
anun}uri

OFERTE SERVICIU
Institutul Na]ional de Statistic` organizeaz` concurs pentru
ocuparea postului contractual vacant de [ofer tr. I. Condi]ii
specifice: -minimum studii gimnaziale; -vechime: minimum
2 ani; -permis de conducere valabil categoria B. Concursul se
organizeaz` la sediul Institutului Na]ional de Statistic` din
Bucure[ti, Bd. Libert`]ii 16, sector 5, Bucure[ti, în data de
24.02.2015, ora 10:00, proba scris`. Dosarele de înscriere la
concurs se pot depune în termen de 10 zile lucr`toare de la
data public`rii anun]ului în Monitorul Oficial al României
Partea a III-a, la sediul Institutului Na]ional de Statistic` din
bd. Libert`]ii nr.16, sector 5, Bucure[ti. Dosarul de înscriere la
concurs trebuie s` con]in` în mod obligatoriu documentele
prev`zute la art. 6  din H.G. nr.286/2011, cu modific`rile [i com-
plet`rile ulterioare. Condi]iile de participare la concurs apro-
bate [i bibliografia stabilit` se afi[eaz` la sediul Institutului
Na]ional de Statistic` [i pe site-ul Institutului Na]ional de Sta-
tistic` (www.insse.ro). Rela]ii suplimentare se pot ob]ine la
sediul Institutului Na]ional de Statistic` [i la num`rul de tele-
fon: (021)317.77.82.

Prim`ria Comunei Dragomire[ti– Vale din Jude]ul Ilfov, orga-
nizeaz` concurs de recrutare pentru ocuparea a dou` func]ii
publice vacante, de execu]ie, de referent, clasa III, grad profe-
sional asistent. Probele stabilite pentru concurs vor consta în
proba scris` [i interviul. Concursul se organizeaz` la sediul
Prim`riei Dragomire[ti– Vale din Strada Mic[unelelor, nr. 165A,
Comuna Dragomire[ti– Vale, Jude]ul Ilfov, în data de
02.03.2015, ora 10.00 –proba scris`. Dosarele de înscriere se
pot depune în termen de 20 zile de la data public`rii în Mon-
itorul Oficial al României, Partea III-a, la sediul Prim`riei
Dragomire[ti– Vale din Strada Mic[unelelor, nr. 165A, Comuna
Dragomire[ti– Vale, Jude]ul Ilfov, respectiv pân` la data de
18.02.2015, ora 16.00, ultima zi de selec]ie a dosarelor fiind în
data de 25.02.2015. Dosarele de concurs trebuie s` con]in`, în
mod obligatoriu, documentele prev`zute la art.49 din H.G. nr.
611/2008, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare. Condi]iile
de participare la concurs [i bibliografia vor fi afi[ate la sediul
institu]iei. Informa]ii suplimentare se pot ob]ine la telefon
021.436.71.32.

Consiliul local Balcani anun]` scoaterea la concurs a unui post
de muncitor calificat (electrician) din cadrul serviciului gos-
pod`rire  comunal` [i mediu, transport public local, iluminat
public. Probele stabilite pentru examenul sunt: 1. Proba scris`-
\n data de 23 februrie 2015 ora 10:00 la sediul institu]iei – Co-
muna Balcani, jude]ul Bac`u; 2. Interviul –\n data de 25
februrie 2015 ora 10:00 la sediul institu]iei – Comuna Balcani,
jude]ul Bac`u; Condi]ii de participare la concurs: - s` \ndeplin-
easc` condi]iile prev`zute la art. 3, din Regulament - cadru
privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post
vacant sau temporar vacant corespunz`tor fun]iilor contrac-
tuale [i a criteriilor de promovare \n grade sau trepte profe-
sionale imediat superioare a personalului contractual din
sectorul bugetar pl`tit din fonduri publice; - sa de]in` certifi-
cat de calificare pentru meseria de electrician. Dosarele de
\nscriere la concursul de acupare a postului de muncitor cal-
ificat(electrician) din cadrul serviciului gospodarire comunal`
[i mediu, transport public local, iluminat public se pot depune
de c`tre candida]i \n termen de 10 zile lucr`toare de la data
afi[`rii anun]ului privind organizarea examenului. Orice alte
informa]ii privind condi]iile de \nscriere la concurs [i bibli-
ografie se pot g`si zilnic la  compartimentu resurse umane,
telefon 0234-380.680, interior 111.

CITA}II
Pârâ]ii Chiril` Petru Ovidiu, Chiril` Eduard Cristian sunt cita]i
la Judec`toria Dorohoi în data de 06.03.2015, pentru “succe-
siune”.

Se citeaz` Constantin Ion Popescu cu ultimul domiciliu cunos-
cut \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.

Se citeaz` Sandolache Constantin cu ultim domiciliu cunoscut
\n Berceni, Prahova la data de 20.02.2015 la Judec`toria Ploie[ti
\n dosar 18466/281/2013, pensie \ntre]inere.

Milea Mariana este chemat` la Judec`toria Adjud, în data de
5.02.2015, în dosarul 1536/173/2013.

Pi]igoi Elena Viorica (fost` Ioni]`), reclamant` \n dosarul nr.
36199/245/2012, al Judec`toriei Ia[i, chem \n judecat` pe
p~r~tele Ioni]` Alina Luciana [i Ioni]` Lucre]ia cu domciliul \n
Ia[i, str. Anton Crihan nr. 6, bloc D21, Galata 1, Etaj 3, ap. 11, pen-
tru termenul din 25 februarie 2015, ora 8.30, la Judec`toria
Ia[i, Sec]ia civil`, sala 7, C 25, \n calitate de p~r~te pentru Fond
– succesiune, ie[ire din indiviziune, adresa Str. Anastasie Panu
nr. 25.

