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OFERTE SERVICIU
CLUB Vila Bran (Bran, Bra[ov) angajeaz` cu experien]`: ani-
mator (fire sociabil` [i sportiv`). 0722.268.866.

AJPIS –Ilfov cu sediul în Bucure[ti, Str. Ion Câmpineanu nr.3A,
Sector 1, tel./fax 021.256.97.83, 021.256.97.84 organizeaz` con-
curs în data de 14.05.2014 scris [i interviu, ora 9.30 pentru 1
post temporar vacant pe perioad` determinat` de Referent
superior- studii medii cu diplom` de bacalaureat, vechime în
specialitatea studiilor min. 9 ani. Depunere dosar de înscriere
pân` la data 03.05.2014 la sediul institu]iei. 

SC Ege Nut Trade SRL, Com Calinesti, sat Valeni Podgoria, jud.
Ages, angajeaz`: referent rela]ii externe, vechime 3 ani, studii
superioare, pe perioad` nedeterminat`. Condi]ii de
cunoa[terea limbii engleze. Contact: mihaela.petroiu@efe-
sexport.com, fax: 0248-610601, tel: 0248-610600.

SC Allimep Est SRL, cu sediul în Bucure[ti, Bdul Basarabiei, nr.
256, sector 3, angajeaz` l`c`tu[i mecanici [i sudori specializa]i
în sudura de tip MIG-MAG [i TIG. Cerin]` prioritar`:
cuno[tin]e foarte bune de desen tehnic [i experien]` în mon-
tajul structurilor metalice. Rela]ii la telefon: 0771.774.080.

SC Efes Export SRL Maracineni, jud. Age[, angajeaz`: agent
contractari [i achizi]ii, vechime 5 ani, studii medii, pe perioad`
nedeterminat`. Condi]ii cunoa[terea limbii engleze. Contact:
mihaela.petroiu@efesexport.com, fax: 0248-610601, tel:
0248-610600.

VÂNZåRI TERENURI
Vând teren pentru investi]ie! 54.317mp (5ha [i 1/2) lâng`
Slatina pe {os.Na]ional`. 0733.963.709.

PROPUNERI AFACERI
Firma Express Kurier Europa cu sediul în Austria caut` colab-
oratori, firme transport autorizate, PFA cu sprinter, dube,
autoutilitar` prelat` 3,5t, sarcin` util` de la 1.000kg, capaci-
tate de la 4 europale]i, camioane 7,5t, 12t, 40t pentru trans-
port marf` în UE. Persoan` de contact: Klara Izabella
Menyhart. Tel: 0043.6628.7977.218, tub.salzburg@exs.de,
www.exs.de

CITA}II
Este citat` \n proces cu DGASPC Maramure[ pentru data de
21.05.2014 ora 08:30, numita Gyapjas (Gyulai) Erzsebet,
p~r~t` \n dosarul cu num`rul 7867/100/2013 aflat pe rolul Tri-
bunalului Maramure[ din Baia Mare Str. Cri[an nr. 3, complet
special civil fond.

Se citeaz` numita Ambru[ Oana-Alexandra la Judec`toria
Petro[ani în dosar nr. 2950/278/2014 pentru data de
08.05.2014, ora 08.30 pentru divor].

Se citeaz` numitul Pobirci Viorel Ovidiu la Judec`toria
Petro[ani în dosarul nr. 4287/278/2013 pentru 22.05.2014 ora
08.30.

Se citeaz` numitele Wagner Maria c`s`torit`, Peifer Lois [i
Wagner Carolina la Judec`toria Petro[ani pentru data de
14.05.2014 ora 08.30.

Pop Gheorghi]a este citat` la Judec`toria Brezoi, în dosar nr.
75/198/2010, la data de 5 mai 2014, în proces cu Dobrescu
Vasile.

Pârâ]ii Botea Ionu], Botea Cristian, Botea Marioara sunt cita]i
în dosarul nr. 1538/329/2013 la Judec`toria Turnu M`gurele, la
data de 05.05.2014, ora 08.30 reclamanta fiind Neamu Ma-
rina.

SC Palace Travel Agency SRL cu sediul în mun. Ia[i, str. Ghe.
Ghib`nescu nr. 1, jud. Ia[i, num`r de înregistrare în registrul
comer]ului: J22/2986/2006, CUI: 19284353, este chemat` în
judecat` în calitate de debitor, pe data de 16.10.2014, ora
09:00, la Tribunalul Ia[i, str.Nicolae Gane, nr.20A, jud.Iasi,
camera Sala 1, Complet com. S1 fal, în proces cu S.C.P. Casa de
Insolven]` Homoranu SPRL în calitate de reclamant, în
dosarul nr.2196/99/2014, având ca obiect procedura insol-
ven]ei.

DIVERSE
Câ[tig`toarea tombolei C&A CX Customer Experience, în
urma extragerii din luna Martie 2014, premiu ce const` într-
un voucher în valoare de 2.000 RON, este dna Oana }apu.

În temeiul art. 61 alin.(1) din Legea 85/2006 comunic`m de-
schiderea procedurii de faliment a debitorului SC Com – Met
- Serv SRL, CIF: 13201545, J25/99/2000, dosar nr. 1748/101/2014-
Tribunalul Mehedinti. Termen limit` pentru depunerea
crean]elor la 30.04.2014; Termenul limit` pentru verificarea
crean]elor, întocmirea, afi[area [i comunicarea tabelului pre-
liminar al crean]elor la 14.05.2014; Termenul pentru
depunerea eventualelor contesta]ii este de 5 zile de la publi-
carea în Buletinul Procedurilor de Insolven]` a tabelului pre-
liminar; Termenul pentru afi[area tabelului definitiv
consolidat al crean]elor la 28.05.2014. Lichidator judiciar, Con-
sultant Insolven]` SPRL

Administratorul judiciar Dinu, Urse Si Asocia]ii SPRL notific`
creditorii cu privire la deschiderea procedurii generale a in-
solven]ei prev`zut` de Legea nr. 85/2006 împotriva deb-
itoarei SC Rubinio Club SRL cu sediul în Bucure[ti, Intrarea
Depoului nr.11, Cl`dire Dreapta, sector 2, J40/106/2011, CUI
RO27879336, în dosarul 8496/3/2014 aflat pe rolul. Tribunalu-
lui Bucure[ti, Sec]ia a VII-a Civil`. Termenul limit` pentru în-
registrarea cererii de admitere a crean]elor în vederea
întocmirii tabelului preliminar –12.05.2014, termenul de ver-
ificare a crean]elor, de întocmire, afi[are [i comunicare a
tabelului preliminar de creante –02.06.2014, termenul de în-
tocmire a tabelului definitiv –16.06.2014 iar data primei
[edin]e a adun`rii creditorilor -06.06.2014 ora 14.00 la sediul

administratorului judiciar din Bucure[ti, Str. Lucian Blaga nr.4,
et.8, sector 3. Urm`torul termen de judecat` a fost fixat pen-
tru data de 19.09.2014. Pentru rela]ii: 021.318.74.25.

Via Insolv SPRL Ploie[ti, str. Banatului, nr. 1, bl. 37B, sc. B, ap. 3,
tel/fax 0244 519800, numit` lichidator judiciar conform
incheierii din data de 21.03.2014 pronun]at` de Tribunalul Bu-
curesti în dosarul 9152/3/2014, anun]` deschiderea procedurii
simplificate a falimentului debitoarei SC Basarab Group SRL
Bucure[ti, str. Washington, nr. 24, et. 1, ap. 2, camera 1, sector
1, CUI 10363500, J40/2719/1998. Termenul limit` pentru în-
registrarea cererii de admitere a crean]elor este 02.05.2014.
Termenul limit` pentru verificarea crean]elor, întocmirea,
afi[area [i comunicarea tabelului preliminar al crean]elor este
09.05.2014. Termenul pentru afi[area tabelului definitiv al
crean]elor este 23.05.2014. Prima adunare a creditorilor la
data de 15.05.2014, ora 14/00 la sediul lichidatorului judiciar.
Via Insolv SPRL Ploie[ti, str. Banatului, nr. 1, bl. 37B, sc. B, ap. 3,
jud. Prahova, tel/fax 0244 519800, numit` lichidatorator judi-
ciar, conform sentintei nr. 361 din data de 31.03.2014
pronun]at` de Tribunalul Prahova în dosarul 7624/105/2008,
anun]` deschiderea procedurii generale a falimentului deb-
itoarei SC Agrozooindustriala Ilarimex Popescu SRL Arice[tii
Rahtivani, jude] Prahova, cod de identificare fiscal` 3433220,
J29/3249/1992.

Anun] public privind v~nzarea unui imobil din domeniul pri-
vat al jude]ului Teleorman, cu sediul \n strada Dun`rii nr. 178,
municipiul Alexandria, jude]ul Teleorman, cod de \nregistrare
fiscal` 4652686, telefon 0247-311.201, int 337, fax 0247-421.132,
organizeaz` licita]ie public` deshis` cu strigare pentru
v~nzarea imobilului “Depozit protect]ia Nanov”, \n suprafa]a
total` construit` de 955,52 mp, cu terenul aferent \n suprafa]a
total` de 11.200,00 mp, situat \n comuna Nanov, aflat \n
domeniul privat al jude]ului Teleorman. Pre]ul minim de
pornire a licita]iei – 195.60 lei (f`r` TVA). Licita]ia va avea loc
\n ziua de 06 mai 2014 ora 12:00 la sediul Consiliului Jude]ean
Telorman. Informa]ii suplimentare se pot ob]ine de la sediul
Consiliului Jude]ean Teleorman, cam 62, tel 0247-311.201, int
337.

Administa]ia Jude]ean` a Finan]elor Publice Vâlcea invit`
practicienii în insolven]` înscri[i pe Lista practicienilor în in-
solven]` agrea]i de Agen]ia Na]ional` de Administrare Fis-
cal` pentru zona II s` depun`, pân` cel târziu în data de
22.04.2014, ora 13:00 oferte în vederea desemn`rii practicie-
nilor în insolven]` în dosarele de insolven]` privind pe deb-
itoarele: SC Ceandan Trans SRL com. Francesti, SC Universal
Electronic SRL Dragasani, SC Sto-Mat Construct SRL com.
Voineasa, SC Nivila Si Nicu SRL Berbesti, aflate pe rolul Tri-
bunalului Valcea, întocmite conform prevederilor art. 14 din
Ordinul pre[edintelui Agen]iei Na]ionale de Administrare Fis-
cal` nr.1009/2007 privind procedurile de selec]ie a practicie-
nilor în insolven]` agrea]i de Agen]ia Na]ional` de
Administrare Fiscal`. În cazul în care nu se depun oferte pen-
tru primul termen, invita]ia se reia pentru data de 29.04.2014.
Formularul de ofert` [i întreaga documenta]ie urmeaz` a fi
depuse în plic sigilat, pe plic f`cându-se men]iunea “Ofert`
pentru selectarea ca practician în dosarul de insolven]`
nr........./........,privind pe debitoarea ............. . A nu se deschide
pân` la data organiz`rii selec]iei,..............”.

