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OFERTE SERVICIU
Baza de Repara]ii a Tehnicii de Interven]ie Dragalina, cu
sediul în localitatea Dragalina, str. Remizei nr. 1, jude]ul
C`l`ra[i, organizeaz` concurs cu recrutare din surs` ex-
tern`, în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 -
Codul muncii (republicat`), Hot`rârii Guvernului României
nr. 286/2011, pentru ocuparea urm`torului post vacant: A)
Denumirea postului: inginer gr. II - specialist I A, COR
251203, în cadrul Compartimentului Comunica]ii [i
Tehnologia Informa]iei. B) Nivelul studiilor [i vechimea în
specialitatea studiilor necesare ocup`rii postului: - studii
superioare de lung` durat` cu diplom` de licen]` în
domeniile: informatic`, matematic`-informatic`, transmi-
siuni, ingineria sistemelor, calculatoarelor [i tehnologia in-
forma]iei, cibernetic`, inginerie electric`, inginerie
electronic` [i telecomunica]ii, automatic`. C) Tipul pro-
belor de concurs, locul, data [i ora desf`[ur`rii: Probele de
concurs: proba scris` [i interviu; Locul de desf`[urare a
probelor de concurs: sediul Bazei de Repara]ii a Tehnicii de
Interven]ie Dragalina; Datele de desf`[urare: 1. proba
scris`: 03.04.2015, ora 10.00; 2. interviul: 09.04.2015, ora
10.00; D) Data limit`, locul de depunere a dosarului de
concurs: - 17.03.2015, ora 15.00 la sediul Bazei de Repara]ii
a Tehnicii de Interven]ie Dragalina. E) Datele de contact
ale secretarului comisiei de concurs: maior Dragnea
Petru[, tel: 0721.268.008.

Agen]ia Jude]ean` pentru Ocuparea For]ei de Cluj cu
sediul în Cluj, Str. George Co[buc, nr.2, scoate la concurs,
în zilele de 10.03.2015 (proba scris`) [i 12.03.2015 (interviul),
la sediul agen]iei urm`toarele posturi temporar vacante:
1. Consilier juridic clasa I, grad profesional superior –Com-
partiment Juridic [i Rela]ii cu Publicul, Comunicare, [i Sec-
retariatul Consiliului Consultativ. Candida]ii trebuie s`
îndeplineasc` condi]iile generale prev`zute de art. 54 din
Legea nr. 188/1999 privind Statutul Func]ionarilor Publici
(r2), cu modific`rile [i complet`rile ulterioare; Condi]ii
specifice de participare la concursul pentru ocuparea
func]iei publice de execu]ie temporar vacante: Preg`tire
de specialitate – studii universitare de licen]` absolvite cu
diplom`, respectiv studii superioare de lung` durat` ab-
solvite cu diplom` de licen]` sau echivalent` în domeniul
juridic; Vechime în specialitate: minimum 9 ani;
Cuno[tin]e de operare PC: Word, Excel, Internet – nivel
mediu; Ini]iativ` [i creativitate, capacitate de adaptare la
munc` în echip`, efort intelectual, seriozitate. 2. Consilier
clasa I, grad profesional superior – Compartiment Moni-
torizare Proiecte Finan]ate din FSE. Candida]ii trebuie s`

îndeplineasc` condi]iile generale prev`zute de art. 54 din
Legea nr. 188/1999 privind Statutul Func]ionarilor Publici
(r2), cu modific`rile [i complet`rile ulterioare; Condi]ii
specifice de participare la concursul pentru ocuparea
func]iei publice de execu]ie temporar vacante: Preg`tire
de specialitate – studii universitare de licen]` absolvite cu
diplom`, respectiv studii superioare de lung` durat` ab-
solvite cu diplom` de licen]` sau echivalent`; Vechime în
specialitate: minimum 9 ani; Cuno[tin]e de operare PC:
Word, Excel, Internet – nivel mediu; Ini]iativ` [i creativi-
tate, capacitate de adaptare la munc` în echip`, efort int-
electual, seriozitate. 3. Consilier clasa I, grad profesional
principal - Birou Rela]ii cu Angajatorii. Candida]ii trebuie
s` îndeplineasc` condi]iile generale prev`zute de art. 54
din Legea nr. 188/1999  privind Statutul Func]ionarilor Pub-
lici (r2), cu modific`rile [i complet`rile ulterioare; Condi]ii
specifice de participare la concursul pentru ocuparea
func]iei publice de execu]ie temporar vacante: Preg`tire
de specialitate – studii universitare de licen]` absolvite cu
diplom`, respectiv studii superioare de lung` durat` ab-
solvite cu diplom` de licen]` sau echivalent`; Vechime în
specialitate: minimum 5 ani; Cuno[tin]e de operare PC:
Word, Excel, Internet – nivel mediu; Ini]iativ` [i creativi-

tate, capacitate de adaptare la munc` în echip`, efort int-
electual, seriozitate. 4. Referent de specialitate clasa II, grad
profesional superior – Compartiment Control, Îndeplinirea
m`surilor asiguratorii [i executare silit` a debitelor. Can-
dida]ii trebuie s` îndeplineasc` condi]iile generale
prev`zute de art. 54 din Legea nr. 188/1999  privind Statu-
tul Func]ionarilor Publici (r2), cu modific`rile [i
complet`rile ulterioare; Condi]ii specifice de participare la
concursul pentru ocuparea func]iei publice de execu]ie
temporar vacante: Preg`tire de specialitate – studii uni-
versitare de scurt` durat` absolvite cu diplom`; Vechime
în specialitate: minimum 9 ani; Cuno[tin]e de operare PC:
Word, Excel, Internet – nivel mediu; Ini]iativ` [i creativi-
tate, capacitate de adaptare la munc` în echip`, efort int-
electual, seriozitate. Programul concursului: 10.03.2015 –
ora 09:00 – proba scris`; 12.03.2015 – ora 12:00 – inter-
viul. Înscrierile se fac în termen de 8 zile de la data
public`rii anun]ului în Monitorul Oficial, partea a –III– a,
la sediul AJOFM Cluj.

|NCHIRIERI OFERTE
Spa]ii de depozitare [i produc]ie între 500 [i 3.500mp sunt
oferite spre închiriere de c`tre SC }es`toriile Reunite SA în
zona {os. Viilor Sector 5, Bucure[ti. Rela]ii la telefon
0722654095 [i 0724426617.

