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anun}uri

OFERTE SERVICIU
Prim`ria Municipiului Dorohoi organizeaz` concurs în data
de 22.04.2015, orele 10.00 pentru: REFERENT II LA DIREC}IA
EDILITARE. Rela]ii suplimentare se pot ob]ine la Comparti-
mentul resurse umane din cadrul Prim`riei Municipiului
Dorohoi, la tel. 0231.610.133, interior 114 sau pe site-ul in -
stitu]iei www.primariadorohoi.ro. Tematica de concurs [i
condi]iile de concurs sunt afi[ate la sediul institu]iei.

Universitatea Babe[-Bolyai. Direc]ia Resurse Umane. Servi-
ciul 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 pen-
tru ocuparea postului de secretar [ef, vacant pe perioad`
nedeterminat` în cadrul Facult`]ii de [tiin]a [i Ingineria Me -
diului. Condi]ii de participare: - studii superioare; - cuno[tin]e
operare PC (Word, Excel); - cuno[terea unei limbi str`ine de
circula]ie interna]ional`; - vechime în activitatea de secre-
tariat, în înv`]`mântul superior, minim 5 ani. Concursul va
consta într-o prob` scris` (în data de 23.04.2015, ora 10.00) [i
un interviu (în data de 30.04.2015, ora 10.00). Dosarele de
concurs se pot depune pân` la data de 15.04.2015, ora 16.00.
Informa]ii suplimentare se pot ob]ine de la Direc]ia Resurse
Umane, str. I.C. Br`tianu nr. 14, pe pagina de internet
www.ubbcluj.ro sau telefon 0264/ 405300, interior 5449. Di-
rector RU, Mircea Ra]iu.

CONCURSURI
Inspectoratul General pentru Imigr`ri organizeaz` Examen/
Concurs pentru încadrarea prin recrutare din surs` extern`,
a postului contactual vacant din cadrul Centrului Regional
de Cazare [i Proceduri pentru Solicitan]ii de Azil Timi[oara, de
muncitor calificat IV-I (fochist). -în data de 23.04.2015 (proba
practic`), ora 10.00– la sediul Centrului pentru Cazarea
Str`inilor lua]i în Custodie Public` Otopeni din cadrul Inspec-
toratului General pentru Imig`ri, [os. Bucure[ti– Ploie[ti nr.
257; -în data de 24.04.2015 (interviu), ora 10.00- la sediul In-
spectoratului General pentru Imigr`ri din Bucure[ti, str. Lt.
Col. Marinescu Constantin, nr.15 A, Sector 5. Nivelul studiilor:
-S` fie absolvent de studii generale, cu certificat de capaci-
tate/ absolvire a înv`]`mântului de 8 ani; -S` fie autorizat
ISCIR pentru func]ia de muncitor calificat– fochist (auto -
riza]ie tip C). Dosarele de înscriere la examen/ concurs se vor
depune la sediul Inspectoratul General pentru Imigr`ri din
municipiul Bucure[ti, str. Lt. col. Marinescu Constantin, nr.15
A, Sector 5, Serviciul Resurse Umane [i Asisten]` Psihologic`,
în termen de 10 zile lucr`oare de la data afi[`rii anun]ului, în
zilele lucr`toare, intervalul orar 08.00–16.00. Rela]ii supli-
mentare se pot ob]ine la telefon: 021-410.75.13, interior 19032-
Serviciul Resurse Umane [i Asisten]` Psihologic`, în zilele
lucr`toare între orele 8.00-16.00, persoan` de contact inspec-
tor principal de poli]ie Florin Gîrcoveanu. Anun]ul a fost pub-
licat în Monitorul Oficial în data 31.03.2015.

CITA}II
Reclamanta Maga Ionela citeaz` pe paratul Bîn]u Viorel \n
dosar 4457/260/2014 la data 23.04.2015, la Judec`toria
Moine[ti, obiect suplinire consim]`mânt.    

P~r~ta Pop Cornelia cu ultim domiciliu cunoscut \n Vi[eu de
Sus str Republicii nr.1/7 jude]ul Maramure[, este citat` \n data
de 22.04.2015 la judec`toria Vi[eu de Sus pentru divor] \n
dosarul 1126/336/2014.

Judec`toria V`lenii de Munte, jud. Prahova, Dosar nr.
296/331/2015, data 23.03.2015, fa]` de dispozi]iile \ncheierii
de [edin]` din 19.03.2015 din dosarul nr. 296/331/2015, prin
care se invoc` de c`tre reclamantul VOICILAS DUMITRU,
domiciliat \n comuna Starchiojd, nr.430, jud. Prahova,
dob~ndirea dreptului de proprietate ca urmare a efectului
prescrip]iei achizitive de lung` durat` pentru imobilul teren
\n suprafa]` de 1730 mp, din care suprafa]a de 686 mp C.c [i
1044 mp Fn, situat \n intravilanul comunei Starchiojd, sat
Starchiojd, T30, Cc 17, F18, jud. Prahova, se emite Soma]ia,
prin care to]i cei interesa]i pot face opozi]ie \n termen de 6
luni de la emiterea celei din urma publica]ii, \n lipsa opozi]iei
formulat` \n termen procedural, se va trece la judecarea
cererii. Men]ion`m c` imobilul este de]inut de c`tre recla-
mantul Voicilas Dumitru, cu domiciliul \n comuna Starchiojd,
nr.430, jud. Prahova.

Ministerul Finan]elor Publice. Agen]ia Na]ional` de Adminis -
trare Fiscal`. Direc]ia General` Regional` a Finan]elor Pu blice
Ia[i. Administra]ia Jude]ean` a Finan]elor Publice Ia[i. Cita]ie.
S.C. Mobitex S.R.L., cu sediul social în com. Valea Lupului,
jude]ul Ia[i, înmatriculat` la Oficiul Registrului Comer]ului
Ia[i sub nr. J22/130/2000, C.U.I. 12752244 prin administrator
statutar Iacob Pavel este citat` la Tribunalul Ia[i, camera S.II.
– etaj II, Complet com S2 faliment, cu sediul în Ia[i, str. Elena
Doamna nr. 1A, în dosarul nr. 9139/99/2014, în calitate de
debi tor, pentru termenul de judecat` din data de 13.05.2015,
ora 09.00, în contradictoriu cu Direc]ia General` Regional` a
Finan]elor Publice Ia[i, în calitate de creditor, privind cererea
de deschidere a procedurii insolven]ei conf. Lg. 85/2014. 

DIVERSE
Familie cu venituri mici cerem ajutor financiar pentru plata
cheltuielilor [i plata unui aparat dentar. Cine ne poate ajuta
ne poate trimite bani în contul deschis la banca Transilvania
RO93BTRL06601201D47226XX. 

Private Liquidation Group IPURL numit lichidator judiciar în
dosarul 946/111/2015 aflat pe rolul Tribunalului Bihor, privind
pe debitoarea SC Geronimo Construct SRL CUI 30461707
J5/1161/2012 îi anun]` pe to]i creditorii societ`]ii sus men -
]iona te c` s-a deschis procedura prev`zut` de Legea nr.
85/2014 [i, în consecin]`: 1. termenul limit` pentru înregis-
trarea cererii de admitere a crean]ei dumneavoastr` asupra
averii debitoarei SC Geronimo Construct SRL este data de
25.04.2015; 2. termenul limit` de verificare a crean]elor, în-
tocmire, afi[are [i comunicare a tabelului preliminar al
crean]elor va fi data de 08.05.2015; 3. termenul pentru
solu]ionare eventualelor contesta]ii va fi data de 15.05.2015
[i termenul pentru afi[area tabelului definitiv al crean]elor
va fi data 18.05.2015; 4. prima [edin]` a adun`rii creditorilor
va avea loc în data de 13.05.2015, ora 11:00, la adresa Private
Liquidation Group IPURL, Oradea, str. Avram Iancu nr. 2 ap.11,
jude]ul Bihor.

