominal` a
unei ac]iuni emise de Societate, respectiv 0,25 lei
pe ac]iune. cu un num`r de 263.260.876 voturi valabil exprimate, reprezentând un num`r de
263.260.876 ac]iuni [i 99,2646 % din capitalul social al Societ`]ii, din care 263.260.876 voturi pentru,
reprezentând 99,2646 % din capitalul social al Societ`]ii, niciun vot contra [i nicio ab]inere. Rezolu]ia
7: Aprob` oferirea spre subscriere exclusiv ac]ionarilor care [i-au exercitat dreptul de preferin]`, a ac]iunilor care nu vor fi subscrise în totalitate în
intervalul de exercitare a dreptului de preferin]`. 7.1.
Termenul de subscriere în aceast` etap` este de 7
zile calendaristice. 7.2. Pre]ul unei ac]iuni subscrise
în cadrul acestei etape este egal cu valoarea nominal` a unei ac]iuni emise de Societate, respectiv
0,25 lei pe ac]iune. cu un num`r de 263.260.876 voturi valabil exprimate, reprezentând un num`r de
263.260.876 ac]iuni [i 99,2646 % din capitalul social al Societ`]ii, din care 263.260.876 voturi pentru,
reprezentând 99,2646 % din capitalul social al Societ`]ii, niciun vot contra [i nicio ab]inere. Rezolu]ia
8: Decide c` ac]iunile subscrise atât în exercitarea
dreptului de preferin]`, cât [i în cadrul perioadei de
subscriere subsecvente vor fi integral pl`tite în
condi]iile Legii nr. 31/1990. cu un num`r de
263.260.876 voturi valabil exprimate, reprezentând
un num`r de 263.260.876 ac]iuni [i 99,2646 % din
capitalul social al Societ`]ii, din care 263.260.876 voturi pentru, reprezentând 99,2646 % din capitalul
social al Societ`]ii, niciun vot contra [i nicio
ab]inere. Rezolu]ia 9: Decide c` ac]iunile r`mase
nesubscrise în urm` exercit`rii dreptului de
preferin]` sau în perioada de subscriere subsecvent` vor fi anulate prin decizia Consiliului de
Administra]ie. cu un num`r de 263.260.876 voturi
valabil exprimate, reprezentând un num`r de
263.260.876 ac]iuni [i 99,2646 % din capitalul social al Societ`]ii, din care 263.260.491 voturi pentru,
reprezentând 99,2645 % din capitalul social al Societ`]ii, [i cu un num`r de 385 de ab]ineri, reprezentând 0,0001 % din capitalul social al Societ`]ii [i
niciun vot contra. Rezolu]ia 10: Autorizeaz` Consil-
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anun}uri
iul de Administra]ie, în conformitate cu dispozi]iile
art. 2201 din Legea nr. 31/1990, c` pe o durata de un
an, ce poate fi reînnoit` de c`tre adunarea general`
pentru o perioada care, pentru fiecare reînnoire, nu
poate dep`[i un an, s` majoreze capitalul social subscris prin emiterea de noi ac]iuni în schimbul aporturilor ac]ionarilor, pân` la o valoare a capitalului
autorizat de 33.000.000 (treizeci [i trei milioane)
RON, valoare ce nu va dep`[i 50% din capitalul social subscris existent în momentul autoriz`rii. cu un
num`r de 263.260.876 voturi valabil exprimate,
reprezentând un num`r de 263.260.876 ac]iuni [i
99,2646 % din capitalul social al Societ`]ii, din care
263.260.876 voturi pentru, reprezentând 99,2646 %
din capitalul social al Societ`]ii, niciun vot contra [i
nicio ab]inere.Rezolu]ia 11:Aprob` modificarea Actului constitutiv al Societ`]ii, având în vedere
punctele anterioare de pe ordinea de zi: Articolul 2
– Form` juridic` a Societ`]ii din Actul constitutiv va
avea urm`torul cuprins: “Societatea Uzinele Sodice
Govora – Ciech Chemical Group SA este persoan`
juridic` român`, având form` juridic` de societate
pe ac]iuni conform art. 1 [i art. 2 din Legea nr.
31/1990, republicat` cu modific`ri. Societatea î[i va
desf`[ura activitatea în România, conform prezentului Act Constitutiv [i legisla]iei aplicabile în România.” Articolul 6 – Capitalul social din Actul
constitutiv va avea urm`torul cuprins: ”Capitalul social al Societ`]ii rezultat în urm` major`rii capitalului social este de 111.302.775,25 RON, (fa]` de
66.302.775,75 lei anterior major`rii), divizat în
445.211.101 ac]iuni, fiecare având o valoare nominal`
de 0,25 RON, în întregime subscrise [i pl`tite de
ac]ionari. Capitalul social este subscris [i v`rsat la
dat` adopt`rii prezentului Act constitutiv, conform
înregistr`rii în Registrul Ac]ionarilor Depozitarul
Central S.A. [i este de]inut de c`tre actionarii Societ`]ii” Articolul 7 – Ac]iunile din Actul constitutiv
va avea urm`torul cuprins: „Ac]iunile Societ`]ii sunt
nominative, ordinare, dematerializate, eviden]iate
prin înscrieri în cont. Societatea va ]ine eviden]`
ac]iunilor [i ac]ionarilor prin intermediul unui Registru Independent Privat, Depozitarul Central S.A.,
cu care a încheiat un contract în acest sens. Dreptul
de proprietate asupra ac]iunilor nominative emise
în form` material` se transmite prin declara]ie
f`cut` în registrul ac]ionarilor [i prin men]iunea
f`cut` pe titlu, semnat` de cedent [i de cesionar
sau de mandatarii lor. Dreptul de proprietate asupra
ac]iunilor nominative emise în form` dematerializat` se transmite prin declara]ie f`cut` în registrul
ac]ionarilor, semnat` de cedent [i de cesionar sau
de mandatarii lor. Ac]iunile Societ`]ii sunt indivizibile. Când o ac]iune nominativ` devine proprietatea mai multor persoane, acestea trebuie s`
desemneze un reprezentant unic pentru exercitarea
drepturilor rezultând din ac]iune. Societatea nu
poate subscrie propriile ac]iuni în conformitate cu
prevederile art. 103 din Legea nr. 31/1990, republicat` cu modific`ri. Unei societ`]ii i se permite s`
dobândeasc` propriile ac]iuni, fie direct, fie prin intermediul unei persoane ac]ionând în nume propriu, dar pe seama societ`]ii în cauza, cu
respectarea întocmai a prevederilor art. 1031, art.