Spa]iu de depozitare [i produc]ie de 750mp, ofer` spre
închiriere SC }es`toriile Reunite SA în zona Dristor, Sector
3, Bucure[ti. Rela]ii la telefon 0722654095 [i 0724426617.

CITA}II
Numita Bolozan-Nedelcu Maria este chemat`, ca pârât`, la
Judec`toria Slobozia, cu sediul în b-dul Cosminului, nr. 12,
jude]ul Ialomi]a, în dosar nr. 4077/312/2014, având ca
obiect divor], pentru termenul din 21.04.2015, Complet 11,
în proces cu reclamantul Bolozan Ion.

Numita Turcu Maria Alexandra este citat` la data de
12.03.2015, la Judec`toria Petro[ani, orele 10:30, camera
24, în calitate de pârât`, în dosarul de divor] nr.
10526/278/2014, reclamant Turcu Marian Cosmin.

Se citeaz` în dosar nr. 2447/278/2011*, la Judec`toria
Petro[ani numi]ii Pop Iano[ [tefan, Boc`nici Hermina, Belu
Editha, în data de 18.03.2015, în proces cu reclaman]ii
Negoi Alin Lucian [i Negoi Nicoleta, pentru sistarea indi-
viziunii.

Cutic` (Cutico) {tefan Andrei [i Cutic` (Cutico) Eudochia, cu
ultimul domiciliu în comuna Lipcani, jude]ul Hotin (actual-
mente com. Lipcani, raionul Briceni, Republica Moldova),
sunt chema]i în data de 03.03.2015. orele 08:30, la Tri-
bunalul Bucure[ti – Sec]ia a IV-a Civil`, în Bucure[ti, Bd.
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Unirii, nr.37, Sector 3, Camera 252, complet f14, în calitate
de pârâ]i, în proces cu Cutic` Radu, în calitate de recla-
mant, în dosarul nr.41179/3/2013.

Numitul Irimiea D`nu], domiciliat în satul Popeni, comuna
George Enescu, jude]ul Boto[ani, este citat pentru data de
16 martie 2015, în calitate de pârât în dosar nr.
872/222/2014 la Judec`toria Dorohoi, obiect “anulare con-
tract între]inere” reclamant` Gr`dinariu Veronica.

Elisei Ion, cu ultimul domiciliu cunoscut în comuna Cor-
basca, jude]ul Bac`u, este citat în calitate de pârât în
dosarul civil nr. 4071/222/2014 al Judec`toriei Dorohoi,
jude]ul Boto[ani, în contradictoriu cu reclamanta Elisei An-
dreea, obiectul ac]iunii “t`gad` paternitate”, pentru ter-
menul din 27.03.2015.

DIVERSE
Cedez autoturism pentru casare contra autoturism recent,
eventual diferen]`, 0722.896.360.

Amalia Fermetal SRL, C.U.I. 34070809, com. Vidra, sat
Sinte[ti, str. Principal` nr. 393, jud. Ilfov, titular al activit`]ii
comer] cu ridicata al de[eurilor [i resturilor anun]` pub-
licul interesat aupra depunerii solicit`rii de ob]inere a au-
toriza]iei de mediu pentru activitate. Informa]iile privind
poten]ialul impact asupra mediului al activit`]ii pot fi con-
sultate la sediul A.P.M. Ilfov, str. Lacul Morii nr.1, sector 6, Bu-
cure[ti, tel./fax 340.15.21 /0746248440 în zilele de luni- joi
între orele 9-13. Observa]iile publicului se primesc zilnic,
la sediul A.P.M. Ilfov.

În temeiul art. 100 alin.(1) din Legea privind procedura in-
solven]ei nr. 85/2014, comunic`m deschiderea procedurii
generale de insolven]` a debitorului SC Alecris Autocaf
SRL, CIF: 22298510, J25/511/2007 de c`tre Tribunalul
Mehedin]i în dosar nr. 977/101/2015. Termen pentru
depunerea cererilor de crean]e 08.04.2015; Termenul
limit` pentru verificarea crean]elor, întocmirea [i afi[area
tabelului preliminar al crean]elor este la 22.04.2015, Ter-
men pentru solu]ionarea eventualelor contesta]ii îm-
potriva tabelului preliminar este de 7 zile de la data
public`rii în BPI; Termen pentru întocmire [i afi[are tabelu-
lui definitiv al crean]elor 20.05.2015. Administrator judi-