Pârâtul Mititelu Romic`, cu ultimul domiciliu cunoscut în
Podul Iloaiei, str. Decebal, nr.21, jud.Ia[i, este citat la data de
18.02.2015, la sala 27, orele 8:30, CII civil la Judec`toria
Petro[ani, în proces cu Dimieru Rodica Floarea [i Dimieru
Hora]iu-Mihai, în dosarul 9130/278/2012, pentru fond partaj
bunuri comune/ lichidarea regimului matrimonial. 

Radu Nicolae Eduard, în calitate de reclamant, cheam` în in-
stan]` la Judec`toria Câmpulung Muscel, jud. Arge[, strada
Emilian Paveliu nr. 2, sala 1, în data de 04 martie 2015, ora 8:30,
pe Andrei  Alexandru Drago[, în calitate de pârât, în dosarul
4042/205/2014, având ca obiect preten]ii.

P~r~tul Bâzg` Mihai -R`ducu, domiciliat \n Sat Bosia,

com. Ungheni, jude]ul Ia[i (lafam. Bâzg` Lucia), este
citat la Judec`toria Ia[i, cu sediul \n Str. Anastasie Panu
nr. 25, completul C22 M, ora 8,30, la data  de 24.03.2015,
\n dosarul nr. 16623/245/2014, \n proces cu  Bâzg` Elena
pentru divor]- revenire nume, exercitarea autorit`]ii
p`rinte[ti asupra minorei Bâzg` Diana Elena, plata pen-
siei de \ntre]inere, program vizitare minor.

SOMA}II
Judec`toria N`s`ud. Dosar. nr. 3484/265/2013. Soma]ie de
uzucapiune. Prin ac]iunea civil` ce formeaz` ob. dos. nr.
3484/265/2013, reclamantele Girigan Ioana cu dom. în Feldru,
nr. 1058 jud. B-N [i Fr`]il` Viorica cu dom. Feldru, nr. 1059, jud.
B-N, au solicitat constatarea dobâbdirii dreptului de propri-
etate prin uzucapiune a 1/2 din cota de 2/4 p`r]i din CF 27009
Feldru, top. 73 în suprafa]` de cca 140 mp. pentru fiecare din
antecesorii reclamantelor, respectiv Girigan Gavril` [i so]ia
Girigan Ioan, respectiv Girigan Gregoriu [i so]ia Girigan Maria;
Posesia imobilelor susmen]ionate a fost exercitat` în mod
public, pa[nic, continuu, neconturba]i [i sub nume de propri-
etari de antecesorii bunici ai reclamantelor, înc` din timpul
celui de-al doilea r`zboi mondial [i pân` la c`s`toria p`rin]ilor
reclamantelor, când le-a fost transmis fiec`ruia cu titlu de
zestre [i cu folosin]a în continuare în acelea[i condi]ii. Prin
jonc]iunea antecesorilor reclamantelor cu posesia p`rin]ilor
acestora s-a eviden]iat faptul c` termenul prescrip]iei achiz-
itive opereaz` în persoana pârâtului Girigan Gavril` [i a de-
functei sale so]ii Girigan Ioana, respectiv a defunc]ilor Girigan
Gregoriu [i a so]iei acestuia Girigan Maria. Prin încheierea de
[edin]` din 06.11.2014 în temeiul disp. art. 1051 NCPC, instan]a
a dispus emiterea prezentei soma]ii de uzucapiune prin care
se aduce la cuno[tin]a tuturor persoanelor interesate drep-
tul de a face opozi]ie [i de a o înainta Judec`toriei N`s`ud, în
caz contrar, în termen de 6 luni dela publicarea acestei
soma]ii, instan]a va trece la judecarea cauzei. Pre[edinte: Pop
Angela Ta]iana; Grefier: Sârbu Valeria.

DIVERSE 
Anun] de mediu: SC Unic Ruc`r SRL, cu sediul în comuna
Ruc`r, str. Valea lui Mald`r Nr. 104, jud. Arge[, prin cererea
depus` la APM Arge[ a solicitat autoriza]ie de mediu pentru
desf`[urarea activit`]ii: exploatare forestier`, în jude]ele
Arge[ [i Bra[ov. Informa]ii referitoare la prezenta activitate,
precum [i eventualele sugestii [i contesta]ii, se pot ob]ine, re-
spectiv depune, în scris, sub semn`tur` [i cu date de identifi-
care, 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.

SCP Evrika Insolvency IPURL, reprezentat` prin asociat coordo-
nator Liscan Aurel, \n calitate de administrator judiciar al In-
tegra SRL desemnat prin sentin]a civil` din data de 27.01.2015,
pronun]at` de Tribunalul Ilfov, Sec]ia Civil` \n dosar nr.
253/93/2015, notific` deschiderea procedurii insolven]ei
prev`zut` de Legea nr. 85/2014 împotriva Integra SRL, cu
sediul \n Loc. Chitila, Ora[ Chitila, Str. Cartierului, Nr. 2,2A,2B,
Jude] Ilfov, CUI 17765032, nr. de ordine \n registrul comer]ului
J23/1322/2005. Persoanele fizice [i juridice care \nregistreaz`
un drept de crean]` \mpotriva Integra SRL vor formula de-
clara]ie de crean]` care va fi inregistrat` la grefa Tribunalul

Ilfov, Sec]ia Civil`, cu referire la dosarul nr. 253/93/2015, \n
urm`toarele condi]ii: a) termenul limit` pentru \nregistrarea
cererii de admitere a crean]elor asupra averii debitorulu
12.03.2015; b) termenul de verificare a crean]elor, de \ntocmire,
afi[are [i comunicare a tabelului preliminar de crean]e
02.04.2015; c) termenul pentru \ntocmirea [i afi[area tabelu-
lui definitiv la 27.04.2015; d) data primei [edin]e a adun`rii
generale a creditorilor, 07.04.2015 ora 14.00; e) adunarea gen-
eral` a asocia]ilor la data de 16.02.2015, ora 14.00 la sediul ad-
ministratorului judiciar.