Judec`toria Ia[i. Sec]ia civil`. Dosar 7146/245/2014. {edin]a
public` din 05.02.2015. Sentin]a civil` 1551/2015. Admite, în
parte ac]iunea civil` formulat` de c`tre reclamantul Gå-
NESCU IONEL domiciliat \n Ia[i, str. Ion Creang` nr. 87, bl. C2,
et.2, ap.5, cu domiciliul procedural ales la Societatea Civil`
de Avoa]i “Iacob & Asocia]ii” din Ia[i, str. Ciurchi nr.82, bl. D6,
ap.1, parter în contradictoriu cu pârâ]ii: ANDRIE{ VALERICå,
domiciliat \n comuna Gropni]a, sat S`veni, jud. Ia[i, ANDRIE{
DAMIAN, domiciliat \n com Gropni]a, sat S`veni, jud. Ia[i, AN-
DRIE{ MIHAI, domiciliat \n Ia[i, str. Milcov nr.2, bl.1206, sc. D,
et.2, ap.9, jud. Ia[i, TÂNCU MARIA, domiciliat` \n Ia[i, str.

Roman Vod` nr.10, bl. F2 bis, sc.C, et.3. Ap.15, jud. Ia[i, D|SCå
ELENA,  domiciliat` \n sat Dancu, com. Holboca, str. Dimine]ii,
nr. 44, jud. Ia[i, ANDRIE{ ANGELA, domiciliat` \n sat/com.
Oituz, nr. 1185, jud. Bac`u, reprezentat` de curator Florici Mi-
haela - Cristina, Ia[i, str. Decebal nr.2, bl. Z5, sc.A, et.2, ap.9,
ANDRIE{ DANIELA, domiciliat` \n Ia[i, str. Cerna nr. 20, bl. R1,
sc.A, et.2, ap.12, jud. Ia[i,  ANDRIE{ VIOREL, domiciliat \n Ia[I,
str. Mircea cel B`tr~n nr.3, bl. O2, sc. B, et.1, ap.6, jud. Ia[i, AN-
DRIE{ IONEL, domiciliat \n com. Holboca, sat Dancu, str.
Dimine]ii nr.44, jud. Ia[i, ANDRIE{ EUSEFINA domiciliat` \n
com. Gropni]a, sat S`veni, jud. Ia[i [I  în consecin]`:  Constat`
c` la data de 29.12.2013 a decedat numita G`nescu Veronica
cu ultimul domiciliu \n mun. Ia[i. Constat` c` au calitate de
mo[tenitori: GåNESCU IONEL, so] supravie]uitor, cu o cot`-
parte din mo[tenire de 1/3, ANDRIE{ VALERICå, ANDRIE{
DAMIAN, ANDRIE{ MIHAI, TÂNCU MARIA, DÎSCå ELENA, AN-
DRIE{ ANGELA, ANDRIE{ DANIELA, ANDRIE{ VIOREL, AN-
DRIE{ IONEL, colaterali privilegia]i, fiecare cu câte o
co t`-parte din mo[tenire de 1/18 [i ANDRIE{ EUSEFINA, as-
cendent privilegiat, cu o cot`-parte din mo[tenire de 1/6.
Constat` c` masa de partaj se compune din 3.751,85 unit`]i
de fond de]inute la Fondul deschis de investi]ii ERSTE Bond
Flexible RON, administrat de S.A.I. Erste Asset Management
SA, precum [i din suma de 21.051,33 lei depus` \n cont nr.
2532.A02.0.3310789.0175.ROL.6, deschis la Banca Comercial`
Rom~n` S.A. Dispune ie[ire p`r]ilor din starea de indiviziune.
Atribuie reclamantului GåNESCU IONEL, lotul nr. I.,format
dinstr-un num`r de 1.250,61 unit`]i de fond de]inute de

G`nescu Veronica la Fondul deschis de investi]ii ERSTE Bond
Flexible RON, administrat de S.A.I. Erste Asset Management
S.A., precum [i suma de 7.017,11 lei, existent` \n cont nr.
2532.A02.0.3310789.0175.ROL.6, deschis la Banca Comercial`
Rom~n` S.A. Atribuie pârâtei ANDRIE{ EUSEFINA, lotul nr. II,
format dintr-un num`r de 625,30 unit`]i de fond de]inute
de G`nescu Veronica la la Fondul deschis de investi]ii ERSTE
Bond Flexible RON, administrat de S.A.I. Erste Asset Manage-
ment S.A., precum [i din  [i suma de 3.508,55 lei depus` \n
cont nr.  2532.A02.0.3310789.0175.ROL.6, deschis la Banca
Comercial` Rom~n` S.A. Atribuie pârâtului ANDRIE{ VALE -
RICå, lotul nr. III, format dintr-un num`r de 208,43 unit`]i de
fond de]inute de G`nescu Veronica la la Fondul deschis de in-
vesti]ii ERSTE Bond Flexible RON, administrat de S.A.I. Erste
Asset Management S.A., precum [i din suma de 1.169,51 lei,
depus` \n cont nr.  2532.A02.0.3310789.0175.ROL.6, deschis la
Banca Comercial` Rom~n` S.A. Atribuie pârâtului ANDRIE{
DAMIAN, lotul nr. IV, format dintr-un num`r de 208,43 unit`]i
de fond de]inute de G`nescu Veronica la la Fondul deschis de
investi]ii ERSTE Bond Flexible RON, administrat de S.A.I. Erste
Asset Management S.A., precum [i din  [i suma de 1.169,51
lei, depus` \n cont nr.  2532.A02.0.3310789.0175.ROL.6, deschis
la Banca Comercial` Rom~n` S.A. Atribuie pârâtului ANDRIE{
MIHAI, lotul nr. V, format dintr-un num`r de 208,43 unit`]i de
fond de]inute de G`nescu Veronica la la Fondul deschis de in-
vesti]ii ERSTE Bond Flexible RON, administrat de S.A.I. Erste
Asset Management S.A., precum [i din  [i suma de 1.169,51
lei, depus` \n cont nr. 2532.A02.0.3310789.0175.ROL.6, deschis



la Banca Comercial` Rom~n` S.A. Atribuie pârâtei TÂNCU
MARIA, lotul nr. VI, format dintr-un num`r de 208,43 unit`]I
de fond de]inute de G`nescu Veronica la la Fondul deschis de
investi]ii ERSTE Bond Flexible RON, administrat de S.A.I. Erste
Asset Management S.A., precum [i din [i suma de 1.169,51
lei, depus` \n cont nr.  2532.A02.0.3310789.0175.ROL.6, deschis
la Banca Comercial` Rom~n` S.A. Atribuie pârâtei DÎSCå
ELENA, lotul nr. VII, format dintr-un num`r de 208,43 unit`]i
de fond de]inute de G`nescu Veronica la la Fondul deschis de
investi]ii ERSTE Bond Flexible RON, administrat de S.A.I. Erste
Asset Management S.A., precum [i din [i suma de 1.169,51
lei, depus` \n cont nr.  2532.A02.0.3310789.0175.ROL.6, deschis
la Banca Comercial` Rom~n` S.A. Atribuie pârâtei ANDRIE{
ANGELA lotul nr. VIII, format dintr-un num`r de 208,43
unit`]i de fond de]inute de G`nescu Veronica la la Fondul
deschis de investi]ii ERSTE Bond Flexible RON, administrat
de S.A.I. Erste Asset Management S.A., precum [i din  [i suma
de 1.169,51 lei, depus  ̀\n cont nr.  2532.A02.0.3310789.0175.ROL.6,
deschis la Banca Comercial` Rom~n` S.A. Atribuie pârâtei
ANDRIE{ DAN IELA lotul nr. IX, format dintr-un num`r de
208,43 unit`]i de fond de]inute de G`nescu Veronica la la Fon -
dul deschis de investi]ii ERSTE Bond Flexible RON, administrat