ciar, Consultant Insolven]` SPRL, prin ec. Emil Popescu

ADUNåRI GENERALE
Consiliul de Administra]ie al SC Compania de Libr`rii Bu-
cure[ti SA, cu sediul în Bucure[ti, Bd. Unirii nr. 10, bl. 7B,
sector 4, înmatriculat` la ORC nr. J40/6333/1992, cod unic
RO361307, convoac` Adunarea General` Ordinar` [i Extra-
ordinar` a Ac]ionarilor societ`]ii în data de 06.04.2015
orele 8, respectiv 10, la sala Dalles din Bd. Nicolae B`lcescu
nr.18, sector 1. Ordinea de zi pentru Adunarea General` Or-
dinar`: 1. Prezentarea [i aprobarea situa]iilor financiare an-
uale ale SC Compania de Libr`rii Bucure[ti SA pentru anul
2014, în baza raportului Consiliului de Administra]ie [i a
raportului  auditorului financiar. 2. Aprobarea repartiz`rii
profitului net, fixarea dividendului [i aprobarea termenu-
lui de plat` a sumelor cuvenite ca dividend. 3. Prezentarea
[i aprobarea  bugetului de venituri [i cheltuieli, inclusiv a
planului de investi]ii pentru exerci]iul financiar 2015. 4.
Mandatarea Consiliului de Administra]ie pentru ne-
gocierea remuner`rii directorului general. Ordinea de zi
pentru Adunarea General` Extraordinar`: 1. Aprobare
privind desfiin]area  punctului de lucru al societ`]ii din
[os. Mihai Bravu nr. 132, bl. D22, sector 2 (libr`ria nr. 126). 2.
Aprobare privind desfiin]area  punctului de lucru al so-
ciet`]ii din [os. Pantelimon nr. 352  bl. 3, sector 2 (libr`ria nr.
131). 3. Aprobare privind desfiin]area  punctului de lucru al
societ`]ii din str. I.C. Bratianu nr. 14, sector 3 (anticariat nr.8).
4. Aprobare privind desfiin]area  punctului de lucru al so-
ciet`]ii din Bd. Mara[ti  nr. 59, sector 1 (libr`ria nr. 158). 5.
Aprobare privind desfiin]area  punctului de lucru al so-
ciet`]ii din str. G-ral Berthelot   nr. 60-62, sector 1 (libr`ria
nr. 154). La [edin]` pot participa ac]ionarii înscri[i la data
de 01.04.2015 în Registrul Ac]ionarilor ]inut de societate
prin grija Consiliului de Administra]ie. Informa]ii supli-
mentare la telefon: 0213139645, de luni pân` vineri, între
orele 9-14. Pre[edintele Consiliului de Administra]ie, Seba
Marieta Veronica.

Hot`r~rea A.G.E.A. nr. 1 din 23.02.2015 A.G.E.A. este legal
convocat` [i întrunit` la data de 23.02.2015, ora 12:00, la
sediul SC ICSH SA în insolven]`, in insolvency, en proce-
dure collective, din mun. Hunedoara, soseaua Hunedoara
– Santuhalm, nr. 1A, jud Hunedoara, CUI RO2126260,

J20/34/1991, prezidat` în conformitate cu dispozi]iile
legale, Conform convoc`rii publicate \n M.Of. al României,
partea a IV –a, nr. 418 din 22.01.2015 [i \n ziarul local  Hune-
doreanul, nr. 1377 din data de 20.01.2015, pentru to]i
ac]ionarii înscri[i la SC Depozitarul Central SA la data de
13.02.2015, ce constituie dat` de referin]a, cu participarea
reprezentantului SC SIRD SA Timi[oara, reprezentând
96,8691% din capitalul social, Ca urmare a dezbaterilor
privitoare la punctele înscrise pe ordinea de zi, A.G.E.A, cu
un num`r de 6.349.611 voturi „pentru”, HOTåRÅRE Art.1.
Se ia la cuno[tin]` continutul [i se aprob` Raportul admin-
istratorului special al SC ICSH SA, conform art. 2 din Legea
nr. 151/2014 privind clarificarea statutului juridic al ac]iu-
nilor care se tranzac]ioneaza pe pia]a Rasdaq sau pe pia]a
valorilor mobiliare. Art.2. Se respinge efectuarea demer-
surilor legale necesare \n vederea admiterii la
tranzac]ionare a ac]iunilor emise de SC ICSH SA – în insol-
ven]`, in insolvency, en procedure collective pe o piata re-
glementata, \n conformitate cu Legea 151/2014. Se aprob`
efectuarea demersurilor legale necesare \n vederea admi-
terii la tranzac]ionare a ac]iunilor emise de SC ICSH SA – în
insolven]`, in insolvency, en procedure collective pe Sis-
temul Alternativ de Tranzactionare, administrat de SIBEX,
\n conformitate cu Legea 151/2014. Art. 3. Se ia la
cuno[tin]` asupra prevederilor art.3 din Legea 51/2014.
Art.4. Se \mputernice[te administratorul special, dl. Leu
Victor, pentru: - semnarea hot`r~rii A.G.E.A; - \ndeplinirea
tuturor formalit`]ilor necesare \n vederea punerii \n apli-
care a hot`r~rii A.G.E.A, inclusiv pentru semnarea unui
contract de consultan]` pentru \ntocmirea
documenta]iilor necesare, cu un consultant autorizat, re-
spectiv SSIF IFB Finwest SA, cu sediul \n mun. Arad, str. D.
Bolintineanu, nr.5, jud. Arad, cod unic de \nregistrare RO
8099938, num`r de ordine la Registrul Comer]ului
J02/48/1996, cu o valoare contractual` de p~n` la
6.000,00 lei, TVA inclus. - efectuarea formalit`]ilor nece-
sare \nregistrarii hot`r~rii A.G.E.A la Oficiul Registrului
Comer]ului de pe l~ng` Tribunalul Hunedoara [i public`rii
\n Monitorul Oficial al Rom~niei, precum [i pentru acor-
darea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul
pentru efectuarea formalit`]ilor mai sus men]ionate.
Art.5. Se aprob` data de 12.03.2015 ca dat` de \nregistrare
pentru identificarea ac]ionarilor asupra c`rora se r`sfrang

efectele hot`r~rii A.G.E.A., conform art. 238 din legea
297/2004. Art.6 Se aprob` data de 11.03.2015, ca data ex-
data, conform art.2, lit.f a Regulamentului ASF nr. 6/2009
privind exercitarea anumitor drepturi ale ac]ionarilor \n
cadrul adun`rilor generale ale societ`]ilor comerciale.
A.G.E.A Prin Administrator special - dl Ec. Leu Victor.