104 [i art. 1041 din Legea nr. 31/1990, republicat` cu
modific`rile [i complet`rile ulterioare. Societatea
nu va acord` avansuri sau împrumuturi [i nici nu
va constitui garan]ii în vederea subscrierii sau
dobândirii propriilor sale ac]iuni de c`tre un ter].
Gajarea ac]iunilor Societ`]ii se face prin declara]ie,
dat` de titularul lor, în form` autentic` sau prin înscris sub semn`tur` privat`, certificat` de registrul
independent privat cu care Societatea are contract,
Depozitarul Central SA, înscris în care se vor arat`
cuantumul datoriei, valoarea [i categoria ac]iunilor
gajate. Constituirea gajului se înscrie în registrul
ac]ionarilor. Garan]ia devine opozabil` ter]ilor [i
dobânde[te rangul în ordinea de preferin]` a creditorilor de la dat` înregistr`rii în Arhiv` Electronic`
de Garan]ii Reale Mobiliare.” Articolul 9 – Transferul
de ac]iuni din Actul constitutiv va avea urm`torul
cuprins: „Ac]iunile sunt indivizibile cu privire la Societate, care nu recunoa[te decât un proprietar pentru fiecare ac]iune.” Articolul 10 – Majorarea
capitalului din Actul constitutiv va avea urm`torul
cuprins: „Capitalul social al Societ`]ii se poate mari
prin emisiune de noi ac]iuni sau prin majorarea valorii nominale a ac]iunilor existente în schimbul
unor noi aporturi în numerar [i/sau în natur`.
M`rirea capitalului social prin majorarea valorii

nominale a ac]iunilor poate fi hot`rât` numai cu
votul tuturor ac]ionarilor, în afar` de cazul când este
realizat` prin încorporarea rezervelor, beneficiilor
sau primelor de emisiune. 10.1 Dac` majorarea capitalului social se face prin aporturi în natur`,
adunarea general` extraordinar` a ac]ionarilor care
a hot`rât aceast` va numi unul sau mai mul]i
exper]i pentru evaluarea acestor aporturi în
condi]iile art. 38 [i 39 din Legea nr. 31/1990, republicat` cu modific`rile [i complet`rile ulterioare.
Dup` întocmirea raportului de expertiz`, adunarea
general` extraordinar` convocat` din nou, având în
vedere concluziile exper]ilor, va hot`rî cu privire la
majorarea capitalului social al Societ`]ii. 10.2
Num`rul de ac]iuni ce revine c` urmare a aportului
în natur` se determina c` raport între valoarea
aportului, stabilit` în raportul de evaluare al
exper]ilor [i cea mai mare valoare dintre pre]ul de
pia]` al unei ac]iuni, valoarea pe ac]iune calculat`
în baza activului net contabil sau valoarea nominal`
a ac]iunii. 10.3 Aporturile în crean]e nu sunt admise.