de S.A.I. Erste Asset Management S.A., precum [i din  [i suma
de 1.169,51 lei, depus` \n cont nr.  2532.A02.0.3310789.0175.ROL.6,
deschis la Banca Comercial` Rom~n` S.A. Atribuie pârâtului
ANDRIE{ VIOREL lotul nr. X, format dintr-un num`r de 208,43
unit`]i de fond de]inute de G`nescu Veronica la la Fondul des -
chis de investi]ii ERSTE Bond Flexible RON, administrat de S.A.I.
Erste Asset Management S.A., precum [i din  [i suma de
1.169,51 lei, depus` \n cont nr.  2532.A02.0.3310789.0175.ROL.6,
deschis la Banca Comercial` Rom~n` S.A. Atribuie pârâtului
ANDRIE{ IONEL lotul nr. XI, format dintr-un num`r de 208,43
unit`]i de fond de]inute de G`nescu Veronica la la Fondul
deschis de investi]ii ERSTE Bond Flexible RON, administrat de
S.A.I. Erste Asset Management S.A., precum [i din [i suma de
1.169,51 lei, depus` \n cont nr.  2532.A02.0.3310789.0175.ROL.6,
deschis la Banca Comercial` Rom~n` S.A. Constat` c` recla-
mantul a suportat un pasiv succesoral în valoare de 10.000
lei. Oblig` pârâta ANDRIE{ EUSEFINA s` achite reclamantu-
lui suma de 1666,66 lei cu titlu de pasiv succesoral. Oblig`
pârâ]ii ANDRIE{ VALERICå, ANDRIE{ DAMIAN, ANDRIE{
MIHAI, TÂNCU MARIA, DÎSCå ELENA, ANDRIE{ ANGELA, AN-
DRIE{ DANIELA, ANDRIE{ VIOREL, ANDRIE{ IONEL s` achite
fiecare, reclamantului, câte 555,55 lei cu titlu de pasiv succe-

soral. Oblig` pârâta ANDRIE{ EUSEFINA s` achite reclaman-
tului suma de 1.197,23 lei cu titlu de cheltuieli de judecat`.
Oblig` pârâ]ii ANDRIE{ VALERICå, ANDRIE{ DAMIAN, AN-
DRIE{ MIHAI, TÂNCU MARIA, DÎSCå ELENA, ANDRIE{ AN-
GELA, ANDRIE{ DANIELA, ANDRIE{ VIOREL, ANDRIE{ IONEL
s` achite fiecare, reclamantului, câte 399,07 lei cu titlu de
cheltuieli de judecat`.  Cu drept de apel în termen de 30 de
zile de la comunicare, care se depune la Judec`toria Ia[i. Pro-
nun]at` \n [edin]` public` azi, 05.02.2015.

SOMA}II
Judec`toria N`s`ud. Dosar nr. 2554/265/2014. Soma]ie de
uzucapiune. Reclamanta Partene Ileana, în cadrul dosarului
înregistrat sub nr. 2554/265/2014 al Judec`toriei N`s`ud, a
solicitat s` se constate c` def. Jarda Floarea [i pârâta Jarda
Ioana au dobândit dreptul de proprietate prin uzucapiune
asupra suprafe]ei de teren de cca. 517 mp din imobilul teren
înscris în CF 26543 Sîngeorz-B`i nr. top. 1409, asupra su -
prafe]ei de cca. 232 mp din terenul înscris în CF nr. 26544 Sîn-
georz-B`i nr. top. 1410 [i asupra suprafe]ei de cca 82mp din
terenul înscris în CF nr. 27992 Sîngeorz-B`i nr. top. 1405/1. Prin

prezenta se aduce la cuno[tin]a tuturor persoanelor intere-
sate dreptul de a face opozi]ie [i de a o înainta Judec`toriei
N`s`ud, în caz contrar, în termen de 6 luni de la publicarea
pre zentei, instan]a urmând a trece la judecarea cauzei. Emis`
în baza încheierii din data 11.03.2015. Pre[edinte Peter Eugen
Marius Grefier Grad Ludovica.

Judec`toria N`s`ud. Nr. dosar 70/265/2015. Soma]ie de uzu-
capiune - Emis` la 24.03.2015. Prin ac]iunea civil` ce face
obiectul dosarului nr. 70/265/2015, reclamanta POP ANA,
domiciliat` în Sîngeorz-B`i , str. Valea Borcutului, nr. 277, jude]
Bistri]a-N`s`ud a solicitat constatarea dobândirii dreptului
de proprietate prin uzucapiune, de c`tre defunc]ii Partene
Pantelimon [i Partene Ana, asupra terenului înscris în CF
28204 Sîngeorz-B`i , nr. top 3397 în suprafa]` de cca. 6027
mp [i asupra terenului înscris în CF 152 Sîngeorz-B`i , nr. top
3396 în suprafa]` de cca. 29 mp. Aducem la cuno[tin]a tu-
turor persoanelor interesate faptul c` au posibilitatea de a
formula opozi]ie în cauz`, în termen de 6 luni de emiterea
celei din urm` publica]ii, în caz contrar, instan]a urmând a
trece la judecarea cererii de uzucapiune. Pre[edinte, Gurlui
Claudiu Marius. Grefier, Gagea Gabriela Paraschiva

ADUNåRI GENERALE
Consiliul de Administra]ie al SC Faberrom SA Bucure[ti \n -
regis trat` la Registrul Comer]ului sub nr. J40/620/1991,
anun]` modificarea datei de convoacare a Adun`rii Generale
a Ac]ionarilor la sediul din Bucure[ti, sector 6, Bd. Iuliu Maniu
nr. 7, pentru ziua de 04.05.2015 ora, ora 14:00, cu urm`toarea
ordine de zi: 1. Raportul Consiliului de Administra]ie pe anul
2014. 2. Prezentarea [i aprobarea situa]iilor financiare pe anul
2014: Bilan]ul contabil, contul de profit [i pierderi, anexele
legale; 3. Raportul auditorului pentru anul 2014; 4. Desc`r -
carea de gestiune a Consiliului de Administra]ie pentru anul
2014. 5. Prezentarea [i aprobarea bugetului de venituri [i chel-
tuieli pentru anul 2015; 6. Prelungirea mandatului Consiliu-
lui de administra]ie pentru o perioad` de 4 ani; 7. Diverse. |n
caz de ne\ntrunire a cvorumului legal de desf`[urare a AGA-
SC Faberrom SA, aceasta se va \ntruni la data de 29.04.2015
\n acela[i loc [i la aceea[i or`. 

Convocator -Adunare General` Ordinar` a Ac]ionarilor: Con-
siliul de Administra]ie al S.C. Repacom Obor S.A., cu sediul
social în Bucure[ti, str. Baicului nr.31, sector 2, înmatriculat`
la Registrul Comer]ului sub nr. J40/299/1991, C.U.I.: RO 892,
convoac` Adunarea General` Ordinar` a Ac]ionarilor în ziua
de 30.04.2015, ora 14:00, la punctul de lucru din comuna
Br`ne[ti, str. Industriilor IV nr.3, jude] Ilfov, pentru to]i
ac]ionarii înregistra]i la data de referin]` 15.04.2015, cu
urm`toarea ordine de zi: -Aprobarea Raportului de Gestiune
al Administra]iei; -Aprobarea Raportului Auditoriului; -Apro-
barea Bilan]ului contabil, Contul de profit [i pierdere [i repar-
tizarea profitului [i stabilirea dividendului pe 2014;
-Apro barea Bugetului de venituri [i cheltuieli pe anul 2015; -
Diverse. În situa]ia în care la data convoc`rii nu se realizez`
cvorumul prev`zut de lege, Adunarea General` se recon-
voac` la data de 04.05.2015, ora 14:00, în acela[i loc [i cu
aceea[i ordine de zi. Documentele care vor fi puse în discu]ia
A.G.O.A. pot fi consultate la punctul de lucru al societ`]ii, în-
cepând cu data de 15.04.2015. Informa]ii suplimentare la tel.:
0722.779.458.