Ministerul Finan]elor Publice. Agen]ia Na]ional` de Admin-
istrare Fiscal`. Direc]ia General` Regional` a Finan]elor Pub-
lice Ia[i. Administra]ia Jude]ean` a Finan]elor Publice
Suceava. Având în vedere prevederile art. 13, alin. 2 [i art.16
din Ordinului Ministerului Finan]elor Publice nr. 1009/
23.07.2007 privind procedurile de selec]ie a practicienilor în
insolven]` agrea]i de Agen]ia Na]ional` de Administrare Fis-
cal`, al`turat v` transmitem: Invita]ie de participare: Ad-
ministra]ia Jude]ean` a Finan]elor Publice a Jude]ului
Suceava invit` practicienii în insolven]` înscri[i pe Lista prac-
ticienilor în insolven]` agrea]i de Agen]ia Na]ional` de Ad-
ministrare Fiscal` pentru zona a - V - a s` depun`, pân` cel
târziu în data de 19.02.2015, ora 13.00, oferte în vederea de-
semn`rii unui practician în insolven]` privind urm`torii deb-
itori afla]i pe rolul Tribunalului Suceava: 1. SC Meriot Vip SRL
- CUI 30366470; 2. SC Parcaroaia SRL - CUI 17115250. Ofertele
vor fi întocmite în conformitate cu prevederile art. 2, alin.
4, art. 14, art. 16 din Ordinul Pre[edintelui Agen]iei Na]ionale
nr. 1009/2007 cuprinzând: - adresa prin care î[i manifest`
interesul de a fi numi]i în calitate de administrator judiciar/
lichidator; - onorariul lunar solicitat de practician; - onorar-
iul de succes solicitat de practician; - declara]ie pe propria
r`spundere din care s` rezulte c` ofertantul nu se afl` în
situa]ia de incompatibilitate sau conflict de interese cu deb-
itorul la care urmeaz` s` fie numit; - declara]ie pe propria
r`spundere privind num`rul de personal care va fi alocat
pentru realizarea activit`]ilor legate de procedura insol-
ven]ei la respectiva societate (la aceast` declara]ie va fi
ata[at` câte o prezentare a fiecarei persoane [i dovada c`
are încheiat un contract de munc`, de colaborare c` exist`
un raport juridic cu ofertantul, pentru fiecare persoan` în
parte); - strategia de reorganizare [i/ sau lichidare, cu pro-
gram în timp, a c`rei aplicare va fi urmarit` de c`tre or-
ganele fiscale; - colaborarea cu organele fiscale pe raza
c`rora se afl` sediul debitoarei, care va cuprinde o situa]ie
cu privire la gradul de acoperire a crean]elor fiscale cuprinse
în masa credal` pentru toate cazurile din portofoliu
solu]ionate, pentru ca în baza acesteia s` putem efectua de-
partajarea ofertan]ilor în cazul în care ace[tia ar cumula
acela[i punctaj, conform art. 15, alin. 2 din O.M.F.P. nr. 1009/
2007; - conform art. 15 comisia se va întruni în ziua de
19.02.2015, ora 13.15 [i va puncta ofertele, declarând
câ[tig`toare oferta care ob]ine cel mai mare punctaj. Doc-
umenta]ia va fi depus` în original la sediul A.J.F.P. Suceava,
str. Vasile Bumbac nr. 7, etaj 1, birou nr. 43, în plic închis, toate
paginile fiind numerotate, ini]ializate [i [tampilate. Per-
soane de contact: - Dan Elena - telefon 521358 - int.512; - Rusu
Adrian - telefon 521358 - int. 512.

ADUNåRI GENERALE
Hot`r~rea Nr. 1/28.01.2015 a Adun`rii Generale Extraordinare
a Ac]ionarilor SC Sticloval SA. Adunarea Generala Extraordi-
nar` a Ac]ionarilor SC Sticloval SA, societate \nregistrat` la
ORC sub nr. J29/158/1991, de]in~nd CUI RO 1336115, \ntrunit`
la a doua convocare \n data de 28.01.2015, ora 10.00, la sediul
societ`]ii din V`lenii de Munte, B-dul Nicolae Iorga nr. 41, jud.
Prahova, |n conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 re-
publicat` [i modificat`, a Legii nr. 297/2004 [i a actului consti-
tutiv, Hot`r`[te: 1. Ac]ionarii \[i \nsu[esc situa]ia creat` de
lipsa cadrului legal de func]ionare a Pie]ei Rasdaq. 2. Se
aprob` ca SC Sticloval SA s` efectueze demersurile legale
necesare \n vederea admiterii la tranzac]ionare a ac]iunilor
emise de societate \n cadrul sistemului alternativ de
tranzac]ionare ATS – CAN al Bursei de Valori Bucure[ti. 3. Se
mandateaz` doamna Popescu Ecaterina, pre[edinte al Con-
siliului de Administra]ie, [i domnul Opris Emanoil, director
general, s` efectueze demersurile legale pentru ducerea la
\ndeplinire a hot`r~rii adun`rii generale. De asemenea, per-
soanele desemnate au posibilitatea, \n numele societ`]ii, s`
\mputerniceasc` alte persoane pentru efectuarea demersului
legal. 4. Aprob` data de 17.02.2015 ca data de \nregistrare.