10.4. Dac` majorarea de capital propus` nu este
subscris` integral, capitalul va fi majorat în cuantumul subscrierilor primite doar dac` condi]iile de
emisiune prev`d aceast` posibilitate. 10.6 În cazul
în care la majorarea capitalului social s-a prev`zut o
prima de emisiune, aceast` trebuie integral pl`tit`
la dat` subscrierii. 10.7 În conformitate cu art. 16 [i
cu dispozi]iile art. 2201 din Legea nr. 31/1990, Consiliului de Administra]ie este autorizat, c` pe o durata
de un an, ce poate fi reînnoit` de c`tre adunarea
general` pentru o perioada care, pentru fiecare reînnoire, nu poate dep`[i un an, s` majoreze capitalul
social subscris prin emiterea de noi ac]iuni în schimbul aporturilor ac]ionarilor, pân` la o valoare a capitalului autorizat de 33.000.000 (treizeci [i trei
milioane) RON, valoare ce nu va dep`[i 50% din capitalul social subscris existent în momentul
autoriz`rii. Hot`rârea Consiliului de Administra]ie
pentru majorarea capitalului social se va public` în
Monitorul Oficial al României, partea a IV-a.”Articolul 12 – Drepturi de preemp]iune din Actul constitutiv va avea urm`torul cuprins:„12.1 Ac]iunile
emise pentru majorarea capitalului social vor fi
oferite spre subscriere, în primul rând ac]ionarilor
existen]i, propor]ional cu num`rul ac]iunilor pe
care le posed`. 12.2 Drepturile de preferin]` sunt
acordate tuturor ac]ionarilor înscri[i la data de înregistrare în registrul Societ`]ii, Depozitarul Central
SA, indiferent de participarea acestora la adunarea
general` extraordinar` a ac]ionarilor sau de votul
exprimat de ace[tia cu privire la majorarea capitalului social. 12.3 Exercitarea dreptului de preferin]` se
va putea realiza numai în termen de 30 de zile de la
dat` public`rii hot`rârii adun`rii generale extraordinare a ac]ionarilor care a decis majorarea capitalului social în Monitorul Oficial al României,
Partea a IV-a. Acest termen poate fi modificat prin
hot`rârea adun`rii generale extraordinare a
ac]ionarilor, în sensul extinderii perioadei de acordare a dreptului de preemp]iune. Dup` expirarea
acestui termen, ac]iunile vor putea fi oferite spre
subscriere publicului. 12.4 Dreptul de preferin]` al
ac]ionarilor poate fi limitat sau ridicat numai prin
hot`rârea adun`rii generale extraordinare a
ac]ionarilor. Hot`rârea va fi luat` în prezen]a
ac]ionarilor reprezentând trei p`trimi din capitalul
social subscris, cu majoritatea voturilor ac]ionarilor
prezen]i. Hot`rârea va fi depus` la Oficiul Registrului Comer]ului de c`tre consiliul de administra]ie
spre men]ionare [i apoi publicare în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. 12.5 Prin autorizarea
acordat` conform art. 10.7, consiliul de administra]ie
are competen]` de a decide restrângerea sau ridicarea dreptului de preferin]` al ac]ionarilor existen]i. Decizia consiliului de administra]ie cu privire
la restrângerea sau ridicarea dreptului de preferin]`
se depune la oficiul Registrului Comer]ului, spre
men]ionare în registrul comer]ului [i publicare în
Monitorul Oficial al României, Partea IV-a.”Articolul
13.4.6 din Actul constitutiv va avea urm`torul
cuprins: „Pentru a fi opozabile unor ter]i, hot`rârile
Adun`rii Generale a Ac]ionarilor vor fi puse la dosar
la Registrul Comer]ului, c` extrase, în termen de 15
(cincisprezece) zile de la adoptarea lor, pentru a fi
publicate în Monitorul Oficial al României [i înregistrate la Registrul Comer]ului.” Articolul 24 –
Prevederi finale din Actul constitutiv va avea
urm`torul cuprins: „Prezentul act constitutiv se
completeaz` cu prevederile Legii 31/1990 privind so-

ciet`]ile comerciale, republicat` [i modificat`.” cu
un num`r de 263.260.876 voturi valabil exprimate,
reprezentând un num`r de 263.260.876 ac]iuni [i
99,2646 % din capitalul social al Societ`]ii, din care
263.260.876 voturi pentru, reprezentând 99,2646 %
din capitalul social al Societ`]ii, niciun vot contra [i
nicio ab]inere. Rezolu]ia 12: Se aprob` dat` de
02.02.2015 c` dat` de înregistrare conform art. 238
din Legea nr. 297/2004 privind pia]` de capital. cu
un num`r de 263.260.876 voturi valabil exprimate,
reprezentând un num`r de 263.260.876 ac]iuni [i
99,2646% din capitalul social al Societ`]ii, din care
263.260.876 voturi pentru, reprezentând 99,2646 %
din capitalul social al Societ`]ii, niciun vot contra [i
nicio ab]inere. Aceast` hot`râre a fost întocmit` în
limba român` [i a fost semnat` în 3 exemplare originale, din care unul va fi p`strat la sediul Societ`]ii.
Data: 15.01.2015. Numele: Witold Piotr Urbanowski.
În calitate de pre[edinte al [edin]ei Adun`rii Generale Extraordinare a Ac]ionarilor. Numele: Ioana
Cristina Avrinte În calitate de secretar al [edin]ei
Adun`rii Generale Extraordinare a Ac]ionarilor. Numele: Irina Irimescu. În calitate de secretar tehnic
al [edin]ei Adun`rii Generale Extraordinare a
Ac]ionarilor.

LICITA}II
Prim`ria Comunei Brazi organizeaz` licita]ie pentru concesionarea serviciului de transport public
local. Termenul de depunere a ofertelor:
26.02.2015, ora 09.30. Informa]ii suplimentare la:
0244/480.780 sau site: www.pcbrazi.ro
Erata la publica]ia de vânzare din data de
15.10.2014: Dinu, Urse [i Asocia]ii SPRL, în calitate
de lichidator judiciar al SC Lamar Organization SRL,
anun]` suspendarea urm`toarelor [edin]e de
licita]ie privind vânzarea propriet`]ii imobiliare situat` în zona Ceair, Lot 32, Bu[teni, jude]ul Prahova,
compus` din cl`dire, cu o suprafa]` util` total` de
210,16mp, teren aferent în suprafa]` de 366,10 mp,
suprafa]` construit` la sol a cl`dirii fiind de
114,08mp plus, conform deciziei Adun`rii creditorilor din data de 30.01.2015: [edin]ele de licita]ie
din datele de: 03.02.2015, 10.02.2015, 17.02.2015,
24.02.2015 [i 03.03.2015, ora 15.00, organizate la
sediul lichidatorului judiciar din Bucure[ti, Str.
Buze[ti nr.71, et.2, cam.203, sector 1. Pentru rela]ii
suplimentare suna]i la telefon: 021.318.74.25, email:
dinu.urse@gmail.com.
1.SC Fise Electrica SERV SA -SISE Transilvania Nord,
cu sediul în Cluj Napoca, str.Taberei, nr.20, Tel.