Administratorul unic al Sere Vitan- Bârze[ti S.A.,  pesoan` ju-
ridic` român`, cu sediul în com. Glina, str. Parcului FN, Activ
Glina, Ferma Zootehnic`, nr. CAD. 765, jud. Ilfov, înregistrat`
în Registrul Comer]ului sub nr. J23/1301/2004, C.U.I. 397319
convoac` Adunarea General` Ordinar` a Ac]ionarilor, în baza
legii 31/1990, republicat`, pentru data de 05.05.2015, ora 13,
la sediul societ`]ii din com. Glina, str. Parcului FN, Activ Glina,
Ferma Zootehnic`, nr. CAD. 765, jud. Ilfov, pentru to]i
ac]ionarii societ`]ii, înregistra]i la Depozitarul Central S.A.,
la sfâr[itul zilei de 10.04.2015, data de referin]`, cu urm` -
toarea ordine de zi: 1. Aprobarea raportului de gestiune al
administratorului unic la 31.12.2014; 2. Desc`rcarea de ges -
tiune  a administratorului pentru exerci]iul financiar 2014; 3.
Aprobarea raportului Comisiei de Cenzori la 31.12.2014; 4.
Aprobarea situa]iilor financiare anuale încheiate la 31.12.2014.
Includerea de noi puncte pe ordinea de zi de c`tre ac]ionari
pot fi depuse la sediul Societ`]ii cel târziu pân` la data de
15.04.2015. Ac]ionarii pot participa personal, prin reprezen-
tan]ii lor legali sau prin reprezentan]i mandata]i cu procur`
special`. Formularele de procur` special`, precum [i celelalte
materiale informative asupra punctelor aflate pe ordinea de
zi a Adun`rii se pot ob]ine de la sediul Societ`]ii începând
cu data de 30.03.2015. Dup` completare [i semnare un exem -
plar din procura special` va fi depus la sediul Societ`]ii cel
târziu pân` la data de 04.05.2015, orele 13, un exemplar va fi
înmânat reprezentantului, cel de-al treilea exemplar r` -
mânând la ac]ionar. În situatia neîndeplinirii cvorumului
necesar se convoac` o nou` adunare general` ordinar` a
ac]ionarilor pentru data de 19.05.2015, la aceea[i or` [i în
acela[i loc. Informa]ii suplimentare pot fi ob]inute la sediul
societ`]ii sau la telefon 0742.512.085.

Convocare: Consiliul de Administra]ie al SC COMNORD SA.,
persoan` juridic` român`, având Cod de Înregistrare Fiscal`
1590368, atribut fiscal RO [i num`r de Ordine la Registrul
Comer]ului J40/493/1991, cu sediul în Bucure[ti, Calea
Grivi]ei nr.136, sector 1, în temeiul prevederilor Actului consti-
tutiv al societ`]ii [i prevederilor Legii nr.31/1990 republicat`
Convoac`. Adunarea General` Ordinar` a Ac]ionarilor so-
ciet`]ii pentru data de 30.04.2015, ora 12,00. [edin]a Adun`rii
Generale Ordinare a Ac]ionarilor vor avea loc la sediul so-
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ciet`]ii din Bucure[ti, Calea Grivi]ei nr.136, sector 1. La
Adunarea Generala Ordinar` sunt invita]i s` participe to]i
ac]ionarii afla]i în eviden]a Registrului Ac]ionarilor [i Re -
gistrului de Ac]iuni la data de 20.04.2015. Pe ordinea de zi a
Adun`rii Generale Ordinare, sunt înscrise urm`toarele
proble me: 1. Prezentarea raportului Consiliului de Adminis-
tra]ie al societ`]ii pentru anul 2014; 2. Prezentarea raportu-
lui auditorului financiar al societ`]ii pentru anul 2014; 3.
Discutarea, aprobarea sau modificarea, dup` caz, a situa]iilor
financiare anuale ale societ`]ii, pe baza raportului Consiliu-
lui de Administra]ie [i ale auditorilor [i fixarea dividendului
pe anul 2014; 4. Pronun]area asupra gestiunii [i activit`]ii
Consiliului de Administra]ie al societ`]ii pe anul 2014, pre-
cum [i desc`rcarea de gestiune a acestuia; 5. Stabilirea buge-
tului de venituri [i cheltuieli pentru exerci]iul financiar 2015;
6. Stabilirea programului de activitate al societ`]ii pentru ex-
erci]iul financiar 2015; 7. Desemnarea auditorului financiar
[i auditorului intern pentru un nou mandat [i fixarea duratei
minime ale contractelor de audit financiar respectiv intern;
8. Aprobarea datei de 19.05.2015 ca data de înregistrare, con-
form art. 238 din Legea nr. 297/2004. În situa]ia în care
Adunarea General` nu va putea delibera [i vota în mod va -
labil o a doua Adunare General` Ordinar` este convocat`
pentru ziua de 01.05.2015, la ora 12.00, în acela[i loc [i cu ace -
ea[i ordine de zi. Dup` publicarea convoc`rii, ac]ionarii repre -
zentând, individual sau împreun`, cel pu]in 5% din capitalul
social are/au dreptul: a) de a introduce puncte pe ordinea
de zi a adun`rilor generale, în termen de cel mult 15 zile de
la data public`rii convoc`rii, cu condi]ia ca fiecare punct s`
fie înso]it de o justificare sau de un proiect de hot`râre pro-
pus spre adoptare de adunarea general`; [i b) de a prezenta
proiecte de hot`râre, în termen de 15 zile de la data publi-
carii convocarii, pentru punctele incluse sau propuse spre a
fi incluse pe ordinea de zi a adun`rii generale. Aceste drep-
turi pot fi exercitate numai în scris (transmise prin servicii
de curierat sau prin mijloace electronice). Se precizeaz` c`
ac]ionarii ce vor fi împiedica]i de anumite împrejur`ri s` par-
ticipe la Adun`rile Generale vor putea mandata, în confor-
mitate cu art. 125 din Legea 31/1990 republicat` [i
Regulamentul C.N.V.M. 1/2006 [i 6/2009, printr-o procur`
special` o ter]` persoan` care s` participe [i s` voteze în nu-
mele lor [i pentru ei, în Adunarile Generale, în condi]iile legii.
Procurile speciale pot fi ridicate de la sediul societ`]ii în-
cepând cu data convoc`rii [i vor fi depuse spre înregistrare la
secretariatul adun`rii pân` cel târziu la data de 28.04.2015.
Procurile speciale vor putea fi transmise spre înregistrare [i
pe fax sau email în format pdf., reprezentantul ac]ionarului
fiind obligat ca la data adun`rii generale s` aib` asupra sa
procura în original. Ac]ionarii au dreptul s` formuleze în-
treb`ri privind punctele de pe ordinea de zi ale Adun`rilor
Generale în condi]iile art. 13 din Regulamentul C.N.V.M.
6/2009, dup` ce ac]ionarii vor fi identifica]i sau dac` buna
desf`[urare [i preg`tire a adun`rilor generale precum [i pro-
tejarea confiden]ialit`]ii [i a intereselor comerciale a so-
ciet`]ii, permite acest lucru. Documentele privind proble- 
mele incluse în ordinea de zi a Adun`rile Generale pot fi con-
sultate la sediul societ`]ii sau pe pagina de internet
www.comnord.ro, începând cu data convoc`rii. Docu-
mentele aferente [edin]elor, inclusiv propunerile de hot`râre
[i procurile speciale pot fi ob]inute de la dna. Stefan Alina–
tel. 021/2066800. Se propune ca dat` de înregistrare, con-
form art. 238 din Legea nr. 297/2004, data de 19.05.2015.
Pre[edintele Consiliului de Administra]ie al SC Comnord SA,
Oleana Negoita.

Convocarea Adun`rii Generale Ordinare a Ac]ionarilor So-
ciet`]ii Rombeton S.A. pentru data de 05/06 mai 2015: Con-
siliul de Administra]ie al societ`]ii ROMBETON S.A.
(„So cietatea”) cu sediul social în Bucure[ti, Sector 3, înregis-
trat` la Registrul Comer]ului de pe lâng` Tribunalul Bucure[ti
sub nr. J40/480/1991, având codul unic de înregistrare RO
361277, convoac` Adunarea General` Ordinar` a Ac]ionarilor
(„A.G.O.A.”) la data de 05 mai 2015, ora 15.00. Dezbaterile vor
avea loc la sediul social din Bucure[ti, Sector 3, Str. Vasile Lu-
caci nr. 35, cu urm`toarea ordine de zi: 1. Aprobarea situa]iilor
financiare anuale pentru exerci]iul financiar al anului 2014,
a raportului anual al Consiliului de Administra]ie întocmit în