Judec`toria Turnu M`gurele, dosar nr. 1773/329/2013, sentin]a
civil` nr. 68/31.01.2014, în numele legii hot`r`[te: admite
ac]iunea civil` pentru pronun]are hot`rârea care s` ]in` loc
de act autentic introdus` de reclmanta Popa Floarea îm-
potriva pârâtei Korodi Mihaela Lumini]a. Constat` c` recla-
manta a cump`rat de la pârâta Korodi Mihaela Lumini]a,
printr-un antecontract de vânzare cump`rarea autentificat
sub nr. 1567 din 21 iulie 2008 la BNP Radu Marian, imobilul
compus din întregul teren intravilan cu destina]ia cur]i con-
struc]ii în suprafa]` de 700 mp [i cota indiviz` de 5/8 din con-
struc]ii - cas` de locuit [i dependin]e, imobil situst în comuna
Putineiu, jude]ul Teleorman, având vecinii: N-Paraschiv Marin,
E-Tiug` Stancu, S-DC, V-Gae Marcel, cu pre]ul de 6000 lei,
achitat de reclamant` la data autentific`rii antecontractului.
Ia act c` reclamanta nu solicit` cheltuieli de judecat`. Cu apel.
Pronun]at` azi, 31 ianuarie 2014 în [edin]` public`.

Administrator judiciar Andrei Ioan IPURL cu sediul \n Ploie[ti,
Str. Gh. Doja, nr. 30, et.10, ap.31, Jud. Prahova, notific` de-
schiderea procedurii generale de insolven]` a SC Divers Alpo
– Construct SRL, dosar nr. 3729/105/2013, Tribunalul Prahova.
Termen depunere crean]e: 16.04.2014, Termen tabel prelimi-
nar: 05.05.2014, Termen tabel definitiv: 19.05.2014, Adunarea
creditorii: 12.05.2014.

Revalactiv SPRL notific` deschiderea procedurii simplificate
de insolven]` \n dosarul nr. 412/105/2014, Tribunal Prahova
prin încheierii din data de 26.02.2014 privind SC Castanul M.G.
SRL, cu termenele: depunerea declara]iei de crean]`
07.04.2014, \ntocmirea tabelului preliminar al crean]elor
17.04.2014, \ntocmirea tabelului definitiv 05.05.2014, prima
Adunare a Creditorilor va avea loc \n data de 22.04.2014 la
sediul lichidatorului judiciar din Ploie[ti, str. Ion Maiorescu,
bl. 33S1, et. 5, cab. 5e, pe data 31.03.2014.

Revalactiv SPRL notific` deschiderea procedurii simplificate
de insolven]` \n dosarul nr. 1619/105/2014, Tribunal Prahova
prin încheierii din data de 14.03.2014 privind SC Mysino Serv
SRL, cu temenele: depunerea declara]iei de crean]`
28.04.2014, \ntocmirea tabelului preliminar al crean]elor
08.05.2014, \ntocmirea tabelului definitiv 23.05.2014, prima
Adunare a Creditorilor va avea loc la sediul lichidatorului ju-
diciar din Ploie[ti, str. Ion Maiorescu, bl. 33S1, et. 5, cab. 5e, pe
data 13.05.2014.

Revalactiv SPRL notific` deschiderea procedurii simplificate
de insolven]` \n dosarul nr. 2141/105/2014, Tribunal Prahova
prin încheierii din data de 14.03.2014 privind SC Zid Gili Con-
struct SRL, cu temenele: depunerea declara]iei de crean]`
28.04.2014, \ntocmirea tabelului preliminar al crean]elor
07.05.2014, \ntocmirea tabelului definitiv 21.05.2014, prima
Adunare a Creditorilor va avea loc la sediul lichidatorului ju-
diciar din Ploie[ti, str. Ion Maiorescu, bl. 33S1, et. 5, cab. 5e, pe
data  12.05.2014.

Revalactiv SPRL notific` deschiderea procedurii simplificate
de insolven]` \n dosarul nr. 9432/105/2014, Tribunal Prahova
prin încheierii din data de 28.02.2014 privind SC Dakosta SRL,
cu temenele: depunerea declara]iei de crean]` 14.04.2014,
\ntocmirea tabelului preliminar al crean]elor 21.04.2014,
\ntocmirea tabelului definitiv 28.05.2014, prima Adunare a
Creditorilor va avea loc la sediul lichidatorului judiciar din
Ploie[ti, str. Ion Maiorescu, bl. 33S1, et. 5, cab. 5e, pe data
25.04.2014.

Revalactiv SPRL notific` deschiderea procedurii simplificate
de insolven]` \n dosarul nr. 7863/105/2014, Tribunal Prahova
prin încheierii din data de 29.01.2014 privind SC Ilhan Alex
Trans SRL, cu temenele: depunerea declara]iei de crean]`
14.03.2014, \ntocmirea tabelului preliminar al crean]elor
24.03.2014, \ntocmirea tabelului definitiv 08.04.2014, prima
Adunare a Creditorilor va avea loc la sediul lichidatorului ju-
diciar din Ploie[ti, str. Ion Maiorescu, bl. 33S1, et. 5, cab. 5e, pe
data 03.04.2014.

Revalactiv SPRL notific` deschiderea procedurii simplificate
de insolven]` \n dosarul nr. 8907/105/2013, Tribunal Prahova
prin încheierii din data de 24.01.2014 privind SC Union Trade
& Transport SRL, cu temenele: depunerea declara]iei de
crean]` 10.03.2014, \ntocmirea tabelului preliminar al
crean]elor 20.03.2014, \ntocmirea tabelului definitiv
04.04.2014, prima Adunare a Creditorilor va avea loc la sediul
lichidatorului judiciar din Ploie[ti, str. Ion Maiorescu, bl. 33S1,
et. 5, cab. 5e, pe data  14.03.2014.

Revalactiv SPRL notific` deschiderea procedurii simplificate
de insolven]` \n dosarul nr. 7867/105/2013, Tribunal Prahova
prin încheierii din data de 05.03.2014 privind SC Alex Com-
serv SRL, cu temenele: depunerea declara]iei de crean]`
20.04.2014, \ntocmirea tabelului preliminar al crean]elor
30.04.2014, \ntocmirea tabelului definitiv 14.05.2014, prima
Adunare a Creditorilor va avea loc la sediul lichidatorului ju-
diciar din Ploie[ti, str. Ion Maiorescu, bl. 33S1, et. 5, cab. 5e, pe
data 04.05.2014.

Revalactiv SPRL notific` deschiderea procedurii simplificate
de insolven]` \n dosarul nr. 9109/105/2013, Tribunal Prahova
prin încheierii din data de 25.02.2013 privind SC Bavy Com SRL,
cu temenele: depunerea declara]iei de crean]` 11.04.2014,
\ntocmirea tabelului preliminar al crean]elor 18.04.2014,
\ntocmirea tabelului definitiv 25.04.2014, prima Adunare a
Creditorilor va avea loc la sediul lichidatorului judiciar din
Ploie[ti, str. Ion Maiorescu, bl. 33S1, et. 5, cab. 5e, pe data
23.04.2014.

Revalactiv SPRL notific` deschiderea procedurii simplificate
de insolven]` \n dosarul nr. 2141/105/2014, Tribunal Prahova
prin încheierii din data de 14.03.2014 privind SC Zid Gili Con-
struct SRL, cu temenele: depunerea declara]iei de crean]`
28.04.2014, \ntocmirea tabelului preliminar al crean]elor
07.05.2014, \ntocmirea tabelului definitiv 21.05.2014, prima
Adunare a Creditorilor va avea loc la sediul lichidatorului ju-
diciar din Ploie[ti, str. Ion Maiorescu, bl. 33S1, et. 5, cab. 5e, pe
data 12.05.2014.

Revalactiv SPRL, lichidator judiciar în dosarul nr. 5315/105/2013
al Tribunalului Prahova notific` deschiderea procedurii gen-
erale a falimentului conform hotararii nr. 329 din 18.03.2014
a SC UPL Consulting SRL cu sediul în Ploie[ti, Sos. Ploiesti-Tar-
goviste, Km 8, Zona Est, Trup II, et.1, ap. Camera 3, judetul Pra-
hova, avand stabilite urmatoarele termene: pentru
depunerea cererilor privind crean]ele n`scute în cursul proce-
durii: 29.04.2014, pentru verificarea crean]elor n`scute în cur-
sul procedurii, întocmirea, afi[area [i comunicarea tabelului
suplimentar al crean]elor este 09.05.2014, depunerea con-
testa]iilor la crean]ele n`scute în cursul procedurii: 17.06.2014,
solu]ionarea contesta]iilor la crean]ele n`scute în cursul pro-
cedurii si pentru întocmirea tabelului definitiv consolidat al
crean]elor este 27.06.2014  

Revalactiv SPRL in calitate de administrator judiciar \n dosarul
nr. 5912/105/2013 aflat pe rolul Tribunalului Prahova privind
pe SC Lili’s Green Hotels Ploie[ti SRL notific` urm`toarele:
prin sentin]a nr.1696 din data de 09.12.2013, judec`torul-sindic
a confirmat planul de reorganizare propus de debitoare, cu
privire la reorganizarea activit`]ii debitorului.  

Revalactiv SPRL notific` deschiderea procedurii simplificate
de insolven]` \n dosarul nr. 853/105/2014, Tribunal Prahova
prin încheierii din data de 27.02.2014 privind SC Folan Prod
SRL, cu temenele: depunerea declara]iei de crean]`
07.04.2014, \ntocmirea tabelului preliminar al crean]elor
17.04.2014, \ntocmirea tabelului definitiv 05.05.2014, prima
Adunare a Creditorilor va avea loc la sediul lichidatorului ju-
diciar din Ploie[ti, str. Ion Maiorescu, bl. 33S1, et. 5, cab. 5e, pe
data 22.04.2014.

Revalactiv SPRL notific` deschiderea procedurii simplificate
de insolven]` \n dosarul nr. 851/105/2014, Tribunal Prahova
prin încheierii din data de 27.02.2014 privind SC Iacobescu &
Gutu SNC, cu temenele: depunerea declara]iei de crean]`
07.04.2014, \ntocmirea tabelului preliminar al crean]elor
17.04.2014, \ntocmirea tabelului definitiv 05.05.2014, prima
Adunare a Creditorilor va avea loc la sediul lichidatorului ju-
diciar din Ploie[ti, str. Ion Maiorescu, bl. 33S1, et. 5, cab. 5e, pe
data 22.04.2014.

Revalactiv SPRL notific` deschiderea procedurii simplificate a
insolven]ei \n dosarul nr. 9316/105/2013 al Tribunalului Pra-
hova prin încheierii din data de 26.02.2014 privind pe Cooper-
ativa de Credit Aurora Bolde[ti Sc`ieni OC, cu termenele:
depunere crean]e 11.04.2014, \ntocmire tabel preliminar
21.04.2014, \ntocmire tabel definitiv 06.05.2014 [i Prima
Adunare a Creditorilor 25.04.2014, orele 12.30 la sediul lichida-
tor judiciar \n Ploie[ti, str. Ion Maiorescu, bl. 33S1, et. 5, cab 5E,
jude]ul Prahova.

Revalactiv SPRL notific` deschiderea procedurii simplificate a
insolven]ei \n dosarul nr. 8985/105/2013 al Tribunalului Pra-
hova prin încheierii din data de 18.02.2014 privind pe SC Ad-
corp Consulting SRL cu termenele: depunere creante
04.04.2014, \ntocmire tabel preliminar 14.04.2014, \ntocmire
tabel definitiv 29.04.2014 [i Prima Adunare a Creditorilor
18.04.2014, orele 13.30 la sediul lichidator judiciar \n Ploie[ti,
str. Ion Maiorescu, bl. 33S1, et. 5, cab 5E, jude]ul Prahova.