+403726.403.02, Fax: +40264.205.504, organizeaz`
procedura de licita]ie deschis` pentru achizi]ia de
produse „Separatoare de interior STIN
24kV/1250A”, cod cpv: 31214100-0, în cantit`]ile [i
condi]iile prev`zute în documenta]ia de atribuire.
2.Toate detaliile referitoare la produsul solicitat, la
procedura de achizi]ie respectiv la contractul ce se
va încheia se reg`sesc în documenta]ia de
atribuire. 3.Documenta]ia de atribuire se pune la
dispozi]ia operatorilor economici în urma solicit`rii
acestora. 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. 4.Adresa la care se depun ofertele: sediul SISE Transilvania Nord, Cluj Napoca,
str.Taberei, nr. 20, secretariat general. 5.Data limit`
de primire a ofertelor: 12.02.2015, ora 12.00. Data
deschiderii ofertelor: 12.02.2015, ora 12.30.
SC Drumuri [i Poduri Prahova SA societate aflat` în
reorganizare judiciar` prin administrator judiciar
anun]` vânzarea la licita]ie public` a bunului imobil, astfel cum este identificat [i evaluat în Planul
de Reorganizare [i în raportul de evaluare a imobilului situat în com. Dr`g`ne[ti, jud. Prahova
(Canton Dr`g`ne[ti) compus din teren intravilan
în suprafa]` de 4.613 mp, constând în mai multe
construc]ii (demolate), la pre]ul de 20.741,5 lei
(plus TVA). Licita]ia public` are loc în baza
hot`rârii Adun`rii Creditorilor din 28.02.2013 [i
28.03.2013 a regulamentului de participare la
licita]ie pentru bunurile libere de sarcini. Pre]ul de
pornire al licita]iei este redus la 50% din pre]ul
men]ionat în raportul de evaluare. [edin]ele de
licita]ii vor avea loc pe dat` de: 05.02.2015,
10.02.2015, 17.02.2015, 19.02.2015, 24.02.2015,
03.03.2015, 10.03.2015, 19.03.2015, 24.03.2015 [i
31.03.2015 orele 12.00, la sediul administratorului

judiciar din Ploie[ti, str. Ion Maiorescu, nr.12,
bl.33S1, et. 5, cab 5E. Rela]ii suplimentare sediul
administratorului judiciar cât [i la telefon
0344104525.
SC Drumuri [i Poduri Prahova SA societate aflat` în
reorganizare judiciar` prin administrator judiciar
anun]` vânzarea la licita]ie public` a bunului imobil, astfel cum este identificat [i evaluat în Planul
de Reorganizare [i în raportul de evaluare a imobilului situat în Filipe[tii de P`dure, jud. Prahova,
respectiv construc]iile situate pe acest teren compuse din: cl`dire P + 2 Et, la pre]ul de 32.544 lei.
Licita]ia public` are loc în baza hot`rârii Adun`rii
Creditorilor din 28.02.2013 [i 28.03.2013 a regulamentului de participare la licita]ie pentru bunurile
libere de sarcini. Pre]ul de pornire al licita]iei este
redus la 50% din pre]ul men]ionat în raportul de
evaluare. [edin]ele de licita]ii vor avea loc pe dat`
de: 05.02.2015, 10.02.2015, 17.02.2015, 19.02.2015,
24.02.2015, 03.03.2015, 10.03.2015, 19.03.2015,
24.03.2015 [i 31.03.2015 orele 12.00, la sediul administratorului judiciar din Ploie[ti, str.
Ion0020Maiorescu, nr.12, bl.33S1, et. 5, cab 5E.
Rela]ii suplimentare sediul administratorului judiciar cât [i la telefon 0344104525.
SC Drumuri [i Poduri Prahova SA societate aflat` în
reorganizare judiciar` prin administrator judiciar
anun]` vânzarea la licita]ie public` a bunului imobil, astfel cum este identificat [i evaluat în Planul
de Reorganizare [i în raportul de evaluare a imobilului situat în loc. Bolde[ti - Sc`ieni, str. Pârâului, nr.3,
jud. Prahova (Sec]ia Sc`ieni ), constând în mai multe
construc]ii, la pre]ul de 329.109,5 lei. Licita]ia public` are loc în baza hot`rârii Adun`rii Creditorilor
din 28.02.2013 [i 28.03.2013 a regulamentului de
participare la licita]ie pentru bunurile libere de
sarcini. Pre]ul de pornire al licita]iei este redus la
50% din pre]ul men]ionat în raportul de evaluare.
[edin]ele de licita]ii vor avea loc pe dat` de:
05.02.2015, 10.02.2015, 17.02.2015, 19.02.2015,
24.02.2015, 03.03.2015, 10.03.2015, 19.03.2015,
24.03.2015 [i 31.03.2015 orele 12.00, la sediul administratorului judiciar din Ploie[ti, str. Ion Maiorescu,
nr.12, bl.33S1, et. 5, cab 5E. Rela]ii suplimentare
sediul administratorului judiciar cât [i la telefon
0344104525.
SC Drumuri [i Poduri Prahova SA societate aflat` în
reorganizare judiciar` prin administrator judiciar
anun]` vânzarea la licita]ie public` a bunului imobil, astfel cum este identificat [i evaluat în Planul
de Reorganizare [i în raportul de evaluare a imobilului situat în Sl`nic, str. 13 Decembrie, nr.5, jud. Prahova, (District Sl`nic) constituit din mai multe
construc]ii, la pre]ul de 47.109 lei. Licita]ia public`
are loc în baza hot`rârii Adun`rii Creditorilor din
28.02.2013 [i 28.03.2013 a regulamentului de participare la licita]ie pentru bunurile libere de sarcini.