conformitate cu prevederile art. 227 din Legea 297/2004
privind pia]a de capital [i ale Regulamentului C.N.V.M.
1/2006 [i a raportului auditorului financiar extern. 2. Apro-
barea desc`rc`rii de gestiune a persoanelor care au de]inut
calitatea de membru în Consiliul de Administra]ie al
Societ`]ii în cursul anului 2014 pentru exerci]iul financiar
încheiat la 31 decembrie 2014. 3. Luarea unei decizii cu privire
la repartizarea profitului net al Societ`]ii pentru anul finan-
ciar 2014. 4. Aprobarea Bugetului de Venituri [i Cheltuieli [i
a programului de activitate pentru anul 2015. 5. Stabilirea re-
munera]iei cuvenit` membrilor consiliului de administra]ie
în cursul anului financiar 2015. 6. Stabilirea datei de 22 mai
2015 ca dat` de înregistrare, în conformitate cu prevederile
Articolului 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 [i a datei de 21
mai 2015 ca Ex –Date, calculat` în conformitate cu defini]ia
dat` de Articolul 2 litera f) din Regulamentul nr. 6/2009. 7.
Aprobarea vânz`rii terenului în suprafa]a de 1722.35 mp si -
tuat în Bucure[ti, Sector 4,  Str. Drumul Bercenarilor nr.2-4,
având  num`r cadastral 220486. 8. Aprobarea pentru dez -
membrarea terenului  situat în Bucure[ti, Sector 4, Str. Dru-
mul Bercenarilor nr.2-4, având  num`r cadastral 220882. 9.
Aprobarea vânz`rii terenului în suprafa]a de 6475.22 mp ca
urmare a dezmmbr`rii terenului situat în Bucure[ti, Sector 4,
Str. Drumul Bercenarilor nr.2-4, având  num`r cadastral
220882, precum [i la împuternicirea dl. Subtirelu Gabriel s`
negocieze [i s` semneze documentele de vânzare [i
dezmembrare a terenurilor identificate la punctele 7, 8, 9 în-
scrise pe ordinea de zi. 10. Împuternicirea domnului Sub]irelu
Gabriel în calitate de Pre[edinte al Consiliului de Admi -
nistra]ie, de a efectua toate actele de procedur` [i de a real-
iza toate formalit`]ile prev`zute de lege pentru a duce la
îndeplinire hot`rârea A.G.O.A., incluzând, dar nelimitându-se
la depunerea [i preluarea actelor [i semnarea lor în numele
[i pe seama Societ`]ii la [i de la Registrul Comer]ului Bu-
cure[ti, Autoritatea de Supraveghere Financiar`, precum [i
alte entit`]i publice sau private. Persoana astfel împuter-
nicit`, va avea dreptul de a-[i substitui orice alt` persoan`
în scopul realiz`rii mandatului s`u. Ac]ionarii înscri[i la data
de referin]` 24 aprilie 2015, în registrul ac]ionarilor Societ`]ii,
]inut de Depozitarul Central S.A., pot participa [i pot vota în
cadrul A.G.O.A. Începând cu data public`rii convoc`rii vor fi
puse la dispozi]ia ac]ionarilor documentele aferente su -
biectelor de pe ordinea de zi, în format fizic la Registratura So-
ciet`]ii de la sediul social al acesteia în zilele lucr`toare între
orele 9:00–14:00. Formularele de procur` special` se pot
ob]ine de la sediul societ`]ii începând cu data public`rii con-
voc`rii. Dup` completarea [i semnarea lor, un exemplar orig-
inal al procurii speciale se va depune la sediul societ`]ii cu 48
ore înainte de adunare, un exemplar original va fi înmânat
reprezentantului [i un exemplar va fi pastrat de c`tre ac]io -
nar. Ac]ionarii reprezentând, individual sau împreun`, cel
pu]in 5% din capitalul social al Societ`]ii au dreptul de a so-
licita, în scris, introducerea unor puncte noi pe ordinea de zi
a [edin]ei. Aceste solicit`ri formulate de ac]ionari trebuie s`
îndeplineasc` cumulativ urm`toarele condi]ii: a) S` fie
înso]ite de documente care atest` identitatea ac]ionarului
persoan` fizic` [i /sau pentru reprezentantul legal al ac]io -
narului persoan` juridic` care solicit` introducerea de noi
puncte pe ordinea de zi, care vor fi transmise Societ`]ii po -
trivit prevederilor de la lit. (c) de mai jos. b) Fiecare punct
nou s` fie înso]it de o justificare. c) S` fie adresate Consiliu-
lui de Adminsitra]ie al Societ`]ii [i s` fie transmise în scris, în
termenul legal, fie (i) în format fizic, la Registratura Societ`]ii
de la sediul social al Societ`]ii (personal sau prin servicii de
curierat cu confirmare de primire), sau (ii) prin e-mail cu sem -
n`tura electronic` extins` încorporat`, conform Legii nr.
455/2001, privind semn`tura electronic`, la adresa rombe-
ton@yahoo.com pân` la data de 15 aprilie 2015. Ambele
modalit`]i de transmitere trebuie s` con]in` men]iunea
scris` clar [i cu majuscule „PROPUNERE DE PUNCTE NOI PE
ORDINEA DE ZI– PENTRU ADUNAREA GENERALå ORDINAR`
A AC}IONARILOR DIN DATA DE 05/06 mai 2015”. d) În cazul
propunerilor în format fizic, acestea trebuie semnate, dup`
caz, de ac]ionarii persoane fizice sau de reprezentan]ii legali
ai ac]ionarilor persoane juridice. În cazul persoanelor juridice
propunerile vor purta [i [tampila acestora. Ac]ionarii înregis -
tra]i la data de referin]` au posibilitatea de a vota prin core-

sponden]`, înainte de adunarea general`, prin utilizarea for-
mularului de vot prin coresponden]` pus la dispozi]ie la
sediul Societ`]ii începând cu data public`rii convoc`rii. For-
mularele de vot prin coresponden]` pentru persoanele fizice,
completate de c`tre ac]ionari [i înso]ite de o copie a actului
de identitate a ac]ionarului persoan` fizic`, precum [i pen-
tru persoanele juridice, înso]ite de certificatul constatator
emis de Registrul Comer]ului privind identitatea reprezen-
tantului legal al ac]ionarului persoan` juridic`, vor trebui s`
parvin` în original, prin po[t` sau prin servicii de curierat, la
sediul Societ`]ii, în plic închis, cu men]iunea scris` în clar:
“Pentru Adunarea General` Ordinar` a Ac]ionarilor din
05/06 mai 2015 –Formular de vot prin coresponden]`” pân`
la data de 04 mai 2015, ora 10.00. Ac]ionarii Societ`]ii pot
adresa întreb`ri în scris, privind subiectele de pe ordinea de
zi a [edin]ei A.G.O.A., înaintea datei de desf`[urare a A.G.O.A..
Respectivele întreb`ri vor fi adresate Consiliului de Adminis-
tra]ie al Societ`]ii [i vor fi transmise fie (i) în format fizic, la
Registratura Societ`]ii (personal sau prin servicii de curierat
cu confirmare de primire), fie (ii) prin e-mail cu semn`tur`
electronic` extins` incorporat`, conform Legii nr. 455/2001,
privind semn`tura electronic`, la adresa de e-mail rombe-
ton@yahoo.com, astfel încât s` fie recep]ionate de Societate
pân` la data de 30 aprilie 2015, ora 10:00, cu men]iunea
scris` clar [i cu majuscule „ÎNTREBåRI PRIVIND ORDINEA DE
ZI/ACTIVITATEA SOCIETå}II –PENTRU ADUNAREA GENERALå
ORDINARå DIN DATA DE 05/06 mai 2015”. Societatea va
r`spunde acestor întreb`ri în timpul [edin]ei A.G.O.A.,
putând formula un r`spuns general pentru întreb`rile cu
acela[i con]inut. Pentru exerci]iul drepturilor mai sus
men]ionate, ac]ionarii vor transmite societ`]ii [i copia actu-
lui de identitate al ac]ionarului persoan` fizic` (BI/CI/
Pa[aport/ Legitima]ie de [edere), respectiv copie a certifica -
tului constatator emis de Registrul Comer]ului sau alt`
dovad` emis` de o autoritate competent` privind identi-
tatea reprezentantului legal al ac]ionarului persoan` ju-
ridic`. Accesul ac]ionarilor în sala de [edin]e, la data fixat`
pentru desf`[urarea acesteia este permis (i) în cazul ac]ionar-
ilor persoane fizice sau a reprezentantului legal al ac]ionaru-
lui persoan` juridic`, prin simpla prob` a identit`]ii, care
const` în prezentarea în original a actului, iar (ii) în cazul

ac]ionarilor persoane juridice [i al ac]ionarilor persoane fi -
zice reprezentate, cu împuternicirea dat` persoanei care le
reprezint` [i prezentarea în original a actului de identitate a
reprezentantului/ mandatarului. Verificarea [i validarea
procurilor speciale depuse, precum [i centralizarea, verifi-
carea, validarea [i eviden]a voturilor prin coresponden]` se
va face de c`tre o comisie stabilit` în cadrul Societ`]ii, mem-
brii acestei comisii urmând a p`stra în siguran]` înscrisurile
precum [i confiden]ialitatea voturilor exprimate. Procurile
vor fi verificate de c`tre secretarul al A.G.O.A. În si]uatia în
care nu se întrune[te cvorumul legal pentru validitatea de-
liber`rilor, adunarea general` se va întruni, la a doua convo-
care, la data de 06 mai 2015 ora 15.00 în acela[i loc [i cu
aceea[i ordine de zi. Societatea ROMBETON S.A., Pre[edin-
tele Consiliului de Administra]ie, Subtirelu Gabriel.