Revalactiv SPRL notific` deschiderea procedurii simplificate a
insolven]ei \n dosarul nr. 8780/105/2013 al Tribunalului Pra-
hova prin încheierii din data de 18.02.2014 privind pe SC Mo-
bidecor SRL, cu termenele: depunere crean]e 04.04.2014,
\ntocmire tabel preliminar 14.04.2014, \ntocmire tabel defin-
itiv 29.04.2014 [i Prima Adunare a Creditorilor 18.04.2014,
orele 12.30 la sediul lichidator judiciar \n Ploiesti, str. Ion
Maiorescu, bl. 33S1, et. 5, cab 5E, jude]ul Prahova.

Revalactiv SPRL notific` deschiderea procedurii simplificate a
insolven]ei \n dosarul nr. 9437/105/2013 al Tribunalului Pra-
hova prin încheierii din data de 26.02.2014 privind pe SC
Dimeco Conf SRL cu termenele: depunere crean]e 11.04.2014,
\ntocmire tabel preliminar 21.04.2014, \ntocmire tabel defin-
itiv 06.05.2014 [i Prima Adunare a Creditorilor 25.04.2014,
orele 12.30 la sediul lichidator judiciar \n Ploie[ti, str. Ion
Maiorescu, bl. 33S1, et. 5, cab 5E, jude]ul Prahova.

Revalactiv SPRL notific` deschiderea procedurii simplificate a
insolven]ei \n dosarul nr. 9424/105/2013 al Tribunalului Pra-
hova prin încheierii din data de 26.02.2014 privind pe SC N &
M Tudor SRL cu termenele: depunere crean]e 11.04.2014,
\ntocmire tabel preliminar 21.04.2014, \ntocmire tabel defin-
itiv 06.05.2014 [i Prima Adunare a Creditorilor 25.04.2014,
orele 13.00 la sediul lichidator judiciar \n Ploie[ti, str. Ion
Maiorescu, bl. 33S1, et. 5, cab 5E, jude]ul Prahova.

Revalactiv SPRL notific` deschiderea procedurii simplificate a
insolven]ei \n dosarul nr. 8985/105/2013 al Tribunalului Pra-
hova prin încheierii din data de 18.02.2014 privind pe SC Ad-
corp Consulting SRL cu termenele: depunere crean]e
04.04.2014, \ntocmire tabel preliminar 14.04.2014, \ntocmire
tabel definitiv 29.04.2014 [i Prima Adunare a Creditorilor
18.04.2014, orele 13.30 la sediul lichidator judiciar \n Ploie[ti,
str. Ion Maiorescu, bl. 33S1, et. 5, cab 5E, jude]ul Prahova.

Revalactiv SPRL notific` deschiderea procedurii generale a fal-
imentului \n dosarul nr. 5783/105/2013 al Tribunalului Prahova

prin sentin]ei nr. 165 din 11.02.2014 privind pe SC Industrial
Global Services SRL, cu urm`toarele termene: depunerea
cererilor privind crean]ele n`scute în cursul procedurii:
28.03.2014, întocmirea, afi[area [i comunicarea tabelului su-
plimentar al crean]elor este 25.04.2014, depunerea
contesta]iilor la crean]ele n`scute în cursul procedurii:
15.05.2014, solu]ionarea contesta]iilor la crean]ele n`scute în
cursul procedurii [i pentru întocmirea tabelului definitiv con-
solidat al crean]elor este 26.05.2014.

Revalactiv SPRL notific` deschiderea procedurii generale de
insolven]` \n dosarul nr. 7134/105/2013, Tribunal Prahova prin
încheierii din data de 04.02.2014 privind SC Trex Nik Construct
SRL, cu termenele: depunerea declara]iei de crean]`
18.03.2014, \ntocmirea tabelului preliminar al crean]elor
01.04.2014, \ntocmirea tabelului definitiv 08.04.2014, prima
Adunare a Creditorilor va avea loc la sediul lichidatorului ju-
diciar din Ploie[ti, str. Ion Maiorescu, bl. 33S1, et. 5, cab. 5e, pe
data 31.03.2014.

Revalactiv SPRL notific` deschiderea procedurii simplificate
de insolventa in dosarul nr. 9422/105/2013, Tribunal Prahova
prin încheierii din data de 06.02.2014 privind SC Prod Com
Service Electron SRL, cu termenele: depunerea declaratiei de
creanta 25.03.2014, intocmirea tabelului preliminar al crean-
telor 04.04.2014, intocmirea tabelului definitiv 21.04.2014,
prima Adunare a Creditorilor va avea loc in data de 10.04.2014
la sediul lichidatorului judiciar din Ploie[ti, str. Ion Maiorescu,
bl. 33S1, et. 5, cab. 5e, pe data 31.03.2014.

Revalactiv SPRL notific` deschiderea procedurii simplificate
de insolven]` \n dosarul nr. 412/105/2014, Tribunal Prahova
prin încheierii din data de 26.02.2014 privind SC Castanul M.G.
SRL, cu termenele: depunerea declara]iei de crean]`
07.04.2014, \ntocmirea tabelului preliminar al crean]elor
17.04.2014, \ntocmirea tabelului definitiv 05.05.2014, prima
Adunare a Creditorilor va avea loc \n data de 22.04.2014 la
sediul lichidatorului judiciar din Ploie[ti, str. Ion Maiorescu,
bl. 33S1, et. 5, cab. 5e, pe data 31.03.2014.

Revalactiv SPRL notific` deschiderea procedurii simplificate
de insolven]` \n dosarul nr. 412/105/2014, Tribunal Prahova
prin încheierii din data de 26.02.2014 privind SC Balcristo SRL,
cu termenele: depunerea declara]iei de crean]` 07.04.2014,
\ntocmirea tabelului preliminar al crean]elor 17.04.2014,
\ntocmirea tabelului definitiv 05.05.2014, prima Adunare a
Creditorilor va avea loc \n data de 22.04.2014 la sediul lichida-
torului judiciar din Ploie[ti, str. Ion Maiorescu, bl. 33S1, et. 5,
cab. 5e, pe data 31.03.2014.

ADUNåRI GENERALE
SC Expert Consult & Appraisal Real Trade - ECART SRL prin Ad-
ministrator Gabriel Roman, convoac` Adunarea General` a
Asocia]ilor, în data de 8 Mai 2014, ora 14:00 în Sala de Con-
ferin]e Sky a Hotelului Mistral Resort, localitatea Moieciu de
Sus, str Bengaleasa, nr.194G, jud. Bra[ov. În situa]ia de neîn-
trunire cvorum, a doua convocare va fi în data de 9 Mai 2014,
ora 9:00, în aceea[i loca]ie.

SC Agromec SA, Calafat, Bd. de Centur` nr.1, jud. Dolj, nr. O.R.C.
J16/1515/1991, C.U.I. 2336938. (Nr. 23/26.03.2014) Convocator:
Administratorul Unic al Societ`]ii Comerciale AGROMEC SA
Calafat, în baza dispozi]iilor art.117 din Legea societ`]ilor com-
erciale nr.31/1990 Republicat`, cu complet`rile [i modific`rile
ulterioare [i a prevederilor Actului Constitutiv al societ`]ii,
Convoac` Adunarea General` Ordinar` a Ac]ionarilor în data
de 16.05.2014, la ora 12.00 în sala de [edin]e de la sediul so-
ciet`]ii situat în localitatea Calafat, Bulevardul de Centur` nr.1,
jude]ul Dolj, pentru to]i ac]ionarii înregistra]i în Registrul
ac]ionarilor la data de referin]` 30.04.2014. Adunarea Gen-
eral` Ordinar` a Ac]ionarilor va avea urm`toarea ordine de zi:
1. Prezentarea, dezbaterea [i aprobarea Situa]iilor financiare
anuale, întocmite pentru exerci]iul financiar anual al anului
2013; 2. Prezentarea [i dezbaterea Raportului Auditorului Fi-
nanciar pentru exerci]iul financiar anual al anului 2013; 3.
Prezentarea [i dezbaterea Raportului Administratorului so-
ciet`]ii pentru exerci]iul financiar încheiat la 31 decembrie
2013; 4. Aprobarea activit`]ii [i dec`rcarea de gestiune a Ad-
ministratorului unic pentru activitatea desf`[urat` în
exerci]iul financiar al anului 2013; 5. Aprobarea repartiz`rii
profitului ob]inut în exerci]iul financiar al anului 2013 în sen-
sul acoperirii pierderilor contabile înregistrate în exerci]iile fi-
nanciare anterioare; 6. Prezentarea, dezbaterea [i aprobarea
Bugetului de venituri [i cheltuieli [i a Programului de activi-
tate pentru exerci]iul financiar al anului 2014; 7. Fixarea re-
munera]iei Administratorului unic al societ`]ii pentru anul
2014; 8. Numirea auditorului financiar al Agromec SA pentru
o perioad` de 1 an, în vederea audit`rii situa]iilor financiare
ale anului care se încheie la 31.12.2014; 9. Împuternicirea Ad-
ministratorului unic al societ`]ii s` duc` la îndeplinire
hot`rârea A.G.O.A. [i s` îndeplineasc` toate formalit`]ile
necesare pentru efectuarea înregistr`rilor privind hot`rârea
A.G.O.A. în Registrul Comer]ului [i publicarea acesteia în Mon-
itorul Oficial al României. Informa]iile referitoare la prob-
lemele incluse pe ordinea de zi, pot fi consultate la sediul
societ`]ii. În cazul în care unul sau mai mul]i ac]ionari
reprezentând, individual sau împreun`, cel pu]in 5% din cap-
italul social, doresc s` fac` propuneri pentru completarea or-
dinii de zi, cererile în acest sens vor fi depuse la sediul
societ`]ii în cel mult 15 zile de la publicarea prezentei con-
voc`ri. Reprezentarea ac]ionarilor în Adunarea General` se
poate face pe baz` de procuri speciale, care se vor depune la
sediul societ`]ii, înainte de începerea [edin]ei adun`rii. În
cazul în care nu este întrunit cvorumul cerut de lege, a doua
convocare se face pentru data de 19.05.2014 la aceea[i or`, în
acela[i loc [i cu aceea[i ordine de zi.

Convocare. Societatea Comercial` Romatex SA convoac`
Adunarea General` Ordinar` a Ac]ionarilor la data de
16.05.2014, ora 13:00 la punctul de lucru din Bucure[ti, Sec-
tor 1, Str. Av. Marcel Andreescu nr. 35-37, etaj 1, ap. 3 cu
urm`toarea ordine de zi: 1. Discutarea [i Aprobarea situa]iilor
financiare pentru anul 2013 (Bilan], cont profit [i pierdere [i
anexe) pe baza raportului prezentat de administratorul Unic
al societ`]ii. 2. Prezentarea raportului de Audit pentru
situa]iile financiare anuale \ncheiate la data de 31.12.2013
\ntocmit de CONTWIO-AUDIT SRL. 3. Prezentarea [i aprobarea
Bugetului de venituri [i cheltuieli pentru anul 2014 [i a plan-
ului de redresare. 4. Diverse. Este necesar` prezen]a ac]ionar-
ilor care de]in minim 70% din num`rul total de drepturi de
vot, iar hot`r~rile se vor lua cu 70% din voturile exprimate. |n
cazul ne\ndeplinirii cvorumului de la data primei convoc`ri,
a doua \ntrunire va avea loc \n data de 23.05.2014, la aceea[i
or` [i \n aceea[i loca]ie, indiferent de cvorum. Administrator
unic. Sarbulescu Aurelian – Stere.