Administratorul Unic al Setum SA Bucure[ti convoac`
Adunarea General` Ordinar` a Ac]ionarilor Setum SA în data
de 18.03.2015, ora 8.00, la sediul societ`]ii din str. Preciziei
nr.32, s. 6, Bucure[ti. Ordinea de zi a Adun`rii Generale Or-
dinare a Ac]ionarilor Setum SA: 1. Prezentarea [i aprobarea
Bilan]ului Contabil pe anul 2014. 2. Prezentarea [i aprobarea
Raportului Comisiei de Cenzori la Bilan]ul Contabil pe anul
2014. 3. Prezentarea [i aprobarea Raportului Administratoru-
lui Unic pe anul 2014. 4. Prezentarea [i aprobarea Bugetului de
Venituri [i Cheltuieli pe anul 2015. 5. Prezentarea [i aprobarea
Programului de Investi]ii pe anul 2015. 6. Prezentarea [i apro-
barea Organigramei de func]ionare a societ`]ii. 7. Salarizarea
Administratorului Unic. 8. Alegerea Administratorului Unic. 9.
Salarizarea Comisiei de Cenzori. 10. Alegerea Comisiei de Cen-
zori. 11. Aprobarea scoaterii din func]iune a unor mijloace fixe.
12. Aprobarea împuternici]ilor societ`]ii. 13. Aprobarea
dezmembr`rii în 2 loturi a Lotului 28 [i încheierea unui con-
tract de schimb prin care Setum SA prime[te teren cu
suprafa]a de 241,6mp, proprietatea SC Hellis Logistic SRL, [i

preda teren cu suprafa]a de 241,6mp, proprietatea Setum SA.
13. Diverse. În cazul neîndeplinirii condi]iilor statutare pentru
desf`[urarea Adun`rii Generale Ordinare, se convoac` o a
doua Adunare General` Ordinar` pentru data de 19.03.2015,
ora 8.00 la sediul societ`]ii Setum SA din str. Preciziei nr.32,
s.6, Bucure[ti.

Completare Convocator: În vederea prezent`rii [i dezbaterii
prevederilor Legii nr. 151/22.10.2014 privind clarificarea statu-
tului juridic al ac]iunilor care se tranzac]ioneaz` pe pia]a
RASDAQ sau pe pia]a valorilor mobiliare necotate, [i a
prevederilor art.117 indice 1 din Legea nr. 31/1990 coroborat
cu prevederile Legii nr.297/2004, Pre[edintele Consiliului de
Administra]ie al SC Fitoterapia SA cu sediul în Bucure[ti bd.
Timi[oara nr. 50 sector 6, înregistrat` la O.N.R.C. Bucure[ti cu
J40/3935/1991, C.U.I. Ro 459497, introduce un nou punct pe
Ordinea de zi a Adun`rii Generale Extraordinare a Ac]ionar-
ilor convocat` pentru data de 18/19 febr. 2015, conform so-
licit`rii adresate Consiliului de Administra]ie de catre
domnul Marinica Teodor înregistrat` cu nr 763/27.01.2015,
ac]ionar ce de]ine un nr. de 1.642.062 ac]iuni reprezentând
27,55 % din capitalul social, astfel: -Aprobarea prelungirii
mandatului membrilor Consiliului de Administra]ie cu patru
ani, respectiv: Andrei Meletie, cet`]ean român, domiciliat
în Bucure[ti, Aleea Emil Botta nr. 3, bl. M105, sc.1, et.6, ap.26,
sector 3, posesor al CI seria RX nr. 570310 eliberat` la
10.09.2014 de SPCEP Sector 3, CNP 1540828400066, în cali-
tate de administrator,  Pre[edinte al Consiliului de Adminis-
tra]ie al S.C. Fitoterapia S.A. prelungirea mandatului cu patru
ani de la data de 16.02.2015 la data 16.02.2019; Popescu
Toma, cet`]ean român, domiciliat în Bucure[ti, str. Ilioara nr.
3, bl. PM 27, sc.D, et.7, ap. 140, sector 3, posesor al CI seria RX
nr. 295897 eliberat` la 20.04.2005 de Sec]ia 13 Poli]ie Bu-
cure[ti, CNP 1581016400529, în calitate de administrator,
membru al Consiliului de Administra]ie prelungirea man-
datului cu patru ani de la data de 16.02.2015 la data
16.02.2019; Ticulescu Nicolae, cet`]ean român, domiciliat în
Bucure[ti, str. Dealul Tugulea nr. 38-40, bl. 14 sc 2 et.1 ap 28,
sector 6, posesor al CI seria RT nr 597626 eliberat` la
09.09.2008 de SPCEP S6 biroul nr. 2, CNP 1381218400334, în
calitate de administrator, membru al Consiliului de Admin-
istra]ie prelungirea mandatului cu patru ani de la data de
05.02.2015 la data 05.02.2019. Punctul 2 Diverse devine
punctul 3. Data adun`rii este 18 februarie 2015, ora 10.00, la
sediul societ`]ii, pentru to]i ac]ionarii existen]i [i înregistra]i
în Registrul ac]ionarilor la sfâr[itul zilei de 28 ianuarie 2015,
data de referin]`, ac]ionari care au dreptul de a participa [i
de a vota în adunarea general`. Propunerea Pre[edintelui
Consiliului de Administra]ie privind data de înregistrare,
necesar` identific`rii ac]ionarilor asupra c`rora se r`sfrâng
efectele hot`rârii Adun`rii Generale Extraordinare a
Ac]ionarilor, este: a 10-a zi dup` data desf`[ur`rii Adun`rii
Generale. În cazul în care la prima convocare nu se vor în-
deplini condi]iile de cvorum, Adunarea General` Extraordi-
nar` a Ac]ionarilor S.C. Fitoterapia S.A. se va desf`[ura pe
data de 19  februarie 2015, la aceea[i ora [i în acela[i loc. Or-
dinea de Zi completat` a Adun`rii Generale Extraordinare a
Ac]ionarilor: 1. Prezentarea [i dezbaterea prevederilor Legii
nr. 151/22.10.2014 privind clarificarea statutului juridic al
ac]iunilor, [i aprobarea admiterii sau nu pe o pia]` regle-
mentat` sau alte sisteme alternative de tranzac]ionare în
conformitate cu prevederile Legii nr. 151/22.10.2014 [i a
normelor de aplicare emise de Administra]ia de Supraveg-
here Financiar`. 2. Aprobarea prelungirii mandatului  mem-
brilor Consiliului de Administra]ie cu patru ani, respectiv:
Andrei, Meletie, cet`]ean român, domiciliat în Bucure[ti,
Aleea Emil Botta nr. 3, bl. M105, sc.1, et.6, ap.26, sector 3, pos-
esor al CI seria RX nr. 570310 eliberat` la 10.09.2014 de SPCEP
Sector 3, CNP 1540828400066, în calitate de administrator,
Pre[edinte al Consiliului de Administra]ie al S.C. Fitoterapia
S.A. prelungirea mandatului cu patru ani de la data de
16.02.2015 la data 16.02.2019; Popescu Toma, cet`]ean
român, domiciliat în Bucure[ti, str. Ilioara nr. 3, bl. PM 27, sc.D,
et.7, ap.140, sector 3, posesor al CI seria RX nr. 295897 elib-
erat` la 20.04.2005 de Sec]ia 13 Poli]ie Bucure[ti, CNP
1581016400529, în calitate de administrator, membru al Con-
siliului de Administra]ie prelungirea mandatului cu patru
ani de la data de 16.02.2015 la data 16.02.2019; Ticulescu
Nicolae, cet`]ean român, domiciliat în Bucure[ti, str. Dealul
Tugulea nr. 38-40, bl. 14 sc. 2, et.1, ap. 28, sector 6, posesor al
CI sera RT nr 597626 eliberat` la 09.09.2008 de SPCEP S6
biroul nr.2, CNP 1381218400334, în calitate de administrator,
membru al Consiliului de Administra]ie prelungirea man-
datului cu patru ani de la data de 05.02.2015 la data
05.02.2019. 3. Diverse. Formularele de procuri speciale pen-
tru reprezentarea în Adunarea General` Extraordinar` se
pot ob]ine de la sediul social al SC Fitoterapia SA începând
cu data de 01 februarie 2015. Dup` completare [i semnare,
un exemplar al procurii speciale se va depune/ expedia la
sediul social al SC Fitoterapia SA pân` la data de 15 febr. 2015,
un exemplar va fi înmânat/ expediat reprezentantului îm-
puternicit, cel de-al treilea exemplar r`mânând la ac]ionar.