LICITA}II
Prim`ria Comunei B`ne[ti, str. Gherghiceni nr. 495, jude]ul
Prahova, organizeaz` o licita]ie public` \n data de 20.04.2015
ora 11, la sediul prim`riei \n sala de consiliu. a) Obiectul
\nchirierii. |nchirierea paji[tilor din domeniul privat al co-
munei B`ne[ti, jude]ul Prahova \n suprafa]` de 39,5 ha sat
B`ne[ti [i 5 ha în sat Urleta. b) Informa]ii privind licita]ia.
Durata contractului de \nchiriere este de 10 ani. Nivelul
minim al chiriei este 90 lei/ha/an. Pentru a participa la lici -
ta]ia privind \nchirierea paji[tilor apar]in~nd comunei B` -
ne[ti, persoanele fizice sau juridice, vor depune la casieria
institu]iei, o garan]ie de participare \n cuantum de 2% din
valoarea minim` a chiriei pe 10 ani. Garan]ia de participare
se restituie ofertan]ilor declara]i nec~[tig`tori. Pre]ul docu-
menta]iei de licita]ie este de 40 lei, se pl`te[te la casieria in-
stitu]iei dup` solicitarea scris` depus` la biroul Registratur`.
Taxa de participare la licita]ie este de 25 lei, se pl`te[te la
casieria institu]iei dup` solicitarea scris` depus` la biroul
Registratura. c) Depunerea cererilor de \nscriere la licita]ie
\nso]ite de documentele solicitate se primesc p~n` cel t~rziu
\n ziua de 20.04.2015 ora 09.00 [i se depun la registratura
prim`riei. d) Documenta]ia de licita]ie poate fi ridicat` de la
biroul din cadrul Prim`riei B`ne[ti \ntre orele 9 – 15 \n urma
unei solicit`ri scrise depus` la biroul Registratura [i a dovezii
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ca s-a facut plata solicitat` pentru documenta]ia de licita]ie.
Persoana interesat` are dreptul de a solicita clarific`ri privind
documenta]ia de licita]ie p~n` la data de 08.04.2015.

Debitorul SC EGEA PROD SRL societate în faliment, prin
lichidator judiciar Dinu, Urse [i Asocia]ii SPRL, scoate la vân-
zare: 1.Teren situat în Ploie[ti, str. V`leni nr. 31B, jude]ul Pra-
hova, având suprafa]a de 289 mp. Pre]ul de pornire al
licita]iei este de 72.840,00 Euro exclusiv TVA; 2.Mijloace fixe
[i obiecte de inventar în valoare de 28.455,00 Lei exclusiv
TVA. Pre]ul caietului de sarcini pentru imobil "teren" aflat în
proprietatea SC EGEA PROD SRL este de 1000 Lei exclusiv TVA.
Pre]ul de pornire al licita]ilor pentru imobil, mijloacele fixe [i
obiectele de inventar reprezint` 60% din valoarea de pia]`
exclusiv TVA, din raportul de evaluare pentru fiecare bun în
parte iar listele cu aceste bunuri pot fi obtinute de la lichida-
torul judiciar cu un telefon în prealabil la 021.318.74.25. Parti -
ciparea la licita]ie este condi]ionat` de: -consemnarea în
contul nr. RO88BITR003010035250RO01 deschis la VENETO
BANCA S.P.C.A. Ag. Ploie[ti pân` cel târziu cu 2 zile înainte de
[edin]a de licita]ie ora 16.00, a garan]iei de 10% din pre]ul
de pornire a licita]iei, -achizi]ionarea pân` la aceea[i dat` a
Caietului de sarcini [i a Regulamentelor de licita]ie pentru
proprietatea imobiliar`, autovehicule, mijloacele fixe [i
obiectele de inventar, de la sediul lichidatorului judiciar. Pen-
tru proprietatea imobiliar`, mijloacele fixe [i obiectele de in-
ventar, prima [edin]` de licita]ie a fost fixat` în data de
09.04.2015 ora 14:00, iar dac` bunurile nu se adjudec` la
aceast` dat`, urm`toarele [edin]e de licita]ii vor fi în data
16.04.2015, 23.04.2015, 30.04.2015, 07.05.2015 ora 14:00. Toate
[edin]ele de licita]ii se vor desf`[ura la sediul lichidatorului
judiciar din Mun. Ploie[ti, Str. Elena Doamna Nr. 44A, Jude]
Prahova. Pentru rela]ii suplimentare suna]i la telefon:
021.318.74.25, email dinu.urse@gmail.com. Pentru rela]ii su-
plimentare cu un telefon în prealabil dl. Cristian Ciocan,
0753.999.028. Anun]ul poate fi vizualizat [i pe site
www.dinu-urse.ro.

Debitorul SC Panital Construct SRL societate în faliment, prin
lichidator judiciar Dinu, Urse [i Asocia]ii SPRL, scoate la vân-
zare: 1.Imobil “construc]ie C2” în suprafa]a construit` de
348,41mp, aflat în patrimoniul societ`]ii debitoare Panital
Construct SRL, ce se afl` edificat pe teren în propietatea Mi-
halache Ion Lucian, situat în Mun. Ploie[ti, Str. Strandului Nr.
3, Jude] Prahova. Pre]ul de pornire al licita]iei -71.020 Euro cu
TVA inclus. 2.Alte mijloace fixe apar]inând SC Panital Con-
struct SRL Pre]ul caietului de sarcini pentru imobil (cl`dire)
aflat în proprietatea SC Panital Construct SRL este de 1000 lei
exclusiv TVA. Pre]ul de pornire al licita]iei pentru imobil “con-
struc]ie C2“ [i mijloacele fixe, reprezint` 80% din valoarea
de pia]` exprimat` în Raportul de Evaluare exclusiv TVA. Lis-

tele cu mijloace fixe [i Caietul de sarcini pentru imobil “con-
struc]ie C2” pot fi ob]inute de la lichidatorul judiciar cu un
telefon în prealabil la 021.318.74.25. Participarea la licita]ie
este condi]ionat` de: -consemnarea în contul nr. RO87BI-
TRPH1RON037769CC01 deschis la Veneto Banca SCPA Italia
Montebelluna Suc. Bucure[ti -Ag. Ploie[ti, pân` cel târziu cu
24 ore înainte de [edin]a de licita]ie, a garan]iei de 10% din
pre]ul de pornire a licita]iei, -achizi]ionarea pân` la aceea[i
dat` a Caietelor de sarcini [i a Regulamentelor de licita]ie
pentru proprietatea imobiliar` [i pentru mijloace fixe, de la
sediul lichidatorului judiciar. Pentru propriet`]ile imobiliare
[i mijloacele fixe, prima [edin]` de licita]ie a fost fixat` în
data de 09.04.2015 ora 11:00, iar dac` bunurile nu se ad-
judec` la aceast` dat`, urm`toarele [edin]e de licita]ii vor fi
în data 16.04.2015; 23.04.2015; 30.04.2015; 07.05.2015 ora
11:00. Toate [edin]ele de licita]ii se vor desf`[ura la sediul
lichidatorului judiciar din Mun. Ploie[ti, Str. Elena Doamna
Nr. 44 A, Jude] Prahova. Pentru rela]ii suna]i la telefon:
021.318.74.25, email dinu.urse@gmail.com. Pentru rela]ii su-
plimentare [i vizionare apela]i tel.: 0753.999.028, dl Cristian
Ciocan. Anun]ul poate fi vizualizat [i pe site www.dinu-
urse.ro. 