F.E.A SA, Bucuresti, Calea Floreasca, nr.242-246, sector 1,
J40/858/1991, C.U.I. 1589363, Convocare: În conformitate cu
prevederile articolului 117 din Legea societ`]ilor nr. 31/1990, re-
publicat`, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare, [i având
în vedere prevederile din Actul Constitutiv al societ`]ii pe
ac]iuni  F.E.A. SA, o societate de na]ionalitate român`, cu
sediul social în Municipiul Bucure[ti, Calea Floreasca nr. 242-
246, sector 1, înregistrat` la Oficiul Registrului Comer]ului de
pe lâng` Tribunalul Bucure[ti sub nr. J40/858/1991, având
codul de înregistrare fiscal` RO 1589363 (denumita \n contin-
uare „Societatea” sau „F.E.A. SA”), Administratorul unic al So-
ciet`]ii convoac` la data de 16.05.2014, ora 11:00 la sediul
social al Societ`]ii, Adunarea General` Ordinar̀  a Ac]ionarilor
F.E.A. SA [i respectiv la data de 16.05.2014, ora 11:30, Adunarea
General` Extraordinar` a Ac]ionarilor F.E.A. SA, pentru to]i
ac]ionarii F.E.A SA \nscri[i \n registrul ac]ionarilor la sf~r[itul
zilei de 30.04.2014 (data de referin]`), având urm`toarea: Or-
dine de zi a Adun`rii Generale Ordinare a Ac]ionarilor: 1.
Prezentarea, dezbaterea [i aprobarea Situa]iilor Financiare
anuale \ntocmite pentru exerci]iul financiar al anului 2013; 2.
Prezentarea [i dezbaterea Raportului Auditorului Financiar
al Societ`]ii pentru exerci]iul financiar al anului 2013; 3.
Prezentarea [i dezbaterea Raportului Administratorului unic
al Societ`]ii pentru exerci]iul financiar incheiat la 31 Decem-
brie 2013; 4. Aprobarea activit`]ii [i desc`rcarea de gestiune
a Administratorului Unic al Societ`]ii pentru activitatea
desf`[urat` \n exerci]iul financiar al anului 2013; 5. Aprobarea
repartiz`rii pe destina]ii a profitului net realizat \n anul 2013;
6. Prezentarea, dezbaterea [i aprobarea Bugetului de veni-
turi [i cheltuieli [i a Programului de activitate al Societ`]ii
pentru exerci]iul financiar al anului 2014; 7. Aprobarea pre-
lungirii duratei contractului cu firma de audit financiar BG
CONTA SRL, pentru o perioad` de 1 an, în vederea audit`rii
situa]iilor financiare ale anului care se încheie la 31.12.2014;
8. Fixarea remunera]iei Administratorului unic al societ`]ii
pentru anul 2014; 9. |mputernicirea Administratorului Unic
al Societ`]ii s` aduc` la \ndeplinire hot`r~rea AGOA [i s`
\ndeplineasc` toate formalit`]ile necesare pentru efectuarea
\nregistrarilor privind hot`r~rea AGOA \n Registrul Comertu-
lui [i publicarea acesteia \n Monitorul Oficial al Rom~niei. Or-
dine de zi a Adun`rii Generale Extraordinare a Ac]ionarilor: 1.
Aprobarea major`rii capitalului social al Societ`]ii cu valoarea
maxim` de 96.882,5 lei, respectiv de la valoarea actual` de
12.003.117,5 lei, la valoarea de 12.100.000 lei, prin emisiunea
unui num`r de 38.753 noi ac]iuni nominative în form` dema-
terializat`, fiecare cu o valoare nominal` de 2,5 lei, exclusiv
în schimbul aporturilor în numerar varsate \n RON. 2. Apro-
barea termenului de 32 de zile calendaristice de la data pub-
lic`rii \n Monitorul Oficial al Rom~niei a hot`r~rii adoptate
\n [edin]a A.G.E.A., pentru exercitarea dreptului de preferin]`
la subscrierea de noi ac]iuni de c`tre ac]ionarii Societ`]ii în-
scri[i în Registrul Ac]ionarilor la data de referin]`. 3. Apro-
barea pre]ului de subscriere a ac]iunilor de c`tre ac]ionarii

existen]i, egal cu valoarea nominal` a ac]iunilor, respectiv 2,5
lei/ac]iune. 4. Aprobarea ratei de subscriere de c`tre
ac]ionarii existen]i: 0,0080 ac]iuni nou emise pentru fiecare
1 (un) drept de preferin]`. 5. Aprobarea scaden]ei pl`]ii
pre]ului de subscriere a ac]iunilor noi de c`tre ac]ionarii ex-
isten]i, aceasta fiind data subscrierii ac]iunilor. 6. Aprobarea
ca ac]iunile ce nu vor fi subscrise de c`tre ac]ionari s` fie
oferite spre subscriere investitorului interesat \n acest sens,
identificat de c`tre Administratorul unic al Societ`]ii, respec-
tiv: Industrialexport SA  (J40/252/1991; C.U.I: 1554446), care va
putea subscrie ac]iunile respective \n termen de 3 zile calen-
daristice de la expirarea termenului de subscriere acordat
ac]ionarilor Societ`]ii. 7. Aprobarea pre]ului de subscriere a
ac]iunilor în Etapa Secundar`, egal cu valoarea nominal` a
ac]iunilor, respectiv 2,5 lei/ ac]iune; 8. Aprobarea scaden]ei
pl`]ii pre]ului de subscriere a ac]iunilor subscrise de c`tre in-
vestitorul interesat, aceasta fiind data subscrierii ac]iunilor. 9.
|mputernicirea Administratorului unic al Societ`]ii pentru
efectuarea tuturor opera]iunilor necesare privind  imple-
mentarea, derularea [i finalizarea major`rii capitalului social,
a[a cum a fost aprobat` de Adunarea General` Extraordinar`
a Ac]ionarilor, dup` expirarea termenului de exercitare a
dreptului de preferin]` a tuturor ac]ionarilor existen]i ai So-
ciet`]ii, respectiv dup` expirarea termenului de subscriere a
investitorului interesat,  la nivelul sumei subscrise [i v`rsate
de c`tre acestia, pentru anularea ac]iunilor emise [i nesub-
scrise sau subscrise [i nepl`tite dup` finalizarea major`rii,
c~t [i pentru modificarea corespunzatoare a Actului consti-
tutiv al Societ`]ii, înregistrarea la Registrul Comer]ului [i la
orice alte autorit`]i competente a modific`rilor intervenite
în structura ac]ionariatului Societ`]ii ca urmare a major`rii
capitalului social [i desemnarea mandatarilor pentru efectu-
area acestor înregistr`ri. *** În cel mult 15 zile de la publicarea
prezentului Convocator în Monitorul Oficial al României,
Partea a IV-a, unul sau mai mul]i ac]ionari reprezent~nd, in-
dividual sau \mpreun`, cel pu]in 5% din capitalul social al So-
ciet`]ii, pot înainta Administratorului unic al Societ`]ii cereri
privind introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi a
Adun`rii Generale Ordinare/ Extraordinare a Ac]ionarilor.
Propunerile privind completarea ordinii de zi trebuie s` în-
deplineasc` cumulativ urm`toarele condi]ii: a) în cazul per-
soanelor fizice s` fie înso]ite de copiile actelor de identitate
ale ac]ionarilor (buletin sau carte de indentitate), iar în cazul
persoanelor juridice copie a buletinului sau c`r]ii de identi-
tate a reprezentantului legal, împreun` cu certificatul con-
statator, în original, eliberat de Registrul Comer]ului cu o
vechime de cel mult 10 zile; [i b) s` fie înregistrate la sediul so-
cial al Societ`]ii în termen de cel mult 15 zile de la publicarea
prezentului Convocator în Monitorul Oficial al României,
Partea a IV-a. Dup` expirarea termenului de 15 zile de la pub-
licarea prezentului Convocator în Monitorul Oficial al
României, Partea a IV-a, nu mai pot fi primite cereri privind in-
troducerea unor noi puncte pe ordinea de zi a Adun`rii Gen-
erale Ordinare /Extraordinare a Ac]ionarilor, indiferent de
obiectul acestora. Ordinea de zi completat` cu punctele pro-
puse de ac]ionari, ulterior convoc`rii, se va publica în Moni-
torul Oficial al României, Partea a IV-a, cu cel pu]in 10 zile
înaintea Adun`rii Generale Ordinare/ Extraordinare a
Ac]ionarilor. Participarea la [edin]a Adun`rii Generale Or-
dinre /Extraordinare a Ac]ionarilor: La Adunarea General` Or-
dinara /Extraordinar` a Ac]ionarilor pot participa [i pot vota,
direct sau prin reprezentare, în baza unei procuri speciale (ex-
clusiv pe formatul pus la dispozi]ie de c`tre Societate), to]i
ac]ionarii înscri[i în Registrul Ac]ionarilor la data de
30.04.2014, stabilit` ca dat` de referin]` ; ac]ionarii nu vor
putea fi reprezenta]i în adunarea general` decât prin al]i
ac]ionari. La cererea ac]ionarilor interesa]i, formularul de
procur` special` pentru reprezentarea acestora la Adunarea
General` Ordinara/ Extraordinar` a Ac]ionarilor se poate
ob]ine, gratuit, la sediul social al Societ`]ii, începând cu cea
de-a optsprezecea zi de la data public`rii prezentului Convo-
cator în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. Unui
ac]ionar îi este permis s` acorde o procur` special` unui sin-
gur mandatar. În cadrul formularului de procur` special`,
ac]ionarul va da persoanei care îl reprezint` toate instruc]iu-
nile specifice pentru fiecare punct înscris pe ordinea de zi;
votul discretionar nu este permis, cu excep]ia deciziilor afer-
ente problemelor uzuale de organizare a Adun`rii Generale
Ordinare/Extraordinare a Ac]ionarilor privind alegerea sec-
retarilor de [edin]`. În caz contrar, procura va fi anulat` [i
mandatarul respectiv nu va fi autorizat s` voteze în cadrul
Adun`rii Generale Ordinare/ Extraordinare a Ac]ionarilor. To]i
ac]ionarii reprezenta]i în baza unei procuri speciale se vor
asigura c` aceste procuri vor fi depuse în original la sediul so-
cial al Societ`]ii, împreun` cu certificatul constatator emis de
Registrul Comer]ului cu cel mult 10 zile înainte inceperea
[edin]ei, în cazul ac]ionarilor  persoane juridice, sub
sanc]iunea pierderii exerci]iului dreptului de vot în Adunarea
General` Ordinara/Extraordinar` a Ac]ionarilor. Procurile vor
r`mâne valabile pentru a doua adunare, în cazul în care
prima adunare este amânat` din cauza neîndeplinirii
cerin]elor legale. Ac]ionarii îndrept`]i]i pot participa [i pot
vota în cadrul Adun`rii Generale Ordinare/ Extraordinare a
Ac]ionarilor pe baza actului de identitate, buletin de identi-
tate/ carte de identitate, pentru cet`]enii români sau, dup`
caz, cu pa[aport/ legitima]ie de [edere pentru cet`]enii
str`ini, în cazul ac]ionarilor persoane fizice, respectiv pe baza
actului de identitate al reprezentantului legal înso]it de un
document oficial, în original, care îi atest` aceasta calitate
(certificat constatator emis de Registrul Comer]ului cu cel
mult 10 zile înainte de data [edin]ei), în cazul ac]ionarilor per-
soane juridice. Mandatarii ac]ionarilor persoane fizice pot
participa [i pot vota în cadrul Adun`rii Generale Ordinare/
Extraordinare a Ac]ionarilor pe baza actului de identitate
înso]it de procura special` semnat` de ac]ionarul persoan`
fizic` [i depus` în prealabil la sediul Societ`]ii. Mandatarii
ac]ionarilor persoane juridice pot participa [i pot vota în
cadrul Adun`rii Generale Ordinare/ Extraordinare a Ac]ionar-
ilor pe baza actului de identitate al mandatarului, înso]it de
procura special` semnat` de reprezentantul legal [i de certi-
ficatul constatator emis de Registrul Comer]ului care atest`
calitatea de reprezentant legal a semnatarului procurii spe-
ciale, ambele depuse în prealabil la sediul Societ`]ii. Materi-
alele informative: Documentele [i materialele informative
vizând problemele înscrise pe ordinea de zi a Adun`rii Gen-
erale Ordinare/ Extraordinare a Ac]ionarilor, inclusiv formu-
larul de procur` special`, respective de subscriere se afl` la
dispozi]ia ac]ionarilor, putând fi consultate de ace[tia la
sediul social al Societ`]ii, în fiecare zi lucr`toare, între orele
10:00–14:00, începând cu cea de-a optsprezecea zi de la data
public`rii prezentului Convocator în Monitorul Oficial al
României, Partea a IV-a. În cazul în care nu se vor îndeplini
condi]iile legale privind ]inerea Adun`rii Generale Ordinare/
Extraordinare a Ac]ionarilor, Adunarea General` Ordinara/
Extraordinar` a Ac]ionarilor  se reprogrameaz` pentru data
de 19.05.2014, la aceea[i or`, în acela[i loc [i cu aceea[i ordine
de zi; data de referin]` stabilit` pentru identificarea ac]ionar-
ilor îndrept`]i]i s` participe [i s` voteze în cadrul Adun`rii
Generale Ordinare/ Extraordinare a Ac]ionarilor este aceea[i.
Administratorul unic al SC FEA SA, Iliuta Remus.