Pre]ul de pornire al licita]iei este redus la 50% din
pre]ul men]ionat în raportul de evaluare. [edin]ele
de licita]ii vor avea loc pe dat` de: 05.02.2015,
10.02.2015, 17.02.2015, 19.02.2015, 24.02.2015,
03.03.2015, 10.03.2015, 19.03.2015, 24.03.2015 [i
31.03.2015 orele 12.00, la sediul administratorului judiciar din Ploie[ti, str. Ion Maiorescu, nr.12, bl.33S1,
et. 5, cab 5E. Rela]ii suplimentare sediul administratorului judiciar cât [i la telefon 0344104525.
SC Drumuri [i Poduri Prahova SA societate aflat` în
reorganizare judiciar` prin administrator judiciar
anun]` vânzarea la licita]ie public` a bunului imobil, astfel cum este identificat [i evaluat în Planul
de Reorganizare [i în raportul de evaluare a imobilului situat în Câmpina, str. Petrolistului, nr.10, jud. Prahova, (Sta]ie Câmpina) compus din teren în
suprafa]` de 13.600 mp (situat în intravilanul
ora[ului Câmpina – zona central`) [i construc]iile
situate pe acest teren compuse din: cabina poart`,
ad`post de vara (magazie), atelier mecanici, cabina
comand`, platforma sta]ie mixuri astflatice canton
(magazie), la pre]ul de 628.023 lei (plus TVA).
Licita]ia public` are loc în baza hot`rârii Adun`rii
Creditorilor din 28.02.2013 [i 28.03.2013 a regulamentului de participare la licita]ie pentru bunurile
libere de sarcini. Pre]ul de pornire al licita]iei este
redus la 50% din pre]ul men]ionat în raportul de
evaluare. [edin]ele de licita]ii vor avea loc pe dat`
de: 05.02.2015, 10.02.2015, 17.02.2015, 19.02.2015,
24.02.2015, 03.03.2015, 10.03.2015, 19.03.2015,
24.03.2015 [i 31.03.2015 orele 12.00, la sediul administratorului judiciar din Ploie[ti, str. Ion Maiorescu,
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anun}uri
nr.12, bl.33S1, et. 5, cab 5E. Rela]ii suplimentare
sediul administratorului judiciar cât [i la telefon
0344104525.
SC Drumuri [i Poduri Prahova SA societate aflat` în
reorganizare judiciar` prin administrator judiciar
anun]` vânzarea la licita]ie public` a bunului imobil, astfel cum este identificat [i evaluat în Planul
de Reorganizare [i în raportul de evaluare a imobilului situat în com.Valea Calugareaca, sat Darvari, jud.
Prahova, (Sta]ie Darvari) compus din teren în
suprafa]` de 17.027 mp [i construc]iile situate pe
acest teren compuse din: corp administrativ, tablou
comand`, [i atelier, la pre]ul de 182.421 lei. Licita]ia
public` are loc în baza hot`rârii Adun`rii Creditorilor din 28.02.2013 [i 28.03.2013 a regulamentului
de participare la licita]ie pentru bunurile libere de
sarcini. Pre]ul de pornire al licita]iei este redus la 50
% din pre]ul men]ionat în raportul de evaluare.
[edin]ele de licita]ii vor avea loc pe dat` de:
05.02.2015, 10.02.2015, 17.02.2015, 19.02.2015,
24.02.2015, 03.03.2015, 10.03.2015, 19.03.2015,
24.03.2015 [i 31.03.2015 orele 12.00, la sediul administratorului judiciar din Ploie[ti, str. Ion Maiorescu,
nr.12, bl.33S1, et. 5, cab 5E. Rela]ii suplimentare
sediul administratorului judiciar cât [i la telefon
0344104525.
SC Drumuri [i Poduri Prahova SA societate aflat` în
reorganizare judiciar` prin administrator judiciar
anun]` vânzarea la licita]ie public` a imobilului situat în Ploie[ti, str. Rudului, nr. 262, jud. Prahova,
compus din teren în suprafa]` de 10.014 mp [i construc]iile situate pe acesta astfel cum sunt identificate [i evaluate în raportul evaluatorului aferent
Planului de Reorganizare. Licita]ia public` are loc în
baza hot`rârii Adun`rii Creditorilor din 28.02.2013
[i 28.03.2013 a regulamentului de participare la
licita]ie pentru bunurile imobile afectate de garan]ii
[i sarcini. Pre]ul de pornire al licita]iei este cel
men]ionat în raportul de evaluare sc`zut cu 35 %,
respectiv 1.020.596,2 lei (f`r` TVA) [edin]ele de
licita]ii vor avea loc pe dat` de: 05.02.2015,
10.02.2015, 17.02.2015, 19.02.2015, 24.02.2015,
03.03.2015, 10.03.2015, 19.03.2015, 24.03.2015 [i
31.03.2015 orele 12.00, la sediul administratorului judiciar din Ploie[ti, str. Ion Maiorescu, nr.12, bl.33S1,
et. 5, cab 5E. Rela]ii suplimentare sediul administratorului judiciar cât [i la telefon 0344104525.
SC Iatan Company SA, prin lichidator judiciar CII
Petcu Viorica, scoate la vânzare prin licita]ie public`
în data de 05.03.2015 ora 13.30 la sediul lichidatorului din Ploie[ti, str. Splaiului nr. 26, bl. 34R2, sc. A, ap.