Debitorul SC STAMI CONS SRL -în lichidare, prin lichidator ju-
diciar Dinu, Urse [i Asocia]ii SPRL, scoate la vânzare ur -
m`toarele bunuri: 1.Stoc de marf` în valoare de 310.854,77
Lei exclusiv TVA; 2.Obiecte de inventar în valoare de 15.505,41
Lei exclusiv TVA. -Pre]ul de pornire al licita]ilor pentru stocul
de marf` [i obiectele de inventar, apar]inând SC STAMI CONS
SRL reprezint` 50% din valoarea de pia]` exclusiv TVA,
ar`tat` în Raportul de Evaluare pentru fiecare bun în parte,
iar listele cu aceste bunuri pot fi ob]inute de la lichidatorul ju-
diciar cu un telefon în prealabil la 021.318.74.25. -Participarea
la licita]ie este condi]ionat` de: -consemnarea în contul nr.
RO04BITR003010062466RO01 deschis la VENETO BANCA
S.P.C.A. -Ag. Ploie[ti, pân` la orele 14 am din preziua  stabilit`
licita]iei, a garan]iei de 10% din pre]ul de pornire a licita]iei;
-Licita]ia se va organiza conform Regulamentului de licita]ie
ce poate fi achizi]ionat de la reprezentantul lichidatorului ju-
diciar cu un telefon în prealabil la nr. de tel. 0753.999.028.
Pentru stocul de marf` [i obiectele de inventar, proprietatea
SC STAMI CONS SRL prima [edin]` de licita]ie a fost fixat` în
data de 17.04.2015, ora 12.00, în cazul în care nu vor fi adjude-
cate la aceast` dat`, urm`toarele [edin]e de licita]ii vor fi în
data de 24.04.2015; 08.05.2015; 15.05.2015; 22.05.2015 ora
12.00. Toate [edin]ele de licita]ii se vor desf`[ura la sediul
lichidatorului judiciar din Mun. Ploie[ti, Str. Elena Doamna
Nr. 44 A, Jude] Prahova. Pentru rela]ii suplimentare suna]i la
telefon: 021.318.74.25, email dinu.urse@gmail.com. Pentru
rela]ii suplimentare cu un telefon în prealabil dl. Cristian Cio-

can, 0753.999.028. Anun]ul poate fi vizualizat [i pe site
www.dinu-urse.ro.

C INASIN SRL, prin lichidator judiciar C.I.I. Pohrib Ionela,
anun]` scoaterea la vânzare, a activelor societ`]ii debitoare,
dup` cum urmeaz`: Activul Nr.1: spa]iu comercial situat \n
Mun. Ia[i, B-dul Chimiei nr.35, bl.F2-1, sc.A,B, jud. Ia[i, cu aria
construit` de 187,28 mp. [i aria util` de 173,23 mp., \nscris \n
Cartea Funciar` sub nr. 55170 a Mun. Ia[i, cu nr. cadastral
1906/1,2/sp.com./4, 1906/4/1, 1904/1,2/p/sp.com./1/2 [i
Cartea Funciar` nr. 23405 cu nr. cadastral 1906/1, cu pre]ul
de pornire a licita]iei este de 470.242,50 lei (f`r` TVA) (50%
din valoarea de evaluare). Persoanele care pretind vreun
drept asupra bunurilor ce urmeaz` a fi scoase la vânzare au
obliga]ia, sub sanc]iunea dec`derii, s` fac` dovada acestui
fapt pân` la data de 02.04.2015, ora 15.00, la sediul lichida-
torului judiciar din Ia[i, str. Vasile Lupu nr. 43, jud. Ia[i. Licita]ia
va avea loc la sediul lichidatorului judiciar din Ia[i, Str. Vasile
Lupu Nr. 43, Jud. Ia[i, \n data de 03 aprilie 15.00, [i se va
desf`[ura în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2006
privind procedura insolven]ei [i ale regulamentului de vân-
zare aprobat de adunarea creditorilor din data de 18.07.2014.
Adjudecarea se va face în conformitate cu prevederile Regu-
lamentului de organizare [i desf`[urare a licita]iei. Regula-
ment ce poate fi consultat atat la dosarul cauzei cat si la
sediul lichidatorului. Adjudecatarul va fi ]inut la plata pre -
]ului de adjudecare in termenul stabilit prin Regulamentul
de organizare [i desf`surare a licita]iei. Ofertan]ii sunt obli -
ga]i s` depun`, p~n` la termenul de v~nzare, o garan]ie de
participare la licita]ie \n procent de 10% din pre]ul de \n -
cepere a licita]iei. Garan]ia se va depune \n numerar, prin
plata \n contul indicat de lichidator. Pentru participarea la
licita]ie, poten]ialii cump`r`tori trebuie s` se înscrie la sediul
lichidatorului judiciar din mun. Ia[i, str. Vasile Lupu nr. 43,
jud. Ia[i, pân` la data de 02.04.2015 ora 15.00.  Rela]ii supli-
mentare se pot ob]ine: C.I.I. Pohrib Ionela la telefoanele:
0232/240.890; 0742.109.890, Fax 0232-240.890.

Ministerul Finan]elor Publice. Agen]ia Na]ional` de Admin-
istrare Fiscal`. Direc]ia General` Regional` a Finan]elor Pu -
blice Ia[i. Administra]ia Jude]ean` a Finan]elor Publice
Bo to [ani. Num`r de înregistrare ca operator de date cu car-
acter personal: 21105. Nr. 16722/03/01 din 23.03.2015. Anun]ul
privind vânzarea pentru bunuri mobile. Anul 2015 luna
aprilie ziua 22. A treia licita]ie. În temeiul art.162 din Ordo-
nan]a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedur`
Fiscal`, republicat`, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare,
Direc]ia General` Regional` a Finan]elor Publice Ia[i face
cunoscut prin prezenta c`, în ziua de 22 luna aprilie, anul
2015, orele 12.00, în loc. Boto[ani, Pia]a Revolu]iei nr. 5, la
sediul Administra]iei Jude]ene a Finan]elor Publice Boto[ani,
vinde prin licita]ie public` bunuri mobile, proprietatea de -
bitoarei S.C. Ginda Center SRL CUI 21820798, cu domiciliul fis-
cal în localitatea Boto[ani, str. Havuzului nr. 1, Et. 1 jude]ul
Boto[ani, dosar de executare nr. 21820798/ 2015 astfel: I. Bun
mobil (conform Proceselor verbale de sechestru bunuri mo-
bile nr. 109610 din 19.11.2013, pre] de pornire licita]ie: 61.275
lei; 1. Aparat flexi picioare din culcat - 2.112 lei; 2. Aparat
gambe din stând - 2.112 lei; 3. Aparat  multifunc]ional cu 3
posturi - 4.499 lei; 4. Aparat multifunc]ional cu 4 posturi -
5.305 lei; 5. Aparat picioare la 45 grade - 2.518 lei; 6. Aparat
trac]iuni [i flot`ri la paralele cu compensare - 2.384 lei; 7. Ca -
dru pentru împins ind cu suport discuri [i halter` olimpic` os-
cilant` - 4.268 lei; 8. Band` combinat` pe platf. cu culisare
pe coloane - 3.886 lei; 9. Aparat îndrept`ri Pullover - 3.554 lei;
Total: 30.638 lei. Pre] total bunuri mobile f`r` t.v.a.: 30.638 lei.
Regimul [i cotele de tax` pe valoare ad`ugat` aplicabile pen-
tru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prev`zute de Legea
nr. 571/2003 privind Codul de Fiscal, cu modific`rile [i com-
plet`rile ulterioare. Invit`m pe cei care pretind vreun drept
asupra acestor bunuri s` în[tiin]eze despre aceasta organul
de executare, înainte de data stabilit` pentru vânzare. Cei in-
teresa]i  în cump`rarea bunurilor sunt invita]i s` prezinte,
pân` la termenul de vânzare sau în cazul vânz`rii prin lici -
ta]ie, pân` în ziua precedent` termenului de vânzare: 1.
oferta de cump`rare, în cazul vânz`rii la licita]ie; 2. dovada
pl`]ii taxei de participare, reprezentând 10% din pre]ul de
pornire a licita]iei; 3. împuternicirea persoanei care îl repre -
zint` pe ofertant; 4. pentru persoane juridice de na]ionali-
tate român`, copie dupa certificatul unic de înregistrare
eliberat de Oficiul Registrului Comer]ului; 5. pentru persoa -
nele fizice române, copie de pe actul de identitate; 6. dovada
emis` de creditorii fiscali, în copie, c` nu au obliga]ii fiscale
restante la bugetul consolidat al statului [i bugetul local.
Ofertan]ii sunt obliga]i s` depun` aceste documente cu o zi
înainte de desf`[urarea licita]iei, respectiv  21 aprilie 2015 la
sediul Administra]iei Jude]ene a Finan]elor Publice Boto[ani.
Plata se va face în contul de disponibil al Administra]iei
Jude]ene a Finan]elor Publice Boto[ani, C.I.F. nr. 3372874 nr.
RO56TREZ1165067XXX007335 deschis la Trezoreria munici-
pal` Boto[ani. Împotriva prezentului înscris, cel interesat
poate introduce contesta]ie la instan]a judec`toreasc` com-
petent`, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la
cuno[tin]`, în conformitate cu prevederile art. 172 [i art. 173
din Ordonan]a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de pro-
cedur` fiscal`, republicat`, cu modific`rile [i complet`rile ul-
terioare. Potrivit dispozi]iilor art. 9 alin. (2) lit. d) din
Ordonan]a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de proce-
dur` fiscal`, republicat`, cu modific`rile [i complet`rile ul-
terioare, când urmeaz` s` se ia m`suri de executare silit`,
nu este obligatorie audierea contribuabilului. Dac` ave]i
nel`muriri în leg`tur` cu acest anun] publicitar pute]i con-
tacta pe d-na Comaneci Sanda la sediul Administra]iei
Jude]ene a Finan]elor Publice Boto[ani, sau la telefonul