Romenergo Mecanic SA, Bucure[ti, Str. Dumitru Brumarescu,
nr.9, sector 4, J40/22/1990; C.U.I. 368267, Convocator: În con-
formitate cu prevederile articolului 117 din Legea societ`]ilor
nr. 31/1990, republicat`, cu modific`rile [i complet`rile ulte-
rioare, [i având în vedere prevederile din Actul  Constitutiv al
societ`]ii pe ac]iuni  Romenergo Mecanic SA, cu sediul \n Str.
Dumitru Brumarescu nr. 9, Sector 4, Bucure[ti, \nregistrat` la
Registrul Comer]ului sub nr. J40/22/1990, C.U.I. 368267 (den-
umit` \n continuare “Societatea”), Aministratorul unic al So-
ciet`]ii convoc` Adunarea General` Ordinar` a Ac]ionarilor
Romenergo Mecanic SA la data de 16.05.2014, ora 14:00, re-
spectiv Adunarea General` Extraordinar` a Ac]ionarilor
Romenergo Mecanic SA la data de 16.05.2014, ora 15:00, \n
imobilul situat \n Bucure[ti, Calea Floreasca nr. 242-246, sec-
tor 1, \n sala de sedin]e de la parter, pentru to]i ac]ionarii
\nregistra]i \n Registrul ac]ionarilor Societ`]ii la sf~r[itul zilei
de 30.04.2014, stabilit` ca dat` de referint`. Ordinea de zi a
Adun`rii Generale Ordinare a Ac]ionarilor: 1. Prezentarea, dez-
baterea [i aprobarea Situa]iilor Financiare anuale \ntocmite
pentru exerci]iul financiar al anului 2013; 2. Prezentarea [i
dezbaterea Raportului Auditorului Financiar al Societ`]ii pen-
tru exerci]iul financiar al anului 2013; 3. Prezentarea [i dez-
baterea Raportului Administratorului unic al Societ`]ii pentru
exerci]iul financiar \ncheiat la 31 Decembrie 2013; 4. Apro-
barea activit`]ii [i desc`rcarea de gestiune a Administratoru-
lui Unic al Societ`]ii pentru activitatea desf`[urat` \n
exerci]iul financiar al anului 2013; 5. Aprobarea repartiz`rii pe
destina]ii a profitului net realizat \n anul 2013; 6. Prezentarea,
dezbaterea [i aprobarea Bugetului de venituri [i cheltuieli [i
a Programului de activitate al Societ`]ii pentru exerci]iul fi-
nanciar al anului 2014; 7. Aprobarea prelungirii duratei man-
datului administratorului unic cu 2 (doi) ani; 8. Fixarea
remunera]iei Administratorului unic al societ`]ii pentru anul
2014; 9. Aprobarea prelungirii duratei contractului cu firma
de audit financiar BG CONTA SRL, pentru o perioad` de 1 an,
în vederea audit`rii situa]iilor financiare ale anului care se
încheie la 31.12.2014; 10. |mputernicirea Administratorului
Unic al Societ`]ii s` aduc` la \ndeplinire hot`r~rea AGOA [i s`
\ndeplineasc` toate formalit`]ile necesare pentru efectuarea
\nregistr`rilor privind hot`r~rea A.G.O.A \n Registrul
Comer]ului [i publicarea acesteia \n Monitorul Oficial al
Rom~niei, partea a IV a. Ordinea de zi a Adun`rii Generale Ex-
traordinare a Ac]ionarilor: 1. Aprobarea major`rii capitalului
social al Societ`]ii cu valoarea maxim` de 24.662 lei, respec-
tiv de la valoarea actual` de 14.575.338 lei, la valoarea de
14.600.000 lei, prin emisiunea unui num`r de 49.324 noi

ac]iuni nominative în form` dematerializat`, fiecare cu o val-
oare nominal` de 0,5 lei, exclusiv în schimbul aporturilor în
numerar varsate \n RON. 2. Aprobarea termenului de 32 de
zile calendaristice de la data public`rii \n Monitorul Oficial al
Rom~niei, partea a IV a, a hot`r~rii adoptate \n sedin]a
A.G.E.A., pentru exercitarea dreptului de preferin]` la sub-
scrierea de noi ac]iuni de c`tre ac]ionarii Societ`]ii înscri[i în
Registrul Ac]ionarilor la data de referin]`. 3. Aprobarea
pre]ului de subscriere a ac]iunilor de catre actionarii existenti,
egal cu valoarea nominal` a ac]iunilor, respectiv 0,5
lei/ac]iune. 4. Aprobarea ratei de subscriere de c`tre
ac]ionarii existen]i: 0,0017 ac]iuni nou emise pentru fiecare
1 (un) drept de preferin]a. 5. Aprobarea scaden]ei pl`]ii
pre]ului de subscriere a ac]iunilor noi de c`tre ac]ionarii ex-
isten]i, aceasta fiind data subscrierii ac]iunilor. 6. Aprobarea
ca ac]iunile ce nu vor fi subscrise de actionari s` fie oferite
spre subscriere investitorului interesat \n acest sens, identifi-
cat de c`tre Administratorul unic al Societ`]ii, respectiv:
Romenergo Holdings Overseas SRL (J40/1877/2013; C.U.I.:
31232620), care va putea subscrie ac]iunile respective \n ter-
men de 3 zile calendaristice de la expirarea termenului de
subscriere acordat ac]ionarilor Societ`]ii;  7. Aprobarea
pre]ului de subscriere a ac]iunilor de c`tre investitorul intere-
sat, egal cu valoarea nominal` a ac]iunilor, respectiv 0,5
lei/ac]iune; 8. Aprobarea scaden]ei pl`]ii pre]ului de sub-
scriere a ac]iunilor subscrise de investitorul interesat, aceasta
fiind data subscrierii ac]iunilor. 9. |mputernicirea Administra-
torului unic al Societ`]ii pentru efectuarea tuturor opera]iu-
nilor necesare privind implementarea, derularea [i finalizarea
majorarii capitalului social, a[a cum a fost aprobata de
Adunarea General` Extraordinar` a Ac]ionarilor, dup` expi-
rarea termenului de exercitare a dreptului de preferin]` a tu-
turor ac]ionarilor existen]i ai Societ`]ii, respectiv dup`
expirarea termenului de subscriere acordat investitorului  in-
teresat, la nivelul sumei subscrise [i v`rsate de c`tre acestia,
pentru anularea ac]iunilor emise [i nesubscrise sau subscrise
[i nepl`tite dup` finalizarea major`rii, c~t [i pentru modifi-
carea corespunz`toare a Actului constitutiv al Societ`]ii, în-
registrarea la Registrul Comer]ului [i la orice alte autorit`]i
competente a modific`rilor intervenite în structura ac]ionar-
iatului Societ`]ii ca urmare a major`rii capitalului social [i de-
semnarea mandatarilor pentru efectuarea acestor
înregistr`ri. *** Completarea ordinii de zi: În cel mult 15 zile de
la publicarea prezentului Convocator în Monitorul Oficial al
României, Partea a IV-a, unul sau mai mul]i ac]ionari
reprezent~nd, individual sau \mpreun`, cel pu]in 5% din cap-
italul social al Societ`]ii, pot înainta Administratorului unic
al Societ`]ii cereri privind introducerea unor noi puncte pe
ordinea de zi a Adun`rii Generale Ordinare/ Extraordinare a
Ac]ionarilor. Propunerile privind completarea ordinii de zi tre-
buie s` îndeplineasc` cumulativ urm`toarele condi]ii: a) în
cazul persoanelor fizice s` fie înso]ite de copiile actelor de
identitate ale ac]ionarilor (buletin sau carte de indentitate),
iar în cazul persoanelor juridice copie a buletinului sau c`r]ii
de identitate a reprezentantului legal, împreun` cu certifi-
catul constatator, în original, eliberat de Registrul Comer]ului
cu o vechime de cel mult 10 zile; [i b) s` fie înregistrate la
sediul social al Societ`]ii în termen de cel mult 15 zile de la
publicarea prezentului Convocator în Monitorul Oficial al
României, Partea a IV-a. Dup` expirarea termenului de 15 zile
de la publicarea prezentului Convocator în Monitorul Oficial
al României, Partea a IV-a, nu mai pot fi primite cereri privind
introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi a Adun`rii Gen-
erale Ordinare/ Extraordinare a Ac]ionarilor, indiferent de
obiectul acestora. Ordinea de zi completat` cu punctele pro-
puse de ac]ionari, ulterior convoc`rii, se va publica în Moni-
torul Oficial al României, Partea a IV-a, cu cel pu]in 10 zile
înaintea Adun`rii Generale Ordinare/ Extraordinare a
Ac]ionarilor. Participarea la [edin]a Adun`rii Generale Or-
dinre/ Extraordinare a Ac]ionarilor. La Adunarea General` Or-
dinar`/ Extraordinar` a Ac]ionarilor pot participa [i pot vota,
direct sau prin reprezentare, în baza unei procuri speciale (ex-
clusiv pe formatul pus la dispozi]ie de c`tre Societate), to]i
ac]ionarii înscri[i în Registrul Ac]ionarilor la data de
30.04.2014, stabilit` ca dat` de referin]`; ac]ionarii nu vor
putea fi reprezenta]i în adunarea general` decât prin al]i
ac]ionari. La cererea ac]ionarilor interesa]i, formularul de
procur` special` pentru reprezentarea acestora la Adunarea
General` Ordinara/ Extraordinar` a Ac]ionarilor se poate
ob]ine, gratuit, la sediul social al Societ`]ii, începând cu cea
de-a optsprezecea zi de la data public`rii prezentului Convo-
cator în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. Unui
ac]ionar îi este permis s` acorde o procur` special` unui sin-
gur mandatar. În cadrul formularului de procur` special`,
ac]ionarul va da persoanei care îl reprezint` toate instruc]iu-
nile specifice pentru fiecare punct înscris pe ordinea de zi;
votul discretionar nu este permis, cu excep]ia deciziilor afer-
ente problemelor uzuale de organizare a Adun`rii Generale
Ordinare/ Extraordinare a Ac]ionarilor privind alegerea secre-
tarilor de [edin]`. În caz contrar, procura va fi anulat` [i man-
datarul respectiv nu va fi autorizat s` voteze în cadrul
Adun`rii Generale Ordinare/ Extraordinare a Ac]ionarilor. To]i
ac]ionarii reprezenta]i în baza unei procuri speciale se vor
asigura c` aceste procuri vor fi depuse în original la sediul so-
cial al Societ`]ii, împreun` cu certificatul constatator emis de
Registrul Comer]ului cu cel mult 10 zile înainte \nceperea
[edin]ei, în cazul ac]ionarilor persoane juridice, sub
sanc]iunea pierderii exerci]iului dreptului de vot în Adunarea
General` Ordinara/ Extraordinar` a Ac]ionarilor. Procurile vor
r`mâne valabile pentru a doua adunare, în cazul în care
prima adunare este amânat` din cauza neîndeplinirii
cerin]elor legale. Ac]ionarii îndrept`]i]i pot participa [i pot
vota în cadrul Adun`rii Generale Ordinare/ Extraordinare a
Ac]ionarilor pe baza actului de identitate, buletin de identi-
tate/carte de identitate, pentru cet`]enii români sau, dup`
caz, cu pa[aport/legitima]ie de [edere pentru cet`]enii
str`ini, în cazul ac]ionarilor persoane fizice, respectiv pe baza
actului de identitate al reprezentantului legal înso]it de un
document oficial, în original, care îi atest` aceasta calitate
(certificat constatator emis de Registrul Comer]ului cu cel
mult 10 zile înainte de data [edin]ei), în cazul ac]ionarilor per-
soane juridice. Mandatarii ac]ionarilor persoane fizice pot
participa [i pot vota în cadrul Adun`rii Generale Ordinare/
Extraordinare a Ac]ionarilor pe baza actului de identitate
înso]it de procura special` semnat` de ac]ionarul persoan`
fizic` [i depus` în prealabil la sediul Societ`]ii. Mandatarii
ac]ionarilor persoane juridice pot participa [i pot vota în
cadrul Adun`rii Generale Ordinare/ Extraordinare a Ac]ionar-
ilor pe baza actului de identitate al mandatarului, înso]it de
procura special` semnat` de reprezentantul legal [i de certi-
ficatul constatator emis de Registrul Comer]ului care atest`
calitatea de reprezentant legal a semnatarului procurii spe-
ciale, ambele depuse în prealabil la sediul Societ`]ii. Materi-
alele informative: Documentele [i materialele informative
vizând problemele înscrise pe ordinea de zi a Adun`rii Gen-
erale Ordinare/Extraordinare a Ac]ionarilor, inclusiv formu-
larul de procur` special`, respectiv  de subscriere  se afl` la
dispozi]ia ac]ionarilor,  putând fi consultate de ace[tia la
sediul social al Societ`]ii,  în fiecare zi lucr`toare, între orele
10:00 – 14:00, începând cu cea de-a optsprezecea zi de la data
public`rii prezentului Convocator în Monitorul Oficial al
României, Partea a IV-a. În cazul în care nu se vor îndeplini
condi]iile legale privind ]inerea Adun`rii Generale
Ordinare/Extraordinare a Ac]ionarilor, Adunarea General`
Ordinara/Extraordinar` a Ac]ionarilor  se  reprogrameaz`
pentru data de 19.05.2014 , la aceea[i or`, în acela[i loc [i cu
aceea[i ordine de zi; data de referin]` stabilit` pentru identi-
ficarea ac]ionarilor îndrept`]i]i s` participe [i s` voteze în
cadrul Adun`rii Generale Ordinare/Extraordinare a Ac]ionar-
ilor este aceea[i. Administratorul unic al SC Romenergo
Mecanic SA, EL LAKIS NAJIB.