Erat` la Convocatorul Adun`rii General` Extraordinar` a
Ac]ionarilor din data de 19.02.2015 orele 12.00: SC Complex
Comet SA cu sediul în Bucure[ti, Bd. Timi[oara nr. 84, sector
6, înregistrat` la O.R.C. sub nr. J40/391/1991, CIF: RO 2622360,
cont bancar nr. RO47 BPOS 7080 2781 899R OL01 deschis la
Banc Post– Ghencea, reprezent` legal prin dl. Paul Pop– Di-
rector General, men]ion`m c` dintr-o eroare în convocatorul
sus men]ionat, A. Nu s-a specificat dreptul ac]ionarilor de a in-
troduce puncte pe ordinea de zi a A.G.E.A. [i de a pune în-
treb`ri privind aceasta în conformitate cu art. 7 [i 13 din

SC CONPET SA Ploie[ti achizi]ioneaz` bunuri /servicii
/lucr`ri confom Normelor procedurale interne de
achizi]ii, aprobate prin Hot`r~rea Adun`rii Generale Or-
dinare a Ac]ionarilor societ`]ii nr. 4 din 29.04.2014, pub-
licat` \n Monitorul Oficial al Rom~niei, nr.
2823/20.05.2014, partea a IV-a. |n perioada 23.01.2015 –
29.01.2015 au fost postate pe site-ul CONPET urm`toarele
achizi]ii: 1.) “Servicii de calibrarea rezervoarelor aflate \n
proprietatea SC CONPET SA”; 2) “Servicii de verificare a
documenta]iei tehnico-economice pentru lucrarea “În-
locuire conduct` titei Ø 65/8” F1 Depozit Satchinez-
Rampa Biled pe o lungime de cca. 3.800 m, in zona
Satchinez [i Biled, jud. Timi[”; 3) “Verificare tehnic` În
utilizare pentru centralele termice de producere ap`
cald` necesar` \nc`lzirii spa]iilor industriale [i adminis-
trative apar]inând SC CONPET SA”. 4) «Servicii de verifi-
care a documentatiei tehnico-economice pentru
lucrarea „Înlocuire conduct` de transport ]i]ei„ 10 3/4
"Gherce[ti - Icoana, În zona ventil sec]ionare mal stâng
Olte] - ventil sec]ionare mal stâng pârâu Gengea, pe o
lungime de cea. 2.000 m, localitatea Bal[, jud. Olt"»; 5)
‚Revizii ISCIR la cisternele a 6 vagoane proprietatea SC
CONPET SA Ploiesti, de capacitate 80 mc, destinate
transportului de gazolina TM01”. 6) „Expertizarea recip-
ientelor care echipeaza vagoanele de transport gazolina
proprietatea SC CONPET SA Ploiesti; 7) „Servicii privind
mentenanta pentru mijloacele auto de tip Mitsubishi
din flota auto a SC CONPET SA Ploiesti”; 8) „Servicii de
proiectare pentru executia lucrarilor de reabilitare
ansamblu Sediul II CONPET, str. Rezervoarelor nr. 8,
Ploiesti”; 9) „Modernizare alimentare cu energie elec-
trica Rampa de Salonta”. Anun]urile/ Invita]iile de par-
ticipare \nso]ite de documentele care stau la baza
\ntocmirii ofertelor, se g`sesc pe pagina proprie de in-
ternet (www.conpet.ro), la sec]iunea Achizi]ii publice.
Director Departament Managementul Achizi]iilor [i In-
vesti]iilor. Ing. Radu Albu; {ef Serviciu Achizi]ii, Jr. Agrip-
ina Tircavu.
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anun}uri