SC Girueta SA, comuna Jilava, {os. Giurgiului nr.3-5, jude]ul
Ilfov CUI 477558, atribut fiscal RO, Nr. Ord. la Reg. Com.
J23/1589/2004, Capital social: 5.934.057,98 lei, nr. telefon:
4501773 fax 4506448. Hot`rârea Adun`rii Generale Extra-
ordinare a Ac]ionarilor SC Girueta SA din data de
19.02.2015: Adunarea General` Extraordinar` a Ac]ionar-
ilor SC Girueta SA, legal constituit` [i convocat`, ast`zi,
03.12.2014, la prima convocare, în prezen]a ac]ionarilor: 1)
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 calitate de
de]in`torare la SC Girueta SA a unui num`r de 2,523,866
ac]iuni, reprezentând un procent de 99.0993% din
num`rul total de ac]iuni, prin mandatar Lemnaru Dan-
Alexandru, cet`]ean român, domiciliat în Municipiul Bu-
cure[ti, Sector 1, Str. Washington nr.35, et.1, ap.2, legitimat
cu CI seria RD nr.824550, eliberat` de c`tre SPCEP Sector 4,
la data de 13.09.2012, CNP 1760813410012, conform procurii
nr. 99/16.02.2015, ce a fost re]inut` de secretariatul
[edin]ei; 2) Dna. Copoeru Enache Georgeta, cet`]ean
român, domiciliat în Bucure[ti, Str. Tulnici nr.10, bl. 40, ap.8,
sector 4, posesor al CI seria RR nr. 884943 eliberat` de
SPCEP  Sector 4 la data de 01.02.2012, având CNP
2570206400515, în calitate de ac]ionar, de]in`tor al unui
num`r de 40 ac]iuni, reprezentând un procent de 0,0016
% din num`rul total de ac]iuni; Ca urmare a situa]iei cre-
ate de lipsa cadrului legal de func]ionarea Pie]ei RASDAQ
fapt ce impune efectuarea de c`tre societate a demer-
surilor legale necesare în vederea admiterii la
tranzac]ionare a ac]iunilor emise de c`tre societate pe o
pia]` regementat`  sau tranzac]ion`rii acestora în cadrul
unui sistem alternativ de tranzac]ionare, fie retragerea de
la tranzac]ionare conform Legii nr. 29/2004, Legii nr.
151/2014 [i Regulamentului ASF nr. 17/2014; în conformi-
tate cu dispozi]iile Legii nr. 31/1990 republicat`, cu
modific`rile [i complet`rile ulterioare, în prezen]a
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ac]ionarilor reprezentând 99,1009% din capitalul social
Hot`r`[te: 1. Aprobarea concluziile raportului Consiliului
de Administra]ie al societ`]ii prin care se recomand` nelu-
area m`surilor în vederea admiterii la tranzac]ionare a
ac]iunilor emise pe o pia]` reglementat` sau în cadrul
unui sistem alternativ de tranzac]ionare; 2. Aprobarea
neini]ierii demersurilor de admitere la tranzac]ionare a
ac]iunilor societ`]ii pe o pia]` reglementat` sau în cadrul
unui sistem alternativ de tranzac]ionare; 3. În temeiul art.
3 alin. 1 si 2 din Legea nr. 151/2014 coroborat cu prevederile
Legii nr. 31/1990 [i ale Legii nr. 297/2004, ac]ionarii se pot
retrage din societate în termen de 90 de zile de la publi-
carea hot`rârii AGA în condi]iile legii; 4. Aprobarea împut-
ernicirii Consiliului de Administra]ie al societ`]ii de a
solicita registrului comer]ului numirea unui expert autor-
izat independent, pentru situa]ia în care societatea
prime[te vreo cerere de retragere din societate din partea
ac]ionarilor [i de a duce la îndeplinire toate procedurile
subsecvente opera]iunilor prev`zute de c`tre dispozi]iile
legale în materie; 5. Aprobarea datei de 10.03.2015 ca data
de înregistrare, conform art. 238 din Legea nr. 297/2004.
Hot`rârile de la punctele 1-5 au fost adoptate cu unanim-
itate de voturi ale ac]ionarilor prezen]i, reprezentând
99,1009% din capitalul reprezentat, astfel cum reiese [i
din Procesul-verbal al [edin]ei Adun`rii Generale Extraod-
inare a Ac]ionarilor SC GIRUETA SA din data de 19.02.2015.
Pre[edintele CA, Milos Jovicic; Secretarul [edin]ei, Copoeru
Georgeta.

Convocatorul Adun`rii Generale Extraordinare a Ac]ionar-
ilor FITOTERAPIA SA. Consiliul de Administra]ie al
Societ`]ii Fitoterapia SA, înregistrat` la Oficiul Registru-
lui Comer]ului Bucure[ti sub nr J40/3935/1991, C.U.I RO
459497 („Societatea„) Având în vedere: -Prevederile legii
nr. 151/2014 privind clarificarea statutului juridic al ac]iu-
nilor care se tranzac]ioneaz` pe Pia]a RASDAQ sau pe
pia]a valorilor mobiliare necotate („Legea nr. 151/2014„);
-Prevederile art.113, art. 117 [i art. 118 din Legea societ`]ilor
nr. 31/1990 republicat` în 2004, cu modific`rile [i com-
plet`rile ulterioare; -Prevederile art.238 [i art. 243 din
Legea nr. 297/2004 privind pia]a de capital, cu
complet`rile [i modific`rile ulterioare; -Prevederile art.14.
din Actul Constitutiv al Societ`]ii („Actul Constitutiv„); -