2, jud. Prahova urm`toarele bunuri: - imobil situat în
str. Nicolae Balcescu nr. 1, Câmpina, jud. Prahova
compus din teren în suprafa]` de 5.179,80 mp [i construc]iile existente pe teren (fabrica de pâine, sec]ie
produc]ie, moar`, cabina poarta); - utilaje
panifica]ie. |n caz de neadjudecare \n data de
05.03.2015, se vor organiza licita]ii [i \n datele de
12.03.2015, 19.03.2015 [i 26.03.2015 la ora 13.30. Taxa
de participare la licita]ie este de 100 RON + TVA,
garan]ia de participare este de 10% din valoarea
pre]ului oferit plus TVA. Achitarea lor se poate face
cu ordin de plat` în contul de lichidare al debitoarei
sau în numerar la sediul lichidatorului. Vânzarea se
face în baza prevederilor Legii nr. 85/2006.
|nscrierea la licitate se va face cel pu]in cu o zi
\nainte de data licita]iei. Bunurile se vor vinde libere
de sarcini conform art. 53 din Legea 85/2006. Alte
rela]ii privind activele scoase la vânzare pute]i
ob]ine la nr. de tel. 0244-513366 sau 0244-597751
SC Rifimar Impex SRL, prin lichidator judiciar CII
Petcu Viorica, scoate la vânzare prin licita]ie public`
în data de 05.03.2015, ora 14.00 la sediul lichidatorului din Ploie[ti, str. Splaiului nr. 26, bl. 34R2, sc. A, ap.
2, jud. Prahova urm`toarele bunuri: - Teren intravilan \n St = 6837,96 mp situat \n com. Dumbr`ve[ti,
sat Plopeni, jud. Prahova; |n caz de neadjudecare \n
data de 05.03.2015, se vor organiza licita]ii [i \n
datele de 12.03.2015, 19.03.2015 [i 26.03.2015 la ora
14.00. Taxa de participare la licita]ie este de 100
RON plus TVA, garan]ia de participare este de 10%
din valoarea pretului oferit plus TVA. Achitarea lor
se poate face cu ordin de plat` în contul de lichidare
al debitoarei sau numerar la sediul lichidatorului.
Vânzarea se face în baza prevederilor Legii nr.
85/2006. |nscrierea la licita]ie se va face cu cel pu]in
o zi \nainte de data licita]iei. Bunurile se vor vinde
libere de sarcini conform art. 53 din Legea 85/2006.
Alte rela]ii privind activele scoase la vânzare pute]i

ob]ine la nr. de tel. 0244-513366 sau 0244-597751
SC Olteanu & 84 Wal SRL, prin lichidator judiciar CII
Petcu Viorica, scoate la vânzare prin licita]ie public`
cu strigare în data de 05.03.2015, ora 15.00 la sediul
lichidatorului din Ploie[ti, str. Splaiului nr. 26, bl.
34R2, sc. A, ap. 2, jud. Prahova urm`toarele bunuri:
- Teren arabil intravilan St 2427 mp; Teren arabil extravilan St 3000 mp; Teren arabil extravilan St 5400
mp, ambele situate \n com. Filipe[tii de Târg, sat
Br`t`[anca, jud. Prahova; În caz de neadjudecare \n
data de 05.03.2015, se vor organiza licita]ii \n datele
de 12.03.2015, 19.03.2015 si 26.03.2015 la ora 15.00.
Taxa de participare la licita]ie este de 100 RON plus
TVA, garan]ia de participare este de 10% din valoarea pretului oferit plus TVA. Achitarea lor se
poate face cu ordin de plat` în contul de lichidare
al debitoarei sau numerar la sediul lichidatorului.
Vânzarea se face în baza prevederilor Legii nr.
85/2006. |nscrierea la licita]ie se va face cu cel putin
o zi inainte de data licitatiei. Bunurile se vor vinde
libere de sarcini conform art. 53 din Legea 85/2006.
Alte rela]ii privind activele scoase la vânzare pute]i
ob]ine la nr. de tel. 0244-513366 sau 0244-597751.
SC Riumfi Construct SRL, prin lichidator judiciar CII
Petcu Viorica, scoate la vânzare prin licita]ie public`
cu strigare în data de 05.03.2015, ora 15.30 la sediul
lichidatorului din Ploie[ti, str. Splaiului nr. 26, bl.
34R2, sc. A, ap. 2, jud. Prahova urm`toarele bunuri:
- teren intravilan St – 700 mp situat \n Bolde[tiSc`eni, str. Distilarii, jud. Prahova, foarte aproape de
DN1A; - autoutilitar` Dacia Drop Side 1,9D, an fabrica]ie 2006; |n caz de neadjudecare \n data de
05.03.2015, se vor mai organiza licita]ii, \n zilele de
12.03.2015, 19.03.2015 si 26.03.2015 la ora 15.30. Taxa
de participare la licita]ie este de 100 RON plus TVA,
garan]ia de participare este de 10% din valoarea
pre]ului oferit plus TVA. Achitarea lor se poate face
cu ordin de plat` în contul de lichidare al debitoarei
sau în numerar la sediul lichidatorului. Vânzarea se
face în baza prevederilor Legii nr. 85/2006.
|nscrierea la licita]ie se va face cu cel putin o zi inainte de data licita]iei. Bunurile se vor vinde libere
de sarcini conform art. 53 din Legea 85/2006. Alte
rela]ii privind activele scoase la vânzare pute]i
ob]ine la nr. de tel. 0244-513366 sau 0244-597751
SC Mis Prod Com SRL, prin lichidator judiciar CII
Petcu Viorica, scoate la vânzare prin licita]ie public`
în data de 05.03.2015, ora 14,30 la sediul lichidatorului din Ploie[ti, str. Splaiului nr. 26, bl. 34R2, sc. A, ap.