PIERDERI
SC Casito Transimpex SRL (RO9227075, J20/142/1997),
de]in`toarea aeronavei tip Tecnam P2004 -Bravo, înmatricu-
lat` YR-5173, declar` pierderea documentelor: -certificatul de
identificare al aeronavei, -anexa la certificatul de identificare,
-livretul aeronavei. Le declar`m nule.

Pierdut certificat agabaritice ADR Cisterne [i alte clase, certi-
ficat pentru conduc`tori auto care efectueaz` transport rutier
de m`rfuri, mas` maxim` mai mare de 3.,5 tone, pe numele
Samoil` Florin Daniel. Le declar nule. 

Pierdut adeverin]` plat` integral` la contractul 33003, pe nu-
mele {tefan Nicolae, {tefan Teodora. O declar nul`.

SC Nikfortrans SRL cu sediul în loc. Nereju Mic, jud. Vrancea,
J39/523/2012, C.U.I. 30849734 pierdut: -Aviz de înso]ire secun-
dar nr. 3749601– 3749650; -Aviz de înso]ire primar nr.
2536351– 2536400; -Facturi fiscale nr. 00001– 00050; -Chi-
tan]e nr. 00001– 00050; -Registru eviden]` material lemnos
nr 2250001– 2250100; -[tampila societ`]ii [i certificatul de în-
registrare eliberat la data de 31.10.2012 de O.R.C. Vrancea cu
nr. 30849734. Se declar` nule.

Pierdut Contract Malpraxis Seria MM, nr. 5400849– 5400855
(7 buc`]i) [i contract ”Apartamentul” seria AP, nr. 00587959
(1 bucat`) pe numele Vlad Dumitru din Tulcea. Se declar`
nule.

Pierdut Certificatul de |nregistrare Seria B nr. 0369633 pen-
tru firma: Mediacom Services SRL. cu sediul social \n
Bucure[ti, Sector 1, Str. George Valentin Bibescu, Nr. 27-29, Bloc
10/5, Scara1, Etaj1, Ap. 4. Cod Unic de |nregistrare; R
16320060 din data de 08.04.2004. Nr. de ordine \n registrul
comer]ului; J/40/5802/08.04.2004. |l declar`m nul.

SC DUMAGAS TRANSPORT SA
cu sediul \n Craiova, jude]ul Dolj, 

lider pe pia]a de transport [i logistic` \n 
Romania [i Europa de est, datorit` expansiunii sale

\n domeniu, selecteaz` \n vederea angaj`rii per-
sonal corespunz`tor pentru postul de conduc`tor

auto categoria C+E:- pentru transport interna]ional
e marf` (minim 1 an experien]` interna]ional`). 

Se ofer` condi]ii de lucru \ntr-o echip` omogen` de
profesioni[ti [i salariu atractiv. 

Rela]ii [i program`ri la telefon: 0733100396;
0372512094 sau la 

adresa de e-mail: transport@dumagas.ro.

Publicitate
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LICITA}II
SC Modeco Chemicals SRL, prin lichidator, anun]` vânzarea
prin licita]ie public` a imobilului situat în com. Drajna, sat
Drajna de Sus, jud. Prahova, compus din teren în suprafa]`
de 3.371 mp [i construc]iile situate pe acest teren la pre]ul de
187.050 lei (plus TVA), respectiv 231.942 lei (inclusiv TVA).
Pre]ul de pornire al licita]iei este redus cu 25% din pretul sta-
bilit prin raportul de evaluare conform Adunarii Creditorilor
din data de 09.04.2014. Licita]iile vor avea loc pe data de:
24.04.2014, 29.04.2014, 30.04.2014, 07.05.2014, 08.05.2014,
14.05.2014, 15.05.2014, 21.05.2014, 22.05.2014 si 28.05.2014,
orele 12.30 în Ploie[ti, str. Ion Maiorescu bl. 33S1, et. 5, cab. 5E,
jud Prahova. Rela]ii suplimentare 0344104525.

Prim`ria Comunei Pr̀ jeni, sat Pr̀ jeni, comuna Pr̀ jeni, jude]ul
Boto[ani, CIF:3373330, telefon/fax:0231553010, e-mail: pri-
mariaprajeni@yahoo.com. persoan` contact R`ileanu Mela-
nia concesioneaz`: Teren în suprafa]` de 10,90 ha cu
destina]ia iazuri: Modruz I [i Modruz II, aflat în proprietatea
public` a Consiliului Local Pr`jeni, jude]ul Boto[ani, pe o pe-
riod` de 25 de ani. Documenta]ia de atribuire poate fi procu-
rat` de la sediul prim`riei comunei Pr`jeni, compartimentul
juridic (secretar), prim`ria comunei Pr`jeni, jude]ul Boto[ani.
Costul documenta]iei de atribuire este 20 lei. Data limit` pen-
tru solicitarea clarific`rilor: 03 mai 2014, ora 14:00. Data limit`
de depunere a ofertelor: 07 mai 2014, ora 11:00, la Prim`ria Co-
munei Pr`jeni, sat Pr`jeni, comuna Pr`jeni, jude]ul Boto[ani-
1 exemplar original. [edin]a public` de deschidere a ofertelor:
07 mai 2014, ora 12:00 la sediul Prim`riei comunei Pr`jeni,
jude]ul Boto[ani.

Centrul Chinologic Sibiu, cu sediul \n Sibiu, Calea Dumbr`vii
nr. 157, tel 0269-33.51.81, fax 0269-24.00.90, cod fiscal 4240928,
cont IBAN RO 42TREZ5765005XXX000209, deschis la Trezore-
ria Sibiu, organizeaz` licita]ie public` cu strigare pentru val-
orificarea a 12 c~ini de serviciu. Animalele de serviciu pot fi
v`zute la sediul Centrului Chinologic Sibiu. Licita]ia va avea loc
\n data de 05.05.2014, ora 12:00, la sediul Centrului Chinologic
Sibiu. |n caz de neadjudecare, datele de desf`[urare a urm`-
toarelor licita]ii vor fi 21.05.2014, respectiv 27.05.2014. Caietul
de sarcini se poate ob]ine \ncepand cu data de 15.04.2014.
Documentele de participare la licita]ie se depun p~n` la data
de 23.04.2014, \ntre orele 08:00-14:00. taxa de participare la
licita]ie este de 50 lei, iar garan]ia de participare reprezint`
5% din pre]ul initial de v~nzare a bunurilor pentru care se
liciteaz`. Lista complet` a bunurilor [i rela]ii suplimentare se
ob]in la telefon (40) 0269-235.181; fax (40) 0269-24.00.90.
www.centrulchinologic.ro/interespublic/licitatiipublice/, sau
la sediul centrului: Sibiu, Calea Dumbr`vii nr. 157.