Regulamentul C.N.V.M. nr. 6/2009, drepturi care sunt respec-
tate, astfel: Unul sau mai mul[i ac]ionari reprezentând, indi-
vidual sau împreun`, cel pu]in 5% din capitalul social al
Societ`]ii (denumi]i în cele ce urmeaz` “Ini]iatori”) au dreptul:
a) De a introduce puncte pe ordinea de zi a adun`rii generale,
cu condi]ia ca fiecare punct s` fie înso]it de o justificare sau
de un proiect de hot`râre propus  spre adoptare de adunarea
general` [i b) De a prezenta proiecte de hot`râre pentru
punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe oridnea de
zi a adun`rii generale. Propunerile privind introducerea de
noi puncte pe ordinea de zi a Adun`rii trebuie s` fie înso]ite
de copiile actelor de identitate ale ini]iatorilor. Cererile cu
privire la introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi a
Adun`rii se înainteaz` Consiliului de Administra]ie al
societ`]ii în termen de 15 zile de la data public`rii Convoca-
torului Adun`rii, numai în scris, în plic închis, cu men]iunea
“Pentru Adunarea general` Extraordinar` a Ac]ionarilor SC
Complex Comet SA din data de 19.02.2015” înso]ite de copia
actului de identitate valabil al ini]iatorului (în cazul per-
soanelor fizice buletin/ carte de identitate, respectiv în cazul
persoanelor juridice, bultein /carte de identitate a reprezen-
tantului legal împreun` cu certificatul constator eliberat de
Registrul Comer]ului, nu mai vechi de 30 de zile). Ordinea de
zi completat` cu punctele propuse de ac]ionarii sus
men]iona]i va fi publicat` cu îndeplinirea cerin]elor prev`zute
de lege [i actul constitutiv pentru convocarea adun`rii gen-
erale. Proiectele de hot`râri pentru punctele incluse sau pro-
puse spre a fi incluse în ordinea de zi a Adun`rii se înainteaz`
Consiliului de Administra]ie al societ`]ii în termen de 15 zile
de la data public`rii Convocatorului Adun`rii, numai în scris,
în plic închis, cu men]iunea “Pentru Adunarea general` Extra-
ordinar` a Ac]ionarilor SC Complex Comet SA din data de
19.02.2015” înso]ite de copia actului de identitate valabil al
ini]iatorului (în cazul persoanelor fizice buletin/ carte de iden-
titate, respectiv în cazul persoanelor juridice, bultein /carte
de identitate a reprezentantului legal împreun` cu certificatul
constator eliberat de Registrul Comer]ului, nu mai vechi de
30 de zile). Ac]ionarii Societ`]ii, indiferent de participa]ia
de]inut` în capital social, pot transmite întreb`ri în scris
privind punctele de pe ordinea de zi a Adun`rii. Ac]ionarii pot
depune asemenea întreb`ri doar înso]ite de copia actului de
identitate valabil (în cazul persoanelor fizice buletin/ carte de
identitate, respectiv în cazul persoanelor juridice, bultein
/carte de identitate a reprezentantului legal împreun` cu cer-
tificatul constator eliberat de Registrul Comer]ului, nu mai
vechi de 30 de zile). B. Se modific` data de referin]` din 26
ianuarie 2015 în 9 februarie 2015. C. Se completeaz` punctul
2 al convocatorului cu men]iunea ca sistemul alternativ de
tranzac]ionare la care se face referire este pia]a AeRO. D. Se
modific` punctul 3 al convocatorului, astfel data de înregis-
trare devine 12.03.2015. E. Se introduce punctul 4 pe ordinea
de zi ce are urm`torul cuprins: prezentarea Raportului
cuprinzând cadrul juridic aplicabil tranzac]ion`rii ac]iunilor
pe o pia]` reglementat`, respectiv tranzac]ion`rii în cadrul
unui sistem alternativ de tranzac]ionare [i Prezentarea
pie]elor reglementate [i a sistemelor alternative de
tranzac]ionare pe care pot fi tranzac]ionate ac]iunile societ`]i.
F. Se men]ioneaz` c` materialele de la ordinea de zi vor putea
fi consultate doar la sediul societ`]ii. SC Complex Comet SA,
Reprezentat` legal prin Paul Pop.

Hot`rârea Adun`rii Generale Extraordinare a Ac]ionarilor
Avia]ia Utilitar` Bucure[ti SA din data de 15.01.2015: În con-
formitate cu prevederile art.115 [i 117 din Legea nr.31/1990
Adunarea General` Extraordinar` a Ac]ionarilor întrunit` la
data de 15.01.2015, ora 12,00  la sediul din Bucure[ti, [oseaua
Bucure[ti– Ploie[ti, km.8, sector 1, C.U.I. 1555298,
J40/3141/1991, cu votul domnului Sorin Avramescu,
cet`]ean român n`scut la data de 18.10.1962, în municipiul
Petro[ani, jude]ul Hunedoara, domiciliat în str. 1 Decembrie
1918, bl.122, sc.1, et.2, ap.4, municipiul Petro[ani, jude]ul
Hunedoara, identificat cu C.I., seria HD, nr. 209781, eliberat`
de Poli]ia Municipiului Petro[ani, la data de 20.01.2004,
CNP: 1621018205021, ac]ionar majoritar al Societ`]ii, care
de]ine 90,5745% din valoarea capitalului social subscris, [i
cu votul ac]ionarului AAAS care detine 9,3607% din va -
loarea capitalului social subscris fiind îndeplinite condi]iile