2, jud. Prahova; - autoutilitar` Fiat Doblo an
fabrica]ie 2006; - autoturism Skoda Octavia an fabrica]ie 2003. |n caz de neadjudecare \n data de
05.03.2015, se vor organiza licita]ii [i \n datele de
12.03.2015, 19.03.2015 [i 26.03.2015 ora 14,30. Taxa de
participare la licita]ie este de 100 RON plus TVA,
garan]ia de participare este de 10% din valoarea
pre]ului oferit plus TVA. Achitarea lor se poate face
cu ordin de plat` în contul de lichidare al SC Mis
Prod Com SRL nr. RO22BTRL03001202D38907XX deschis la Banca Transilvania, Sucursala Ploie[ti sau în
numerar la sediul lichidatorului. Vânzarea se face în
baza prevederilor Legii nr. 85/2006. |nscrierea la
licita]ie se va face cu cel pu]in o zi \nainte de data
licita]iei. Bunurile se vor vinde libere de sarcini conform art. 53 din Legea 85/2006. Alte rela]ii privind
activele scoase la vânzare pute]i ob]ine la nr. de tel.
0244-513366 sau 0244-597751
Consiliul Local al municipiului Petro[ani - Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public
[i Privat, cu sediul în municipiul Petro[ani, str. 1
Decembrie 1918, nr.93, telefon 0254/541220,
0254/541221, fax 0254/545903, cod fiscal
RO16982459, adresa de e-mail spadpp_petrosani@yahoo.com organizeaz`: - negociere direct` în vederea atribuirii contractului de
concesiune al imobilului „Spa]iu comercial”, în
suprafa]` de 40,0 mp, situat în Zona Rusu, sta]ie
a[teptare Telescaun; - negociere direct` în vederea atribuirii contractului de concesiune al
terenului în suprafa]` de 30,0 mp, situat în municipiul Petro[ani, Masivul Parâng, zona C, parcela
C9, în scopul construirii unei împrejmuiri; - negociere direct` în vederea atribuirii contractului
de concesiune al terenului în suprafa]` de 51,0
mp, situat în municipiul Petro[ani, str. Stadionului, în scopul construirii unui centru de colectare
de[euri. Ofertele se depun într-un exemplar pân`
la data de 17.02.2015, ora 9.00 [i se vor deschide în
[edin]a public` din data de 17.02.2015, orele 11.00,

13.00 respectiv 15.00, în sala de [edin]e, la sediul
institu]iei. Rela]ii, detalii, clarific`ri cât [i documenta]ia de atribuire, se pot ob]ine pân` la data
de 13.02.2015, de la Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public [i Privat din cadrul
Prim`riei municipiului Petro[ani, camera 45, telefon 0254-541220(1), int.132. Costul documenta]iei
de atribuire este de 50 lei [i se va achita la camera
nr.36, et.2 din cadrul Prim`riei municipiului
Petro[ani. Ofertele se depun la sediul institu]iei,
biroul de registratur`, camera 5 sau 7.
Consiliul Local al municipiului Petro[ani - Serviciul
Public de Administrare a Domeniului Public [i Privat,
cu sediul în municipiul Petro[ani, str. 1 Decembrie
1918, nr.93, telefon 0254/541220, 0254/541221, fax
0254/545903, cod fiscal 16982459, adresa de e-mail
spadpp_petrosani@yahoo.com organizeaz`: licita]ie public` în vederea atribuirii contractului de
concesiune al terenului în suprafa]` de 121,0 mp, situat în Masivul Parâng, zona C, parcela C16, în scopul
construirii unei fose septice; - licita]ie public` în vederea atribuirii contractului de concesiune al terenului în suprafa]` de 380,0 mp, situat în municipiul
Petro[ani, str. Avram Iancu, zona fostului „Cinematograf Parângul”, în vederea amenaj`rii unei
parc`ri; - licita]ie public` în vederea atribuirii contractului de concesiune al terenului în suprafa]` de
500,0 mp, situat în municipiul Petro[ani, str. Dacia,
în scopul construirii unui spa]iu de produc]ie. Ofertele se depun într-un exemplar pân` la data de
03.03.2015, ora 9.00 [i se vor deschide în [edin]a
public` din data de 03.03.2015, orele 11.00, 13.00 respectiv 15.00, în sala de [edin]e, la sediul institu]iei.
Rela]ii, detalii, clarific`ri cât [i documenta]ia de
atribuire, se pot ob]ine pân` la data de 27.02.2015,
de la Serviciul Public de Administrare a Domeniului
Public [i Privat din cadrul Prim`riei municipiului
Petro[ani, camera 45, telefon 0254-541220(1), int.132.
Costul documenta]iei de atribuire este de 50 lei [i se
va achita la camera nr.36, et.2 din cadrul Prim`riei
municipiului Petro[ani. Ofertele se depun la sediul
institu]iei, biroul de registratur`, camera 5 sau 7.
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 Neam]. Serviciul Colectare [i Executare Silit` Persoane Juridice. Nr. 1072/ 27.01.2015.
