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

Prim`ria Ora[ului S`rma[u, jude]ul Mure[ organizeaz`
concurs de recrutare pentru ocuparea func]iei publice
de execu]ie vacant`: -inspector, cls.I , grad profesional
debutant în cadrul Compartimentului Buget finan]e,
resurse umane. Concursul se organizeaz` la sediul
Prim`riei Ora[ului S`rma[u, în data de 15 Mai 2014, ora
10.00 proba scris` [i 19 Mai 2014, ora 10.00 interviul.
Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen
de 20 de zile de la data public`rii în Monitorul Oficial,
partea a III-a , la sediul Prim`riei Ora[ului S`rma[u.
Condi]ii de participare la concurs, bibliografia, atele solic-
itate candida]ilor pentru dosarul de înscriere se afi[eaz`
la sediul Prim`riei Ora[ului S`rma[u  [i  pe pagina de in-
ternet a Consiliului Local al Ora[ului S`rma[u:
http://www.sarmasu.ro. Informa]ii: la telefon:
0265/421.855.

Agen]ia Jude]ean` pentru Ocuparea For]ei de Munc`
Olt cu sediul în Slatina, str. Prelungirea Cri[an, nr. 2,
scoate la concurs, în zilele de 28.04.2014 (proba scris`)
[i 30.04.2014 (interviul), la sediul agen]iei urm`torul
post temporar vacant: Consilier clasa I, grad profe-
sional superior – Compartimentul Formare Profe-
sional`. Condi]iile specifice pentru ocuparea func]iei
publice de execu]ie men]ionat` sunt: Preg`tire de spe-
cialitate – studii univeristare de licen]` absolvite cu
diplom`, respectiv studii superioare de lung` durat`
absolvite cu diplom` de licen]` sau echivalent`;
Vechime în specialitate: minimum 9 ani; Cuno[tin]e
de operare PC: Word, Excel, Internet – nivel mediu;
Abilit`]i, calit`]i, aptitudini necesare: Ini]iativ` [i cre-
ativitate, capacitate de adaptare la munca în echip`,
efort intelectual, seriozitate. Programul concursului:
28.04.2014 – orele 09:00 - proba scris`; 30.04.2014 –
orele 12:00 – interviul. Înscrierile la concurs se fac, în
termen de maximum 8 zile de la publicarea anun]ului
\n Monitorul Oficial.

Agen]ia Jude]ean` pentru Ocuparea For]ei de Munc`
Harghita cu sediul în Miercurea Ciuc, B-dul Fr`]iei, nr. 2,
scoate la concurs, în zilele de 28.04.2014 (proba scris`) [i
30.04.2014 (interviul), la sediul agen]iei urm`torul post
temporar vacant: Inspector clasa I, grad profesional prin-
cipal – Compartimentul Programe de Ocupare. Condi]iile
specifice pentru ocuparea func]iei publice de execu]ie
men]ionat` sunt: Preg`tire de specialitate – studii uni-
veristare de licen]` absolvite cu diplom`, respectiv studii
superioare de lung` durat` absolvite cu diplom` de
licen]` sau echivalent`; Vechime în specialitate: mini-
mum 5 ani; Cuno[tin]e de operare PC: Word, Excel, Inter-
net – nivel mediu; Abilit`]i, calit`]i, aptitudini necesare:
Ini]iativ` [i creativitate, capacitate de adaptare la munca
în echip`, efort intelectual, seriozitate. Programul con-
cursului: 28.04.2014 – orele 09:00 - proba scris`;
30.04.2014 – orele 12:00 – interviul. Înscrierile la concurs
se fac, în termen de maximum 8 zile de la publicarea
anun]ului \n Monitorul Oficial.