legale [i statutare pentru luarea acestei hot`râri, s-au
hot`rât urm`toarele: 1. Se aprob` ca Avia]ia Utilitar` Bu-
cure[ti SA s` fac` demersurile legale necesare în vederea
admiterii la tranzac]ionare a ac]iunilor pe sistemul alterna-
tiv de tranzac]ionare administrat de Bursa de Valori Bu-
cure[ti. Se împuternice[te Administratorul unic al societ`]ii
s` efectueze toate procedurile, [i formalit`]ile prev`zute de
lege în vederea ducerii la îndeplinire a prevederilor prezen-
tei hot`râri A.G.E.A., inclusiv, prin mandatarea oric`rei per-
soane fizice, juridice, sau avocat, care s` reprezinte
interesele societ`]ii [i s` deruleze în numele societ`]ii pro-
cedura în vederea admiterii la tranzac]ionare a ac]iunilor
pe sistemul alternativ de tranzac]ionare administrat de
Bursa de Valori Bucure[ti. 2. Se aprob` extinderea obiectu-
lui de activitate al societ`]ii cu urm`toarele activit`]i: 2410
Produc]ia de metale feroase sub forme primare [i de feroali-
aje; 4621 Comer] cu ridicata al cerealelor, semin]elor, fura-
jelor [i tutunului neprelucrat; 4623 Comer] cu ridicata al
animalelor vii; 4631 Comert cu ridicata al fructelor [i
legumelor; 4632 Comer] cu ridicata al c`rnii [i produselor
din carne; 4633 Comer] cu ridicata al produselor lactate,
ou`lor, uleiurilor [i gr`similor comestibile; 4634 Comer] cu
ridicata al b`uturilor; 4635 Comer] cu ridicata al produselor
din tutun; 4636 Comer] cu ridicata al zah`rului, ciocolatei [i
produselor zaharoase; 4637 Comer] cu ridicata cu cafea,
ceai, cacao [i condimente; 4638 Comer] cu ridicata special-
izat al altor alimente, inclusiv pe[te, crustacee [i molu[te;
4639 Comer] cu ridicata nespecializat de produse ali-
mentare, b`uturi [i tutun; 4641 Comer] cu ridicata al pro-
duselor textile; 4643 Comer] cu ridicata al aparatelor
electrice de uz gospod`resc, al aparatelor de radio [i televi-
zoarelor; 4644 Comer] cu ridicata al produselor din ce-
ramic`, sticl`rie, [i produse de intre]inere; 4649 Comer] cu
ridicata al altor bunuri de uz gospod`resc; 4661 Comer] cu
ridicata al ma[inilor agricole, echipamentelor [i furniturilor;
4672 Comer] cu ridicata al metalelor [i minereurilor metal-
ice; 4673 Comer] cu ridicata al materialului lemnos [i a ma-
terialelor de construc]ie [i echipamentelor sanitare; 4674
Comer] cu ridicata al echipamentelor [i furniturilor de
fier`rie pentru instala]ii sanitare [i de înc`lzire; 4676 Comer]
cu ridicata al altor produse intermediare; 4677 Comer] cu
ridicata al de[eurilor [i resturilor; 4690 Comer] cu ridicata
nespecializat în magazine specializate; 4721 Comer] cu
am`nuntul al fructelor [i legumelor proaspete, în magazine
specializate; 4722 Comer] cu am`nuntul al c`rnii [i al pro-
duselor din carne, în magazine specializate; 4723 Comer] cu
am`nuntul al pe[telui, crustaceelor [i molu[telor, în maga-
zine specializate; 5530 Parcuri pentru rulote, campinguri [i
tabere. 3. Se stabile[te ca dat` de înregistrare pentru iden-
tificarea ac]ionarilor asupra c`rora se produc efectele
prezentei hot`râri A.G.O.A., conform art. 238 din Legea nr.
297/2004 data de 30.01.2015. Administrator Unic, Terra Fi-
nance SRL, Prin reprezentant legal Costas Bogdan. Secre-
tarul Adun`rii Generale Extraordinare a Ac]ionarilor,
Popescu Eugenia.

LICITA}II
1.SC Fise Electrica Serv SA -SISE Electrica Transilvania Nord, cu
sediul în Cluj Napoca, str.Taberei, nr.20, Tel. +40372.640.302,
Fax: +40264.205.504, organizeaz` procedura de licita]ie de-
schis` pentru achizi]ia de servicii „Închirieri utilaje [i de
echipamente de construc]ii [i de lucr`ri publice cu operator
(macarale, excavatoare, buldozere, înc`rc`toare, etc) cod
cpv: 45500000-2” în cantit`]ile [i condi]iile prev`zute în
documenta]ia de atribuire. Adresa la care se poate solicita
documenta]ia de atribuire: SISE Transilvania Nord, Cluj
Napoca, str.Taberei, nr.20, Tel. +40372.640.302, Fax:
+40264205504. Documenta]ia de atribuire se pune la dis-
pozi]ia operatorilor economici în urma solicit`rii acestora.
2.Locul de prestare a serviciilor: conform specifica]iilor din
documenta]ia de atribuire. 3.Natura [i cantitatea serviciilor
ce se vor achizi]iona: în limitele valorice prev`zute în docu-
menta]ia de atribuire. 4.Durata acordului cadru: 12 luni.
Prestarea serviciilor se va face în maxim 2 ore de la solicitare
în municipiile resedin]` de jude] [i maxim 4 ore în celelalte

puncte de lucru din jude]e. 5.Data limit` de primire a ofer-
telor: 17.02.2015, ora 11.00. Data deschiderii ofertelor:
17.02.2015, ora 12.00. 6.Adresa la care se depun ofertele:
sediul SISE Transilvania Nord, Cluj-Napoca, str.Taberei, nr.20,
secretariat general. 7.Limba de redactare a ofertelor: limba
român`. 8.Perioada de valabilitate a ofertei: 90 de zile de
la data deschiderii ofertelor. 9.Criteriul de atribuire a acordu-
lui cadru: “pre]ul cel mai sc`zut”.