Hot`rârea A.G.E.A. Fitoterapia SA din 19.02.2015, Convoac`
Adunarea General` Extraordinar` a Ac]ionarilor Societ`]ii
(„Adunarea„) pentru data de 3 aprilie 2015, ora 10, la sediul
Societ`]ii din Bucure[ti, Bd. Timi[oara, nr. 50, sector 6,
pentru to]i ac]ionarii înregistra]i la sf`r[itul zilei de 6 mar-
tie 2015 considerat` „data de referin]`„ în Registrul
Ac]ionarilor ]inut de c`tre Depozitarul Central S.A. cu
urm`toarea: Ordine de zi: 1. Prezentarea Raportului Con-
siliului de Administra]ie, întocmit în conformitate cu
prevederile art. 2. alin.2 din Legea nr. 151/2014 în vederea
dezbaterii de c`tre ac]ionarii Societ`]ii a situa]iei create
de lipsa cadrului legal de func]ionare a Pie]ei RASDAQ in-
cluzând prezentarea pie]elor reglementate [i a sistemu-
lor alternative de tranzac]ionare pe care pot fi
tranzac]ionate ac]iunile Societ`]ii. 2. Prezentarea Rapor-
tului financiar suplimentar cu privire la efectele asupra
patrimoniului Societ`]ii în cazul respingerii efectu`rii de-
mersurilor legale necesare în vederea admiterii la tran-
zac]ionare a ac]iunilor emise de Societate pe o pia]`
reglementat` sau a tranzac]ion`rii acestora în cadrul unui
sistem alternativ de tranzac]ionare. 3. Aprobarea fie (a) a
efectu`rii de c`tre Societate a demersurilor legale nece-
sare în vederea (i) admiterii la tranzac]ionare a ac]iunilor
emise de Societate pe pia]a reglementat` administrat`
de Bursa de Valori Bucure[ti S.A. (BVB) sau pe pia]a regle-
mentat` administrat` de SIBEX- Sibiu Stock Exchange S.A.;
sau, dup` caz (ii) a tranzac]ionarii ac]iunilor emise de So-
cietate în cadrul Sistemului alternativ de tranzac]ionare
AERO administrat de Bursa de Valori Bucure[ti S.A. sau în
cadrul Sistemului  alternativ de tranzac]ionare adminis-
trat de de SIBEX- Sibiu Stock Exchange S.A.; fie (b) a nee-
fectu`rii demersurilor legale necesare în vederea
admiterii la tranzac]ionare a ac]iunilor emise de Societate
pe o pia]` reglementat` sau a tranzac]ion`rii ac]iunilor
emise de Societate în cadrul unui sistem alternativ de
tranzac]ionare. 4. În cazul aprob`rii oric`reia dintre alter-
nativele de la punctul 3 de mai sus, mandatarea Consili-
ului de Administra]ie al Societ`]ii s` efectueze oricare [i
toate demersurile necesare în fa]a oric`ror autorit`]i pub-
lice [i entit`]i private pentru a aduce la îndeplinire
rezolu]ia Adun`rii men]ionat` la pct. 2. (i.e. dup` caz, ad-
miterea de tranzac]ionare a ac]iunilor Societ`]ii pe o

pia]` reglementat` sau în cadrul unui sistem alternativ
de tranzac]ionare, ori retragerea de la tranzac]ionare a
ac]iunilor Societ`]ii). 5. Aprobarea datei de 19.04.2015 ca
„data de înregistrare” pentru a servi la identificarea
ac]ionarilor asupra c`rora se r`sfrâng efectele hot`rârilor
Adun`rii. 6. Aprobarea datei de 18.04.2015 ca „ex date„,
respectiv data anterioar` datei de înregistrare la care in-
strumentele financiare obiect al hot`rârilor organelor so-
cietare se tranzac]ioneaz` f`r` drepturile care deriv` din
hot`râre. 7. Confirmarea  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,
posesor al CI seria RX nr. 570310 eliberat` la 10.09.2014 de
SPCEP Sector 3., CNP 1540828400066, în calitate de ad-
ministrator, 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 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 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 mandatului cu
patru ani de la data de 06.02.2015 la data 06.02.2019. 8.
Împuternicirea dnei Niculescu Ioana, cet`]ean român,
identificat` cu CI seria RR nr 607756 eliberat de SPCEP sec-
tor 6  la data de 26.05.2009 CNP 2580204400470, cu
domiciliul în Bucure[ti str. Prelungirea Ghencea nr. 22, bloc
M2, ap.56, sector 6, s` îndeplineasc` toate procedurile [i
formalit`]ile prev`zute de lege pentru aducerea la în-
deplinire a hot`rârii Adun`rii, s` depun` [i s` ridice acte,
s` semneze în numele [i pe seama Societ`]ii toate docu-
mentele necesare, precum [i s` reprezinte Societatea în
fa]a oric`ror autorit`]i publice/ persoane juridice de drept
privat, în special în rela]ia cu Registrul Comer]ului [i Au-