MUL}UMIRI
Am toat` admira]ia pentru SPITALUL MONZA: con-
struc]ie, elegan]` ambiental`, confort, dotare,
cur`]enie, dar mai ales pentru oamenii care lucreaz`
aici. S~nt recunosc`tor Domnului CONFEREN}IAR DR.
{ERBAN BåLåNESCU, [eful sec]iei cardiologie
interven]ional`, precum [i DR. TICULESCU RåZVAN [i
DR. LIHA}CHI LAURA, pentru grija [i profesionalismul
cu care m-au \ngrijit. Acela[i lucru \l datorez [i person-
alului mediu [i elementar, care au [tiut prin comporta-
ment [i tact s` atenueze stresul bolii [i spitaliz`rii.
Pentru toate acestea, Vå MULTUMESC! DR. IOAN
HÂRSOVESCU.

ERATå

VÂNZåRI DIVERSE

O carte bun` de Sfintele Pa[ti. Tel. 0761.674.276;
0733.940.772.

CITA}II
Beyer Gerd [i Beyer Tan]i sunt cita]i pentru data de 22
mai 2014 la Tribunalul Hunedoara în calitate de intima]i
în dosarul nr. 4593/278/2012, la orele 08.30.

Citam pârâtul Cadar Vasile pentru 14.05.2014 la
Judec`toria Jibou ora 9,00 în dosarul 1086/1752/2013, în
proces cu Zaharie Vasile.

Constantin Dumitru, P`u[anu,Virgil, Lazar Saveta sunt
chema]i \n judecat` la Judec`toria N`s`ud, dosar nr.
373/2013, la data de 30 aprilie 2014.

Numi]ii Antoniciuc Sorin [i Husaru Monica, ambii cu
domiciliul în municipiul Suceava, str. Muncitorului, nr.
42, jude]ul Suceava, sunt cita]i pentru data de 8 mai 2014
la Judec`toria Dorohoi, în calitate de pârâ]i în dosar nr.
1669/222/2013 având obiect “perfectare vânzare
cump`rare”, reclamant` fiind Topal` Paulina.

Nedelcu Bogdan Gheorghe este chemat la Judec`toria
Motru la data de 07.05.2014 \n calitate de p~r~t \n dosarul
nr. 3402/263/2013 av~nd ca obiect stabilire de domiciliu
minor. 

Patra[ Eugenia cu ultimul domiciliu în Bucure[ti, Calea
Victoriei, nr. 200, sectorul 1, este citat` în ziua de 7.05.2014
la Judec`toria Dorohoi în calitate de pârât` în dosarul nr.
2780/222/2013, reclamant` fiind Chiorescu Maria, pen-
tru uzucapiune cu privire la terenul din Dorohoi, str.
{tefan cel Mare, nr. 46.

Societatea Uni-Prix Com SRL, cu sediul cunoscut în Bu-
cure[ti, P]a Roman`, nr. 9, scara D, Parter [i Subsol, sector
1, num`r de ordine în Registrul Comer]ului J40/8264/2001
din 02.10.2001, cod unic de înregistrare
14205723/02.10.2001, este citat` la Judec`toria Sectorului
3 Bucure[ti, ora-08.30, completul C20 civil, în data de
20.05.2014 în calitate de debitor în dosarul
nr.55746/301/2013, în proces având ca obiect ordonan]a
de plat` OUG119/2007- art.1013 Cod Procedur` Civil`, în
contradictoriu cu creditoarea Metro Cash&Carry Româ-
nia SRL.

Numitul Chetran Sergiu, cu ultimul domiciliu cunoscut în
sat Chirce[ti, com Micle[ti, jud Vaslui, este citat la
Judec`toria Vaslui, din str Inginer Badea Romeo, nr 13,
pentru 29.04.2014, orele 8.30, dosar 441/333/2012 dosar
partaj bunuri comune.