Ministerul Finan]elor Publice. Agen]ia Na]ional` de Admin-
istrare Fiscal`. Direc]ia General` Regional` a Finan]elor Pub-
lice Ia[i. Administra]ia Jude]ean` a Finan]elor Publice Ia[i.
Dosarele executare nr. E – 95. Nr. CCM / 1285/ 28.01.2015.
Anun]ul privind vânzarea pentru bunuri imobile. Anul 2015
luna februarie ziua 11. În temeiul art. 162, alin. (1) din Ordo-
nan]a Guvernului nr. 92/ 2003 privind Codul de Procedur`
Fiscal`, republicat`, cu modific`rile [i complet`rile ulte-
rioare, se face cunoscut c` în ziua de 11 luna februarie anul
2015 ora 10.00, în localitatea Ia[i, str. Anastasie Panu nr. 26,
se vor vinde prin vânzare la licita]ie urm`toarele bunuri imo-
bile, proprietate a debitorului SC Elgeo Company SRL Ia[i,
cu domiciliul fiscal în localitatea Ia[i, str. Prof. Borcea nr. 8,
jude]ul Ia[i, cod de identificare fiscal` 20547844: 1. complex
de active compus din: - teren incint` în suprafa]` de 11.179
m.p. situat în localitatea Hârl`u, jude]ul Ia[i, strada G`rii; -
cl`dirile C1 – C5 compuse din: C1 – Magazie metalic` cu
suprafa]a de 666,27 mp, C2 – Platform` cram` subteran`
cu suprafa]a de 305,44 mp, C3 – Grup sanitar cu suprafa]a
de 45,21 mp, C4 – Hal` produc]ie [i administra]ie cu
suprafa]a de 1647,96 mp [i C5 – Ramp` cu suprafa]a de 42,53
mp; - pre] de pornire licita]ie 993.254 lei (exclusiv TVA).
Bunurile imobile mai sus men]ionate sunt grevate de
urm`toarele: Creditori, Sarcini: 1). Garanti Bank S.A. – Sucur-
sala Ia[i - Contract de ipotec` imobiliar` nr. 4598/ 23.11.2012;
2). A.N.A.F - D.G.R.F.P. Ia[i, A.J.F.P. Ia[i, str. Anastasie Panu nr.
26 - P.V.S. 10358/ 22.07.2014; 3). SC Levent Company SRL Ia[i,
strada S`r`rie nr. 53, jude]ul Ia[i - Hot`râre judec`toreasc`
– Încheiere în dosar nr.1056/ 239/ 2014. Invit`m pe cei care
pretind vreun drept asupra acestor bunuri s` în[tiin]eze de-
spre aceasta organul de executare, înainte de data stabilit`
pentru vânzare. Cei interesa]i în cump`rarea bunurilor sunt
invita]i s` prezinte, pân` la termenul de vânzare sau, în
cazul vânz`rii prin licita]ie, pân` în ziua precedent` ter-
menului de vânzare: oferte de cump`rare; în cazul vânz`rii
la licita]ie, dovada pl`]ii taxei de participare, reprezentând
10% din pre]ul de pornire a licita]iei (în contul RO54 TREZ
4065 067X XX01 9752 deschis la Trezoreria Municipiului Ia[i
beneficiar A.J.F.P. Ia[i cod fiscal 4540909); împuternicirea
persoanei care îl reprezint` pe ofertant; 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 în-
matriculare tradus în limba român`; pentru persoanele fiz-
ice române, copie de pe actul de identitate; dovada emis`

de creditorii fiscali c` nu au obliga]ii fiscale restante, de-
clara]ie pe proprie r`spundere autentificat` prin notariat,
din care s` rezulte c` au fost respectate prevederile art. 157,
pct. 3 din HG nr. 1050/ 2004, pentru aprobarea Normelor
metodologice a OG 92/ 2003 privind Codul de Procedur`
Fiscal`, republicat`, în sensul c`: debitorul nu va licita nici
personal, nici prin persoan` interpus`, urmând s` se prez-
inte la data stabilit` pentru vânzare [i la locul fixat în acest
scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate in-
troduce 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. 10, alin. (2), lit. d) din Ordonan]a Guvernului nr. 92/
2003, republicat`, cu modificarile [i complet`rile ulterioare,
când urmeaz` s` se ia m`suri de executare silit`, nu este
obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informa]ii su-
plimentare, v` pute]i adresa la sediul nostru sau la telefon
num`rul 0232/ 213332 interior 1701. Data afi[`rii: 30.01.2015.

PIERDERI
Pierdut adeverin]` plat` integral` rate locuin]`, pe numele
Verde Daniela [i Vasile. O declar nul`. 

Pierdut proces verbal predare-primire ap.43, Str.Al. Rotaisa
nr.2, bl.M4, pe numele Sanda Maria. Îl declar nul. 

SC Ilando Carmi SRL CF RO 11053710, declar` furat facturier [i
chitan]ier ILANDO 5701-5750 câte cinzeci buc`]i fiecare câte o
parte din ele [tampilate cu [tampila firmei iar restul în alb,
respectiv de la 5701 la 5730 erau [tampilate.

Declar nule documentele: autoriza]ie nr.2795 [i autoriza]ie
taxi seria SC nr. 8292 emise de Direc]ia Transporturi, Drumuri,
Sistematizarea Circula]iei de la Prim`ria Municipiului Bu-
cure[ti ale SC Mariocris Serv SRL, C.U.I. 15821098.

Declar nule CI seria buletin RT nr. 604498 SPCEP  S.5, actul de
mo[tenitor -B.N.P. Ro[iori de Vede pe numele Serafim Maria
Alina.

P.F.A. Serafim Maria Alina cod fiscal 19326467, F40/1107/2005
declar pierdute toate documentele emise [i primite din 2005-
2014, rapoartele financiare pentru A.F.S. 5. Declar nul`
[tampila rotund` P.F.A.

CMI Niculae Vasilica, str. Teiu[ nr.3, sector 5, Bucure[ti, CIF
20298425, declar pierdut` autoriza]ia sanitar` de func]ionare
nr.431 din 12.02.2010 eliberat` M.S. Dir. S`n`tate Public` a M.B.,
declar nul`.

Pierdut certificat constatator nr. 30852 din data de 20.09.2005
eliberat de Oficiul Registrului Comer]ului de pe l~ng` Tri-
bunalul Bistri]a N`s`ud pentru firma Klever System SRL \nreg-
istrat` la Registrul Comertului sub num`rul J6/761/2004,
av~nd codul unic de \nregistrare 16861210. Se declar` nul.