toritatea de Supraveghere Financiar`. În situa]ia neîn-
deplinirii condi]iilor de cvorum la data primei întruniri,
se convoac` o nou` Adunare General` Extraordinar` a
Ac]ionarilor Societ`]ii pentru data de 04.04.2015, la
aceea[i or`, aceea[i loca]ie [i cu aceea[i Ordine de zi. Data
de referin]` stabilit` mai sus pentru participarea la vot a
ac]ionarilor va r`mâne valabil`. Începând cu data
public`rii convocatorului Adun`rii, raportul Consiliului de
Administra]ie întocmit în conformitate cu prevederile art.
2 alin.(2) din Legea nr.151/2014, raportul financiar supli-
mentar cu privire la efectele asupra patrimoniului So-
ciet`]ii în cazul respingerii efectu`rii demersurilor legale
necesare în vederea admiterii la tranzac]ionare a ac]iu-
nilor emise de Societate pe o pia]` reglementat` sau a
tranzac]ion`rii acestora în cadrul unui sistem alternativ
de tranzac]ionare, toate materialele informative aferente
Adun`rii, formularele de procur` special` [i de buletin de
vot prin coresponden]`, vor fi puse la dispozi]ia ac]ionar-
ilor la sediul Societ`]ii din Bucure[ti, bd. Timi[oara nr.50,
sector 6, zilnic, de luni pân` vineri, între orele 10.00-15.00.
Ac]ionarii vor putea solicita copii ale acestor documente.
Solicitarea va putea fi adresat`, în scris, prin curier, la
adresa Societ`]ii situate în localitatea Bucure[ti, bd.
Timi[oara nr.50, sector 6, ori prin fax la num`rul
021/444.01.55. Indiferent de modul de transmitere, so-
licit`rile vor fi semnate de ac]ionari sau de reprezentan]ii
acestora [i vor fi înso]ite de documente purtând
men]iunea “conform cu originalul“ [i semn`tura
ac]ionarului/ reprezentantului acestuia, care s` ateste
identitatea ac]ionarilor [i– acolo unde este cazul– cali-
atatea de reprezentant a semnatarilor. De asemenea, so-
licit`rile vor indica adresa po[tal`, adresa de e-mail,  sau
num`rul de fax unde respectivul ac]ionar doreste s`
primeasc` copii ale documentelor men]onate anterior.
Conform prevederilor legale în vigoare, numai persoanele
care sunt înregistrate ca ac]ionari la sfâr[itul zilei de 6
martie 2015 au dreptul de a participa [i de a vota în cadrul
Adun`rii. Ac]ionarii înscri[i în registrul ac]ionarilor la data
de referin]` pot participa la Adunare personal, prin core-
sponden]` sau prin împuternicit. Accesul ac]ionarilor în-
drept`]i]i s` participle la Adunare  este permis prin
simpla prob` a identit`]ii acestora, f`cut` în cazul
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ac]ionarilor persoane fizice cu actul de identitate, sau în
cazul persoanelor juridice [i a ac]ionarilor persoane fiz-
ice f`r` capacitate de exerci]iu, cu dovada calit`]ii de
reprezentant legal, ac]ionarii pot participa la Adunare [i
prin împuternicit, pe baz` de procur`, porivit
reglement`rilor aplicabile. Formularele de procuri spe-
cial` vor fi completate [i semnate în trei exemplare: un ex-
emplar va fi depus sau transmis prin po[t`, sau curier la
sediul Societ`]ii situate în Bucure[ti, bd. Timi[oara nr.50,
sector 6, ori prin fax la num`rul 021/444.01.55, astfel încât
s` ajung` la destina]ie pân` cel mai târziu 30.03.2015 ora
11.00, un exemplar va fi înmânat împuternicitului [i al
treilea exemplar va r`mâne la ac]ionarul reprezentat. În
situa]ia în care exemplarul destinat Societ`]ii este trans-
mis prin fax, procura special` va trebui s` aib` ata[at` o
semn`tur` electronic` extins`. Procurile generale se
depun la/ transmit Societ`]ii în termenul [i modalitatea
sus-men]ionate, în copie, cuprinzând men]iunea conform
cu originalul [i semn`tura reprezentantului. Voturile
transmise prin coresponden]` vor fi luate în considerare
dac` sunt înregistrate la Societate cel târziu la data de
1.04.2015 ora 11.00; în orice caz, având în vedere posibili-
tatea complet`rii ordinii de zi ca urmare a cererilor for-
mulate de ac]ionarii care de]in individual sau împreun`
cel pu]in 5 % din capitalul social, recomand`m ca
buletinele de vot prin coresponden]` s` nu fie transmise
mai devreme de 23.03.2015. Voturile prin coresponden]`
vor fi trimise prin scrisoare recomandat` la sediul social
al Societ`]ii (mai sus men]ionat), într-o form` clar` [i pre-
cis`, con]inând men]iunea “pentru”, “împotriv`“ ori
“ab]inere“ cu privire la fiecare problem` supus` aprob`rii.
Unul sau mai mul]i ac]ionari reprezentând, individual sau
împreun`, cel pu]in 5% din capitalul social are/au dreptul:
a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adun`rii, cu
condi]ia ca fiecare punct s` fie înso]it de o justificare sau
de un proiect de hot`râre propus spre adoptare de
Adunare; b) de a prezenta proiecte de hot`râre pentru
punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea
de zi a Adun`rii. Pentru exercitarea dreptului de a intro-
duce puncte pe ordinea de zi /dreptului de a a prezenta
proiecte de hot`râre pentru punctele incluse sau propuse
spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adun`rii, ac]ionarii în-
drept`]i]i vor putea transmite solicitarea în scris prin ser-
vicii de curierat, la adresa Societ`]ii situate în Bucure[ti ,
bd. Timi[oara nr.50, sector 6 sau la cel mult 15 zile de la
data public`rii anun]ului de convocare în Monitorul Ofi-
cial al României [i în pres`. Indiferent de modul de trans-
mitere, solicit`rile vor fi semnate de ac]ionari sau de
reprezentan]ii acestora [i vor fi înso]ite de documente
purtând men]iunea conform cu originalul [i semn`tura
ac]ionarului/ reprezentantului acestuia, care sa ateste
identitatea ac]ionarilor [i– acolo unde este cazul– cali-
tatea de reprezentant legal sau, dup` caz, de împuternicit
a semnatarilor. Informa]ii suplimentare  cu privire la con-
vocarea [i desf`[urarea Adun`rii se pot ob]ine la sediul
Societ`]ii începând cu data de 03.03.2015 la telefon
021.7776562.

LICITA}II
Private Liquidation Group IPURL, numit` lichidator în
dosarul nr. 8172/111/2013 aflat pe rolul Tribunalului Bihor,
privind pe debitoarea SC Bellini Constructii SRL, CUI:
RO14790856 scoate la vânzare prin licita]ie public`: Con-
struc]ie si teren aferent (Terenul aferent 9.000 mp, Show-
room S.util` desf`[urata 1.193 mp, {opron S.Construit` 438
mp, Hal` depozit – S.util` 832 mp.) Pre]ul de pornire:
1.620.000 EUR + TVA. Licita]ia va avea loc în 11.03.2015 ora
12:00 la sediul lichidatorului din Oradea str. Avram Iancu
nr.2 ap.11. În caz de nereu[it` licita]ia se reia în data de
18.03.2015 la aceea[i or`. Licitantul trebuie s` achizi]ioneze
un caiet de sarcini privind bunurile imobile supuse prezen-
tei licita]ii, contra sumei de 500 RON +TVA, ce va cuprinde
[i regulamentul de vânzare. Licitantul va depune la sediul
lichidatorului judiciar o cerere de participare la licita?ie, in-
clus` în caietul de sarcini, cu cel pu]in trei zile înainte de
termenul licita]iei stabilit prin anun]ul public. Informa]ii
tel:0359463661 fax: 0359463662.