Prim`ria comunei M`rcule[ti, cu sediul în comuna M`rcule[ti,
strada Dumitru N. Seceleanu nr. 1, jude]ul Ialomi]a, cod fiscal
17541604, tel/fax 0243 279384, anun]` organizarea licita]iei
publice în vederea concesion`rii unor terenuri, proprietate
privat` a comunei M`rcule[ti, situate în intravilanul comunei,
zona “Lunc` ”, tarlaua 266, categoria de folosin]` cur]i – con-
struc]ii, în vederea construirii unor locuin]e [i spa]ii constru-
ite asociate acesteia. Suprafa]a fiec`rui teren este: lot nr. 91 =
931 mp; lot nr. 89 = 929 mp; lot nr. 79 = 946 mp; lot nr. 90 =
943 mp. Perioada de concesionare este de 49 de ani, cu posi-
bilitatea prelungirii acesteia pentru o perioad` egal` cu cel
mult jum`tate din durata sa ini]ial`. Taxa anual` minimal` de
redeven]` este de 0,21 lei/mp/an. Documenta]ia de atribuire
se poate achizi]iona de la sediul Prim`riei comunei
M`rcule[ti, contra sumei de 25 lei, achitat` în numerar la
casierie, începând cu data de 10.04.2014. Ofertele se depun
pân` la data de 05.05.2014, ora 10.00, la registratura Prim`riei
comunei M`rcule[ti. {edin]a public` de deschidere a ofer-
telor se va desf`[ura în data de 05.05.2014, ora 11.00, la sediul
Prim`riei comunei M`rcule[ti.

Consiliul Local al Municipiului Pa[cani, cu sediul \n Municip-
iul Pa[cani, str. {tefan cel Mare, nr.16, jude]ul Ia[i, cod 705200,
telefon 0232/762300, int. 129, fax 0232/766259, cod de \nreg-
istrare fiscal` 4541360, organizeaz` \n data de 08.05.2014, ora
10.00 licita]ie public` cu strigare av~nd ca obiect \nchirierea
pe o durat` de 5 (cinci) ani a spa]iilor comerciale „Lot. 5 din
tronsonul 1, corp B” [i spa]iile nr. 1,2,3,4,5,6 din tronsonul II A
proprietate public` a municipiului Pascani, situate \n Pia]a
Vale din str. Ceferistilor, nr. 4, Municipiul Pa[cani, jud. Ia[i,
prezentate \n tabelul de mai jos: 1. Tronson I, corp B, / Lot 5,
Suprafata = 24,31 mp. 2. Tronson II A, / Spa]iul nr. 1, Suprafa]a
= 29,60 mp. 3. Tronson II A, Spa]iul nr. 2, Suprafa]a = 27,95 mp.
4.  Tronson II A, Spatiul nr. 3, Suprafata = 28,70 mp. 5. Tronson
II A, / Spatiul nr. 4, Suprafata = 27,95 mp. 6.  Tronson II A, /
Spatiul nr. 5, Suprafata = 23,65 mp. 7. Tronson II A, / Spa]iul nr.
6, Suprafata = 27,50 mp. Documenta]ia de atribuire (Caietul
de sarcini [i Regulamentul de organizare [i desf`[urare a
licita]iei publice cu strigare privind \nchirierea spa]iilor cu alta
destina]ie decat locuin]e proprietate public` sau privat` a
municipiul Pa[cani [i aflate \n administrarea Consiliului Local
al municipiului Pa[cani)  privind organizarea [i desf`[urarea
procedurilor de licita]ie public` cu strigare, poate fi
achizi]ionat` de la sediul Consiliului Local al municipiului
Pa[cani, str. {tefan cel Mare, nr.16, Compartimentul Patrimo-
niu [i Contracte, camera 31. Perioada de achizi]ionare a doc-
umenta]iei de atribuire este 14.04.2014- 05.05.2014,ora 16.00.
Pre]ul de achizitionare a documenta]iei de atribuire este de

100 lei. Data limit` pentru solicitarea clarific`rilor este
05.05.2014, ora 16.00. Data limit` de depunere a docu-
mentelor de calificare (documentele obligatorii necesare par-
ticip`rii la licita]ie) este 06.05.2014, ora 16,00. Acestea se
depun la sediul Consiliului Local al Municipiului Pa[cani din
str. {tefan cel Mare, nr.16, jud. Iasi, - Biroul Registratura. Pretul
minim de pornire al licitatiei pentru spatiile comerciale este
prezentat detaliat in Caietul de sarcini. Cuantumul garantiei
de participare la licitatie este  de 1500 lei . Garantia de partic-
ipare la licitatie poate fi achitata la casieria institutiei sau prin
virament in contul RO38TREZ40721360206XXXXX deschis la
Trezoreria Pascani. Fiecare participant la licitatie depune o
singura cerere insotita de documentele necesare si obliga-
torii participarii la licitatie, pentru bunul care face obiectul
licitatiei. Licita]ia publica cu strigare se va desfasura la sediul
Consiliului Local al Municipiului Pascani, \n data de
08.05.2014 orele 10.00 la camera 44.

Serviciul Fiscal Municipal Dr`g`[ani, Biroul Colectare [i Exe-
cutare Silit`, în temeiul art. 162 din  O.G. 92/2003  republi-
cat`, privind Codul de procedur` fiscal`, face cunoscut c` în
data de 29.04.2014 orele 10.00 la sediul din municipiul
Dr`g`[ani, str Regele Carol, bl parter, se va ]ine prima licita]ie
public` pentru vânzarea bunului imobil sechestrat
apar]inând debitoarei: SC Eurofond Proiecte SRL, cod fiscal
25727730, dosar executare silit` nr. 1845/2012. Imobil compus
din: - Teren intravilan 14.663 mp = 113.800 lei. - Construc]ie C3
(siloz) = 35.400 lei. - Construc]ie C5 (tablou electric) = 1.200 lei.
- Construc]ie C6 (batal dejec]ie) = 43.900 lei, situate în local-
itatea Prundeni, sat Z`videni, jude]ul Vâlcea, (bunurile imo-
bile scoase la licita]ie se vând împreuna la valoarea de
194.300 lei) Pre]ul de pornire la licita]ie nu con]ine TVA.
Men]ion`m c`, bunul imobil este înscris în cartea funciar` la
OCPI Vâlcea. Asupra imobilului care face obiectul anun]ului
de licita]ie nu sunt înregistrate privilegii ale altor creditori.
Invit`m pe pe cei care pretind vreun drept asupra acestui bun
s` în[tiin]eze despre acesta organul de executare, înainte de
data stabilit` pentru licita]ie. Cei interesa]i în cump`rarea
bunului imobil sunt invita]i s` prezinte pân` în ziua de
28.04.2014, orele 14,00, ofertele de licita]ie înso]ite de
urm`toarele documente: - oferta de cump`rare; - dovada
emis` de creditorii fiscali c` nu au obliga]ii fiscale restante. -
dovada depunerii taxei de participare reprezentând 10% din
pre]ul de pornire a licita]iei (inclusiv TVA) care va fi achitat`
în contul AJFP Vâlcea, CUI 2540988,
RO30TREZ6715067XXX003560 deschis la Trezoreria Rm Vâl-
cea; oferta]ii pot constitui [i garan]ii în condi]iile legii, sub
form` de scrisori de garan]ie bancar`. -împuternicirea per-
soanei care îl reprezinta pe ofertant (prin procur` special` au-
tentic`) -pentru persoanele juridice de na]ionalitate roman`
- copie de pe certificatul de înregistrare eliberat de Oficiul Reg-
istrului Comer]ului; -pentru persoanele juridice str`ine, actul
de înmatriculare tradus în limba româna -pentru persoanele
fizice române, copie de pe actul de identitate [i declara]ie pe
propria r`spundere (autentificat`) a ofertantului prin care se
certific` c` nu este persoana interpusa a debitorului. -pentru
persoanele fizice str`ine, copie de pe pa[aport; Condi]ia de
participare este prezentarea dovezii de plat` în contul stabilit
de organele de executare a sumei de 10% din pre]ul de
pornire la licita]ie. Pe baza documentelor solicitate ofertan]ii
urmeaz` s` se prezinte la data  stabilit` pentru licita]ie la
locul fixat în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel in-
teresat poate introduce contesta]ie la instan]a judec`tore-
asc` competent`, în termen de 15 zile de la comunicare sau
luare la cuno[tiin]` în conformitate cu prevederile art 172 -
173 din OG 92/2003 republicat`, privind Codul de procedur`
fiscal` cu modific`rile [i complet`rile ulterioare. Porivit dis-
pozi]iilor art 9, alin 2, lit d din Ordonan]a Guvernului nr OG
92/2003, republicat`, cu modific`rile [i complet`rile ule-
rioare, când urmeaz` s` se ia m`suri de executare silit`, nu
este obligatorie audierea contribuabilului. Rela]ii supli-
mentare se pot ob]ine la sediul Serviciul Fiscal Municipal
Dr`g`[ani, telefon: 0250/811082, fax: 0250/811094.

Administra]ia Jude]ean` a Finan]elor Publice Vâlcea, în
temeiul art. 162 din O.G. 92/2003 privind Codul de procedur`
fiscal`, republicat`, face cunoscut c` în data de 24.04.2014,
orele 12.00, la sediul din mun Rm. Vâlcea, str. General
Magheru, nr. 17, jud. Vâlcea, se va ]ine a doua licita]ie public`
pentru vânzarea bunului mobil ce apar]ine debitorului SC
Gelmar SRL cu sediul în B`ile Ol`ne[ti, str. Parîngului, nr 21,
jud. Vâlcea, cod fiscal 3241674, în dosarul de executare  nr. G3
Ol`ne[ti. Pre]ul de pornire a licita]iei pentru acesta (exclusiv
TVA) este: - Autoturism Volksvagen Jetta, caroserie AA Berlina,
an fabrica]ie 2008, num`r identificare
WVWZZZ1KZ8M136252, capacitate cilindric` 1595/75 cm3,
trac]ine fa]`, surs` energie benzin`, culoare gri, num`r axe 2,
norma de poluare Euro 4, num`r de înmatriculare VL 99 CGV.
Autoturismul se afl`  în stare bun` de func]ionare - 1 buc. -
21.300 lei. Men]ion`m c` bunul mobil sechestrat se afl` în
custodia SC Gelmar SRL cu sediul în loc. B`ile Ol`ne[ti, str.
Paringului, nr 21, jud. Vâlcea. Împotriva prezentului înscris, cei
interesa]i pot introduce contesta]ie la instan]a judec`tore-
asc` competent`, în termen de 15 zile de la comunicare sau
luare la cuno[tin]`, în conformitate cu prevederile art. 172 - 173
din Ordonan]a Guvernului nr. 92/2003, republicat`, cu
modific`rile [i complet`rile ulterioare. Potrivit dispozi]iilor
art. 9 alin. (2), lit. d) din Ordonan]a Guvernului nr. 92/2003,
republicat`, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare, când

urmeaz` s` se ia m`suri de executare silit`, nu este obligato-
rie audierea contribuabilului. Cei interesa]i în cump`rarea
bunului sunt invita]i s` prezinte, pân` în ziua precedent` ter-
menului de licita]ie 23.04.2014,orele 16,30: ofertele de
cump`rare înso]ite de certificatele fiscale din care s` rezulte
c` nu au datorii la bugetul local [i  bugetul de stat, bugetul
asigur`rilor sociale de stat, bugetul asigur`rilor de [omaj,
bugetul asigur`rilor de s`n`tate, dovada depunerii taxei de
participare reprezentând 10% din pre]ul de pornire al licita]iei
(inclusiv TVA ) în  contul AJFP Vâlcea, CUI 2540988, IBAN
RO30TREZ6715067XXX003560 deschis la Trezoreria Vâlcea
(r`spunderea credit`rii contului indicat pân` la data ]inerii
licita]iei cu suma reprezent`nd taxa de participare, revine
ofertan]ior); ofertan]ii pot constitui [i garan]ii în condi]iile
legii, sub forma de scrisori de garan]ie bancar`; împuterni-
cirea persoanei care îl reprezint` pe ofertant (prin procur`
special` autentic`); pentru persoanele juridice - copie de pe
certificatul unic de înregistrare eliberat de O.R.C., pentru per-
soanele fizice - copie de pe actul de identitate; declara]ie pe
proprie r`spundere a ofertantului prin care certific` c` nu
este persoan` interpus` a debitorului. Împotriva prezentului
înscris, cei interesati pot introduce contesta]ie la instan]a
judec`toreasc` competent`,în termen de 15 zile de la comu-
nicare sau luare la cuno[tin]`, în conformitate cu prevederile
art. 172 - 173 din Ordonan]a Guvernului nr. 92/2003, republi-
cata, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare. Potrivit dis-
pozi]iilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonan]a Guvernului nr.
92/2003, republicat`, cu modific`rile [i complet`rile ulte-
rioare, când urmeaz` s` se ia m`suri de executare silit`, nu
este obligatorie audierea contribuabilului. Pe baza docu-
mentelor solicitate ofertan]ii urmeaz` s` se prezinte la data
stabilit` pentru licita]ie la locul fixat în acest scop. Data afi[`rii
: 14.04.2014. Rela]ii suplimentare la telefon 0250/737777, inte-
rior 2082.