Anun]ul privind vânzarea pentru bunuri mobile
ziua 27, luna ianuarie, anul 2015. În temeiul art. 162
alin. (1) din Ordonan]a Guvernului nr. 92/ 2003
privind Codul de procedur` fiscal`, republicat`, cu
modific`rile [i complet`rile ulterioare, se face
cunoscut c` la sediul Administra]iei Jude]ene a
Finan]elor Publice Neam] cu sediul în localitatea
Piatra Neam], b-dul Traian nr. 19 bis, se vor vinde
prin licita]ie public` urm`toarele bunuri mobile:
În data de 12.02.2015, ora 10.00, bunurile debitoarei
SC Vinca Service SRL cu domiciliul fiscal în Roznov,
str. Paltinului, cod de identificare fiscal` 15407135:
Denumirea bunului mobil, descriere sumar`, Drepturile reale [i privilegiile care greveaz` bunurile,
Buc., Pre]ul de pornire a licita]ie (II), exclusiv TVA*
(lei); 1. Autoturism Toyota N2 KUN 25L, culoare albastru, an fabrica]ie 2007, nr. înmatriculare NT-11VNC, PV sechestru nr. 29472/ 24.06.2014 emis de
AJFP Neam], 1, 20.233 lei; 2. Autoturism Skoda
SEALHX01, culoare gri, an fabrica]ie 2006, nr. înma-

triculare NT-10-VNC, PV sechestru nr. 29472/
24.06.2014 emis de AJFP Neam], 1, 14.737 lei. *) cota
de tax` pe valoarea ad`ugat` pentru vânzarea
bunurilor mobile este 24%. Invit`m pe cei care
pretind vreun drept asupra acestor bunuri s`
în[tiin]eze despre aceasta organul de executare,
înainte de data stabilit` pentru vânzare. Cei interesa]i în cump`rarea bunurilor sunt invita]i s`
prezinte pân` în ziua lucr`toare precedent` termenului de vânzare la licita]ie (11.01.2015, pân` la
orele 16.30) urm`toarele documente: - oferta de
cump`rare, în cazul vânz`rii la licita]ie; - dovada
pl`]ii taxei de participare, reprezentând 10% din
pre]ul de pornire a licita]iei (plata se va face în contul Administra]iei Jude]ene a Finan]elor Publice
Neam], nr. RO53TREZ4915067XXX014015, C.U.I. beneficiar 2612782 deschis la Trezoreria Piatra Neam]);
- împuternicirea persoanei care îl reprezint` pe
ofertant (procur` special` autentic`); - pentru persoanele juridice de na]ionalitate român`, copie de
pe certificatul unic de înregistrare eliberat de oficiul registrului comer]ului; - pentru persoanele juridice str`ine, actul de înmatriculare tradus în
limba român`; - pentru persoanele fizice române,
copie de pe actul de identitate; - dovada emis` de
organele fiscale c` nu are obliga]ii fiscale restante
fa]` de acestea, în spe]` certificatul fiscal emis de
organul fiscal în administrarea c`ruia se afl` contribuabilul, precum [i certificatul fiscal emis de
Consiliul Local pentru impozitele [i taxele locale;
urmând s` se prezinte la data stabilit` pentru vânzare [i la locul fixat în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce
contesta]ie la instan]a judec`toreasc` competent`,
în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la
cuno[tin]`, în conformitate cu prevederile art. 172
- 173 din Ordonan]a Guvernului nr. 92/ 2003, republicat`, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare.
Potrivit dispozi]iilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonan]a Guvernului nr. 92/ 2003, republicat`, cu
modific`rile [i complet`rile ulterioare, când
urmeaz` s` se ia masuri de executare silit`, nu este
obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informa]ii suplimentare, v` pute]i adresa la sediul
nostru sau la telefon num`rul 0233207602, interior
4413 între orele 8.30 – 12.00. Data afi[`rii 27.01.2015.

PIERDERI
Pierdut contract vânzare-cump`rare nr.4175/3/1991,
proces verbal 4175/3/1991, Albu Costic` [i Albu Eugenia. Le declar nule.
Pierdut atestat taxi pe numele Nedelcu Cristian, cu
seria CPTX, nr. 20022/19.02.2011.
Pierdut [tampila SC Bazar Production SRL de form`
rotund`. O declar nul` începând cu data de
01.01.2015.
SC Fata Asigur`ri SA -Satu Mare, pierdut chitan]iere
nr.: 6631001– 6631025; 6599251- 6599300; 6623751–
6623775; 6631026– 6631050. Se declar` nule.
Pierdut atestat transport marf` eliberat de ARR
Arge[ pe numele {chiopoiu Nicolae, cu domiciliul
com. Mor`re[ti, jud. Arge[. Se declar` nul.
Pierdut Carte de interven]ie pentru cas` de marcat
DATECS MP 500, seria 11003283 a SC Inar SRL, CUI:
17849800. O declar nul`.

DECESE
Profund îndurera]i, Ionel [i Elena POPA,
anun]` trecerea la cele ve[nice a celei care
fost ELENA STEIN (BUNEA), o m`tu[` cu
atât de multe calit`]i [i un suflet atât de
mare pe care oricât l-am c`uta, n-o s`-l mai
g`sim niciodat`. Ne vom aduce mereu
aminte de solista cu voce superb` care
încanta publicul cu roman]e, cântece de
petrecere ori cuplete [i de minunata
c`snicie al`turi de faimosul compozitor al [lag`rului
“Sanie cu zurg`l`i" -Ricki STEIN. Înmormântarea a avut loc duminica,
1 februarie 2014, ora 12.00, la Cimitirul Ghencea Militar.
Dumnezeu s` o odihneasc` în pace!