SC Inasin SRL, prin lichidator judiciar C.I.I. Pohrib Ionela,
anun]` scoaterea la vânzare, a activelor societ`]ii deb-
itoare, dup` cum urmeaz`: activul nr.1: spatiu 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 05.03.2015, ora 15.00, la sediul lichidatorului judi-
ciar 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 06 martie 15.00, [i se va
desf`[ura în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2006

privind procedura insolven]ei [i ale regulamentului de
vânzare aprobat de adunarea creditorilor din data de
18.07.2014. Adjudecarea se va face în conformitate cu
prevederile Regulamentului de organizare [i desf`[urare
a licita]iei. Regulament ce poate fi consultat atat la
dosarul cauzei c~t [i la sediul lichidatorului. Adjudecatarul
va fi ]inut la plata pre]ului de adjudecare in termenul sta-
bilit prin Regulamentul de organizare [i desf`surare a
licita]iei. Ofertan]ii sunt obliga]i s` depun`, p~n` la ter-
menul de v~nzare, o garan]ie de participare la licita]ie \n
procent de 10% din pre]ul de \ncepere 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 05.03.2015 ora 15.00. Rela]ii suplimentare se
pot ob]ine: C.I.I. Pohrib Ionela la telefoanele:
0232/240.890; 0742/109890, Fax 0232/240890.

1. Informa]ii generale privind concedentul, în special de-
numirea, codul fiscal, adresa, num`rul de telefon, telefax
[i/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: Co-
muna Pris`cani, Strada Principal`, Pris`cani, jude]ul Ia[i,
telefon 0232/295.858, fax 0232/295.999, email pri-
maria_prisacani@yahoo.com . 2. Informa]ii generale
privind obiectul concesiunii, în special descrierea [i iden-
tificarea bunului care urmeaz` s` fie concesionat: Conce-
sionarea unui teren în suprafa]` de 603 mp situat în
intravilanul comunei Pris`cani, jude]ul Ia[i. 3. Informa]ii
privind documenta]ia de atribuire: Documenta]ia de
atribuire con]ine cerin]ele, criteriile, regulile [i
informa]iile necesare pentru a asigura ofertan]ilor o in-
formare complet`, corect` [i explicit` cu privire la modul
de aplicare a procedurii de atribuire a contractului de con-
cesiune. 3.1. Modalitatea sau modalit`]ile prin care per-
soanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al
documenta]iei de atribuire: Persoanele interesate vor
transmite o adres` de înaintare prin care solicit` docu-
menta]ia de atribuire, iar în termen de cel mult 4 zile
lucr`toare de la primirea acesteia, concedentul o va pune
la dispozi]ia acestora. 3.2. Denumirea [i adresa serviciu-
lui/ compartimentului din cadrul concedentului, de la
care se poate ob]ine un exemplar din documenta]ia de
atribuire: Compartimentul Urbanism [i Amenajarea Ter-
itoriului din cadrul Prim`riei Pris`cani, sat Pris`cani, co-
muna Pris`cani, jude]ul Ia[i. 3.3. Costul [i condi]iile de
plat` pentru ob]inerea acestui exemplar, unde este cazul,
potrivit prevederilor Ordonan]ei de urgen]` a Guvernului
nr. 54/2006: 50 lei [i poate fi pl`tit fie, direct la casieria
Prim`riei Comunei Pris`cani, fie prin virament bancar. 3.4.
Data limit` pentru solicitarea clarific`rilor: 16.03.2015,
ora 15:00. 4. Informa]ii privind ofertele: Ofertan]ii au
obliga]ia de a elabora ofertele în conformitate cu preved-
erile documenta]iei de atribuire. 4.1. Data limit` de
depunere a ofertelor: 24.03.2015, ora 10:00. 4.2. Adresa la
care trebuie depuse ofertele: Registratura Prim`riei
Pris`cani, sat Pris`cani, comuna Pris`cani, jude]ul Ia[i. 4.3.
Num`rul de exemplare în care trebuie depus` fiecare
ofert`: 2 exemplare, din care 1 original [i 1 copie. 5. Data
[i locul la care se va desf`[ura sedin]a public` de de-
schidere a ofertelor: 24/03/2015, ora 14:00. 6. Denu-
mirea, adresa, num`rul de telefon, telefax [i/sau adresa
de e-mail ale instan]ei competente în solu]ionarea litigi-
ilor ap`rute [i termenele pentru sesizarea instan]ei: Tri-
bunalul Ia[i, Stada Anastasie Panu, nr. 25, municipiul Ia[i,
jude]ul Ia[i, telefon 0232/260600, fax 0232/213999, e-
mail: tr-iasi-pgref@just.ro. Termenele pentru sesizarea in-
stan]ei sunt prev`zute în cadrul Legii nr. 554/2004. 7. Data
transmiterii anun]ului de licita]ie c`tre institu]iile abili-
tate, în vederea public`rii: 24.02.2015