Serviciul Fiscal Municipal Dr`g`[ani, Biroul Colectare [i Exe-
cutare Silit`, în temeiul art. 162 din  O.G. 92/2003 republicat`,
privind Codul de procedur` fiscal`, face cunoscut c` în data
de 30.04.2014 orele 10.00 la sediul din municipiul Dr`g`[ani,
str Regele Carol, bl parter, se va ]ine prima licita]ie public`
pentru vânzarea bunului imobil sechestrat apar]inând deb-
itoarei: Hududoi Ionela Cristina, comuna Prundeni, sat Zavi-
deni, judetul Vâlcea, dosar executare silit` nr. 71466/2013:
Imobil compus din:- teren intravilan cur]i + construc]ii la sol
în suprafa]` de 1234,53 mp = 11.146 lei – cl`dirire în suprafa]`
de 266 mp = 130.540 lei situate în localitatea Prundeni, sat
Zavideni, jude]ul Vâlcea, (bunurile imobile scoase la licita]ie
se vând împreun` la valoarea de 141.686 lei). Pre]ul de pornire
la licita]ie nu con]ine TVA. Men]ion`m c`, bunul imobil este
înscris în cartea funciara  nr 35267 la OCPI Vâlcea iar asupra
imobilului care face obiectul anun]ului de licita]ie este înreg-
istrata ipoteca în favoarea Raiffeisen Bank SA. Invitam pe pe
cei care pretind vreun drept asupra acestui bun s` în[tiin]eze
despre acesta organul de executare, înainte de data stabilit`
pentru licita]ie. Cei interesa]i în cump`rarea bunului imobil
sunt invita]i s` prezinte pân` în ziua de 29.04.2014, orele
14,00, ofertele de licita]ie înso]ite de urm`toarele docu-
mente: -oferta de cump`rare; - dovada emis` de creditorii fis-
cali c` nu au obliga]ii fiscale restante. -dovada depunerii taxei
de participare reprezentând 10% din pre]ul de pornire a
licita]iei care va fi achitat` în contul AJFP Vâlcea, CUI 2540988,
cont RO30TREZ6715067XXX003560 deschis la Trezoreria Rm
Vâlcea; oferta]ii pot constitui [i garan]ii în condi]iile legii, sub
form` de scrisori de garan]ie bancar`. -împuternicirea per-
soanei care îl reprezint` pe ofertant (prin procur` special` au-
tentic`); -pentru persoanele juridice de na]ionalitate român`
- copie de pe certificatul de înregistrare eliberat de Oficiul Reg-
istrului Comer]ului; -pentru persoanele juridice str`ine, actul
de înmatriculare tradus în limba român`; -pentru persoanele
fizice române, copie de pe actul de identitate [i declara]ie pe
propria r`spundere (autentificat`) a ofertantului prin care se
certific` c` nu este persoana interpus` a debitorului. -pentru
persoanele fizice str`ine, copie de pe pa[aport; Condi]ia de
participare este prezentarea dovezii de plat` în contul stabilit
de organele de executare a sumei de 10% din pre]ul de
pornire la licita]ie. Pe baza documentelor solicitate ofertan]ii
urmeaz` s` se prezinte la data  stabilit` pentru licita]ie la
locul fixat în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel in-
teresat poate introduce contesta]ie la instan]a judec`tore-
asc` competent`, în termen de 15 zile de la comunicare sau
luare la cuno[tiin]` în conformitate cu prevederile art 172 -
173 din OG 92/2003 republicat`, privind Codul de procedur`
fiscal` cu modific`rile [i complet`rile ulterioare. Porivit dis-
pozi]iilor art 9, alin 2, lit d din Ordonan]a Guvernului nr OG
92/2003, republicat`, cu modific`rile [i complet`rile ule-
rioare, când urmeaz` s` se ia m`suri de executare silit`,  nu
este obligatorie audierea contribuabilului. Rela]ii supli-
mentare se pot ob]ine la sediul Serviciul Fiscal Municipal
Dr`g`[ani, telefon: 0250/811082, fax: 0250/811094.

NOTIFICåRI
Lichidator judiciar CII Bulearc` Camelia notific` deschiderea
procedurii de faliment \mpotriva debitoarei SC Mapero SRL
Gala]i (CUI 4697688, J17/2388/1993), dosar 1966/121/2014 Tri-
bunalul Gala]i. Termen limit` pentru depunerea declara]iilor
de crean]` 07.05.2014

Anun]uri

LIGA 1
ETAPA A 27-A
VINERI
Corona – ACS Poli 0-0
Steaua – FC Vaslui 0-1
Temwanjera (‘85)

SÂMBåTå
Astra – Concordia 1-0
Alibec (‘41)
Petrolul – Gaz Metan 2-0
Albin (‘36), 
Mustivar (‘59)

IERI
O]elul – CFR Cluj
Ceahl`ul – Dinamo

AZI
ora 18:30, DigiSport
„U“ Cluj – FC Boto[ani

ora 19:00, DolceSport
Viitorul – FC Bra[ov

ora 21:00, DigiSport
Pandurii – S`geata

Clasament
1. Steaua 27 57-16 62
2. Astra 27 56-24 56
3. Petrolul 27 38-16 52
4. FC Vaslui 27 27-17 45
5. Dinamo 26 39-25 43
6. Pandurii 26 46-31 41
7. CFR Cluj 26 32-28 35
8. FC Boto[ani 26 27-39 35
9. Concordia 27 29-34 34

10. Gaz Metan 27 28-30 33
11. Ceahl`ul 26 22-25 33
12. ACS Poli 27 21-30 31
13. S`geata 26 22-42 28
14. O]elul 26 29-43 28
15. „U“ Cluj 26 22-39 27
16. FC Bra[ov 26 25-34 26
17. Viitorul 26 19-42 26
18. Corona 27 19-43 14

{TIRI
Criz` profund` 
la Barcelona
Sub comanda tehnic` a lui Gerar-
do „Tata“ Martino, Barcelona e
aproape s` piard` totul \n acest
sezon. Dup` eliminarea din sfer-
turile de final` ale Ligii Campi-
onilor \n fa]a celor de la Atletico
Madrid, catalanii [i-au pus serios
\n pericol cucerirea titlului \n La
Liga. Barcelona a pierdut s~mb`-
t` sear`, 0-1, pe terenul coda[ei
Granada, iar ziua s-a \ncheiat ex-
trem de tensionat. Ajun[i la sta-
dionul Camp Nou, juc`torii echi-
pei blau-grana au fost \nt~mpina]i
de suporterii nervo[i. „S` v` fie
ru[ine! V` g~ndi]i numai la Mon-
dial!“, le-au strigat fanii vedetelor
catalanilor. Printre cei mai \nju-
ra]i s-a aflat [i brazilianul Ney-
mar. (M.I.)

Dinamo preg`te[te
v~nz`rile de var`
Proiectul „New Dinamo“ con-
tinu` s` r`m~n` enigm`. Asta
pentru c` oamenii din conduc-
erea lui Dinamo preg`tesc dup`
\ncheierea acestei edi]ii de campi-
onat v~nzarea unuia dintre cei
mai importan]i juc`tori, care nu
este nici m`car foarte \n v~rst`,
c`pitanul Drago[ Grigore. Fun-
da[ul \n v~rst` de 27 de ani al
clubului are un salariu destul de
mare pentru nivelul implementat
de patronul Ionu] Negoi]`, adic`
\n jur de 7.000 de euro pe lun`, iar
surse apropiate clubului anun]`
demararea negocierilor serioase
cu c~teva echipe din Europa,
\ntre care turcii de la Rizespor [i
italienii de la Hellas Verona. (M.I.)

„Spectacol“ \n Ghencea:
nem~nca]ii [i intoxica]ii
Nepl`ti]ii de la Vaslui au produs surpriza
campionatului, provoc~nd prima \nfr~ngere 
a campioanei Steaua din acest sezon
Mihai Igiro[anu

De]in`toarea titlului [i liderul deta[at
al Ligii 1, Steaua, a suferit vineri sear`
primul e[ec din aceast` edi]ie de cam-
pionat. Pe o ploaie necontenit`, \n
Ghencea, trupa lui Reghecampf a ce-
dat \n fa]a unei echipe din Vaslui care
s-a prezentat, totu[i, la meci de[i cu
o zi \naintea meciului ni[te pu[ti de
la juniori f`cuser` deplasarea la Bu-
cure[ti pentru a juca \mpotriva Stelei.
Nepl`ti]i, juc`torii echipei moldove-
ne au \nt~rziat cu aproximativ [apte
minute startul partidei, iar la o zi dup`
meci au \nceput s`-i trimit` sms-uri
lui Adrian Porumboiu, patronul care
a decis s` se \ndep`rteze \n acest mi-
niretur de echip`. Ei a[teapt` p~n`
miercuri achitarea restan]elor salari-
ale, speran]a lor se \ndreapt` aproape
total c`tre Porumboiu, iar dac` nu-[i
vor primi banii au amenin]at din nou
c` nu se vor prezenta la urm`torul
meci, de pe teren propriu, cu Corona
Bra[ov. 

Decima]i de 
alimenta]ie

De partea cealalt`, cinci dintre
juc`torii pe care antrenorul Stelei se
g~ndea s`-i titularizeze \mpotriva
Vasluiului, T`t`ru[anu, P~rvulescu,

Chipciu, Adi Popa [i R`du], au acuzat
\naintea meciului mari probleme
stomacale. Totul a fost cauzat de o
intoxica]ie alimentar`, problem` pe
care au resim]it-o [i al]i juc`tori, dar
ace[tia au putut evolua. „Nu cred c`
a fost vorba de oboseal`. A contat
mult fli faptul c` am avut probleme de
lot. Mul]i dintre colegi au avut
necazuri cu stomacul, n-au putut juca
sau au cerut s` fie schimba]i“, a
declarat, dup` meci, stoperul Florin

Gardo[. „Am avut o problem` [i cu
mul]i fotbali[ti din echipa de baz`,
care s-au \mboln`vit. Popa, T`t`ru[a-
nu, P\rvulescu [i Chipciu au luat un
virus [i nu ne-am putut baza pe ei la
capacitate maxim`. Sper s`-i refacem
p~n` la meciul cu Dinamo. Szukala
este [i el accidentat, n-a putut juca
din cauza unor probleme la inghi-
nali“, a dezv`luit, la r~ndul s`u,
antrenorul ro[-alba[trilor, Lauren]iu
Reghecampf. 
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