0231/607115 între orele 8.00 – 16.30 [i pe pagina de internet
http:www.mfinante.ro Portal ANAF.

Ministerul Finan]elor Publice. Agen]ia Na]ional` de Admi -
nistrare Fiscal`. Direc]ia General` Regional` a Finan]elor Pu -
blice Ia[i. Administra]ia Jude]ean` a Finan]elor Publice
Boto[ani. Num`r de înregistrare ca operator de date cu car-
acter personal: 21105. Nr. 16722/03/04 din 23.03.2015. Anun]ul
privind vânzarea pentru bunuri mobile. Anul 2015 luna
aprilie ziua 23. A treia licita]ie. În temeiul art.162 din Ordo-
nan]a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedur`
Fiscal`, republicat`, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare,
Direc]ia General` Regional` a Finan]elor Publice Ia[i face
cunoscut prin prezenta c`, în ziua de 23 luna aprilie, anul
2015, orele 12.00, în loc. Boto[ani, Pia]a Revolu]iei nr. 5, la
sediul Administra]iei Jude]ene a Finan]elor Publice Boto[ani,
vinde prin licita]ie public` bunuri mobile, proprietatea de -
bitoarei S.C. Valy Forest SRL CUI 20958556, cu domiciliul fis-
cal în localitatea Boto[ani, str. Gheorghe  Filipescu nr. 2, Bl.
B6, Sc. B, Et. 2, Ap. 8, jude]ul Boto[ani, dosar de executare nr.
20958556/ 2015 astfel: I. Bun mobil (conform Proceselor ver-
bale de sechestru bunuri mobile nr. 55708 din 23.05.2012,
pre] de pornire licita]ie 175.500 lei; 1. Ma[in` brichetat MBD
7 an fabrica]ie 2010, putere instalat` (KW) - 15 - 175.500 lei.
Pre] total bunuri mobile f`r` t.v.a.: 175.500 lei. Regimul [i
cotele de tax` pe valoarea ad`ugat` aplicabile pentru vân-
zarea bunurilor mobile sunt cele prev`zute de Legea nr.
571/2003 privind Codul de procedur` fiscal`, cu modific`rile
[i complet`rile ulterioare. Invit`m pe cei care pretind vreun
drept asupra acestor bunuri s` în[tiin]eze despre aceasta or-
ganul de executare, înainte de data stabilit` pentru vânzare.
Cei interesa]i în cump`rarea bunurilor sunt invita]i s` pre -
zinte, pân` la termenul de vânzare sau în cazul vânz`rii prin
licita]ie, pân` în ziua precedent` termenului de vânzare: 1.
oferta de cump`rare, în cazul vânz`rii la licita]ie; 2. dovada
pl`]ii taxei de participare, reprezentând 10% din pre]ul de
pornire a licita]iei; 3. împuternicirea persoanei care îl re -
prezint` pe ofertant; 4. pentru persoane juridice de na]io -
nalitate român`, copie dupa certificatul unic de înregistrare
eliberat de Oficiul Registrului Comer]ului; 5. pentru per-
soanele fizice române, copie de pe actul de identitate; 6.
dovada emis` de creditorii fiscali, în copie, c` nu au obliga]ii
fiscale restante la bugetul consolidat al statului [i bugetul
local. Ofertan]ii sunt obliga]i s` depun` aceste documente
cu o zi înainte de desf`[urarea licita]iei, respectiv 22 aprilie
2015 la sediul Administra]iei Jude]ene a Finan]elor Publice
Boto[ani. Plata se va face în contul de disponibil al Adminis-
tra]iei Jude]ene a Finan]elor Publice Boto[ani, C.I.F. nr.
3372874  nr. RO56TREZ1165067XXX007335 deschis la Trezore-
ria municipal` Boto[ani. Împotriva prezentului înscris, cel in-
teresat 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 [i art. 173 din Ordonan]a Guvernului nr. 92/2003 privind
Codul de procedur` fiscal`, republicat`, cu modific`rile [i
complet`rile ulterioare. Potrivit dispozi]iilor art. 9 alin. (2)
lit. d) din Ordonan]a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de
procedur` fiscal`, republicat`, cu modific`rile [i complet`rile
ulterioare, când urmeaz` s` se ia m`suri de executare silit`,
nu este obligatorie audierea contribuabilului. Dac` ave]i
nel`muriri în legatur` cu acest anun] publicitar pute]i con-
tacta pe d-na Comaneci Sanda la sediul Administra]iei
Jude]ene a Finan]elor Publice Boto[ani, sau la telefonul
0231/607115 între orele 8.00 – 16.30 [i pe pagina de internet
http:www.mfinante.ro Portal ANAF.

PIERDERI
Pierdut ADR - Certificat de Pregatire Profesional` a
conduc`torului  auto eliberat de ARR Ia[i cu nr. 038602, va -
labil p~n` la data de 15.08.2019, pe numele Albu Marius Iu-
lian. |ldeclar nul.

Pierdut  - Certificat de Pregatire Profesional` a conduc`toru-
lui  auto cu seria 0301340000, valabil \n perioada 17.09.2014
-  08.09.2019 eliberat de ARR, pe numele Albu Marius Iulian.
|l declar nul.

Pierdut registrul special, carte de interven]ie, certificat [i aviz
de atribuire a num`rului de ordine D.G.F.P. pentru casa de
marcat DATECS MP500TR, serie 11012725, SC Unlimited Serco
Impex SRL -Bucure[ti. Se declar` nule.

Pierdut Permis de pescuit comercial, seria TL, nr.006 eliberat
la 17.06.2011 de Administra]ia Rezerva]iei Biosferei Delta
Dun`rii pe numele: Staicu Vasile. Se declar` nul.

Pierdut contract de concesiune nr.783 din 20.05.2008 elib-
erat de Prim`ria Municipiului Dr. Tr. Severin pe numele Dima
Elena. Se declar` nul.

Declar pierdut` (nul`) legitima]ia de student emis` de
S.N.S.P.A. pe numele Capot` Andrei- Cristian.

SC Car Design RO SRL, cu sediul în Bucure[ti, sector 6,
J40/10567/2002, C.U.I. 14963426, pierdut registru unic de con-
trol. Îl declar nul.

Declar nule începând cu data de 21.03.2015 urm`toarele acte:
permis [i talon auto, asigurare R.C.A., C.I., pe numele de Cire[
Cristian Alexandru.

Declar pierdut (nul) certificat atestare- infirmier`- emis de
Ministerul S`n`t`]ii Direc]ia General` de Perfec]ionare Pos-
tuniversitar` a Medicilor Farmaci[tilor [i Asisten]ilor Me -
dicali pe numele Stegaru M. Olgu]a, seria A, nr. 589, nr. inreg.
827, elib. 20.07.2001.

anun}uri
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