1. Informa]ii generale privind concedentul, în special de-
numirea, codul fiscal, adresa, num`rul de telefon, telefax
[i/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: Co-
muna Pris`cani, Strada Principal`, Pris`cani, jude]ul Ia[i,
telefon 0232/295.858, fax 0232/295.999, email pri-
maria_prisacani@yahoo.com. 2. Informa]ii generale
privind obiectul concesiunii, în special descrierea [i iden-
tificarea bunului care urmeaz` s` fie concesionat: Con-
cesionarea unui teren în suprafa]` de 376.854 mp,
categoria de folosin]` „p`[une”, situat în extravilanul co-
munei Pris`cani, jude]ul Ia[i (3 loturi). 3. Informa]ii
privind documenta]ia de atribuire: Documenta]ia de
atribuire con]ine cerin]ele, criteriile, regulile [i
informa]iile necesare pentru a asigura ofertan]ilor o in-
formare complet`, corect` [i explicit` cu privire la modul
de aplicare a procedurii de atribuire a contractului de
concesiune. 3.1. Modalitatea sau modalit`]ile prin care
persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar
al documenta]iei de atribuire: Persoanele interesate vor
transmite o adres` de înaintare prin care solicit` docu-
menta]ia de atribuire, iar în termen de cel mult 4 zile
lucr`toare de la primirea acesteia, concedentul o va pune
la dispozi]ia acestora. 3.2. Denumirea [i adresa serviciu-
lui /compartimentului din cadrul concedentului, de la
care se poate ob]ine un exemplar din documenta]ia de
atribuire: Compartimentul Urbanism [i Amenajarea Ter-
itoriului din cadrul Prim`riei Pris`cani, sat Pris`cani, co-

muna Pris`cani, jude]ul Ia[i. 3.3. Costul [i condi]iile de
plat` pentru ob]inerea acestui exemplar, unde este cazul,
potrivit prevederilor Ordonan]ei de urgen]` a Guvernu-
lui nr. 54/2006: 50 lei [i poate fi pl`tit fie, direct la
casieria Prim`riei Comunei Pris`cani, fie prin virament
bancar. 3.4. Data limit` pentru solicitarea clarific`rilor:
16.03.2015, ora 15:00. 4. Informa]ii privind ofertele: Ofer-
tan]ii au obliga]ia de a elabora ofertele în conformitate
cu prevederile documenta]iei de atribuire. 4.1. Data
limit` de depunere a ofertelor: 24.03.2015, ora 10:00.
4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Registratura
Prim`riei Pris`cani, sat Pris`cani, comuna Pris`cani,
jude]ul Ia[i. 4.3. Num`rul de exemplare în care trebuie
depus` fiecare ofert`: 2 exemplare, din care 1 original
[i 1 copie. 5. Data [i locul la care se va desf`[ura sedin]a
public` de deschidere a ofertelor: 24.03.2015, ora 11:00,
la sediul concedentului, Prim`ria Pris`cani, sat Pris`cani,
comuna Pris`cani, jude]ul Ia[i. 6. Denumirea, adresa,
num`rul de telefon, telefax [i/sau adresa de e-mail ale in-
stan]ei competente în solu]ionarea litigiilor ap`rute [i
termenele pentru sesizarea instan]ei: Tribunalul Ia[i,
Stada Anastasie Panu, nr. 25, municipiul Ia[i, jude]ul Ia[i,
telefon 0232/260600, fax 0232/213999, e-mail: tr-iasi-
pgref@just.ro. Termenele pentru sesizarea instan]ei sunt
prev`zute în cadrul Legii nr. 554/2004. 7. Data transmi-
terii anun]ului de licita]ie c`tre institu]iile abilitate, în
vederea public`rii: 24.02.2015.

PIERDERI
Declar pierdut (nul) procesul verbal aferent contractului
de închiriere cu nr. 167 din 18.01.2000 pe numele Iaparnicu
Toni Viorel.

SC Nemesis Concept SRL, nr. O.R.C. J40/11827/2011, C.U.I.
29179398, sediul social în Buc., sect. 3, Al. Madarasi nr.11,
bl. D1, sc.1, ap.17, declar pierderea certificatului constatator
emis pentru ter]i, cu nr. 374481/30.09.2011. Îl declar nul.

Pierdut legitima]ie în baza L341/04, seria LRM-H 00099
pe numele Hrynczuk Mihai în baza D. 37/2000 M.O. 100
bis poz. 6475 [i L341/2004, M.O. 467 bis poz. 6638, o de-
clar nul`.

SC Laudat SRL cu J23/720/2001, RO 14218723 declar pier-
dute documentele de control pentru transport persoane
prin servicii ocazionale na]ional cu seriile 0054038 [i
0054037.

Declar pierdut` (nul`) legitima]ie lupt`tor pentru victoria
revolu]iei române din decembrie 1989 lupt`tor remarcat
prin fapte deosebite seria LRM-I nr. 00110 emis de S.S.P.R.
pe numele Iamandi Nicolaie.

Declar nul` legitima]ie revolu]ionar seria LRM-B nr. 00381
lupt`tor pentru victoria revolu]iei române din decembrie
1989 lupt`tor remarcat prin fapte deosebite emis` de
S.S.P.R. pe numele B`ban Ion.

SC Staff Collection SRL, C.U.I. 6003880, J40/13540/1994,
declar` pierdut actul original dup` num`rul de ordine din
registrul de eviden]` a aparatelor de marcat electronice
fiscale pentru casa de marcat tip Sapel Shop cu serie
aparat P4D09409 [i serie fiscal` MB0007041398.

Pierdut Certificat de \nregistrare seria B
2901758/01.04.2014 [i Certificatul constatator pentru sediu
social nr.19815/28.03.2014 eliberate de Oficiul Registrului
Comer]ului de pe l~ng` Tribunalul Prahova, apar]in~nd
Yell Wolf Clean & Décor SRL, J29/485/2014, CUI 32997478.
|l declar nul. 

Pierdut pe teritoriul Belgiei, în data de joi, 26 februarie
2015, urm`toarele acte apar]inând lui Popa Florin, domi-
ciliat în com. Ciom`ge[ti, jud. Arge[: carte de identitate
seria AS nr.817787, permis de conducere categ. B,C,E, D1,
seria A nr. 00348596G, eliberat la 17.01.2011 de SRPCI-
VArge[; Certificat ADR nr. 0070214 eliberat de ARR
Arge[; permis de conducere eliberat de autorit`]ile
spaniole pt categ. B. Se declar` nule.
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