Dosar nr 5364/333/2012, sentin]` civil` nr 2628 din
28.06.2013: Admite ac]iunea civil` intentat` de recla-
manta Stan Mariana,dom în sat R`deni, com
Dragomire[ti, jud Vaslui împotriva pârâtului Stan Petru
cu acela[i domiciliu, citat prin publicitate. În baza art 391
al 1 cod civil dispune ca autoritatea p`rinteasc` fa]` de
minora Stan Ana-Maria, n`scut` la 06.08.2004 s` fie ex-
ercitat` în mod exclusiv de c`tre reclamant`. Potrivit dis-
pozi]iilor art 398 alin 2 cod civil pârâtul p`streaza dreptul
de a veghea asupra modului de cre[tere [i educare a mi-
norei precum [i dreptul de a consim]i la adop]ia sau
c`s`toria acestora. Stabile[te domiciliul minorei la recla-
mant`. În baza art 525 alin 2, art 529 [i art 530 alin 2 [i 3
cod civil oblig` pârâtul s` achite reclamantei, în folosul
minorei, o pensie de între]inere în cuantum de 132 lei
lunar începând cu data introducerii ac]iunii (28.03.2012)
[i de 141 lei lunar începând cu data de 01.02.2013 pân` la
majoratul minorei, dac` nu intervin alte modific`ri.În
baza art 274 Cod Pr Civ ia act c` nu sau stabilit cheltuieli
de judecat`. Cu drept de apel în 15 zile de la comunicare.
Pronun]at` în [edin]` public` azi 28.06.2013.

Dosar nr 56/333/2012. Sentin]a civil` nr 3482 din 01
noiembrie 2012: Admite ac]iunea civil` formulat` de
reclamantul Nu]u Silviu, domiciliat în sat Pu[ca[i, com
Pu[ca[i, jud Vaslui, în contradictoriu cu pârâta Ungure-
anu Mihaela Alina, domiciliat` în sat Pu[ca[i, com
Pu[ca[i, jud Vaslui,citat` prin publicitate. Dispune ca ex-
ercitarea autorit`]ii p`rinte[ti asupra minorei Nu]u
Damarisa, n`scut` la 08.06.2005 s` se fac` de c`tre
reclamant [i stabile[te domiciliul minorei la domiciliul
m`tu[ii Negrescu Violeta,domiciliat` în sat Pu[ca[i, com
Pu[ca[i, jud Vaslui. Oblig` pârâta s` pl`teasc` reclaman-
tului suma de 132 lei lunar cu titlu de obliga]ie de
între]inere pentru minora Nu]u Damarisa n`scut` la
08.06.2005, începând cu 05.01.2012 [i pân` la majorat.
Cu drept de apel în 15 zile de la comunicare. Pronun]at`
în [edin]` public`, azi, 01.11.2012

NOTIFICåRI
Revalactiv SPRL notific` deschiderea procedurii simplifi-
cate de insolventa în dosarul nr. 601/105/2014, Tribunal
Prahova prin încheierii din data de 19.02.2014 privind SC
Dalbert Impex SRL, cu termenele: depunerea declara]iei
de crean]a 31.03.2014, întocmirea tabelului preliminar al
crean]elor 10.04.2014, întocmirea tabelului definitiv
25.04.2014, prima Adunare a Creditorilor va avea loc în

data de 15.04.2014 la sediul lichidatorului judiciar din
Ploie[ti, str. Ion Maiorescu, bl. 33S1, et. 5, cab. 5E.

Revalactiv SPRL notific` deschiderea procedurii simplifi-
cate de insolventa în dosarul nr. 601/105/2014, Tribunal
Prahova prin încheierii din data de 19.02.2014 privind SC
Dalbert Impex SRL, cu termenele: depunerea declara]iei
de crean]a 31.03.2014, întocmirea tabelului preliminar al
crean]elor 10.04.2014, întocmirea tabelului definitiv
25.04.2014, prima Adunare a Creditorilor va avea loc în
data de 15.04.2014 la sediul lichidatorului judiciar din
Ploie[ti, str. Ion Maiorescu, bl. 33S1, et. 5, cab. 5E.

Revalactiv SPRL notific` deschiderea procedurii simplifi-
cate de insolventa în dosarul nr. 601/105/2014, Tribunal
Prahova prin încheierii din data de 19.02.2014 privind SC
Trans Automatiz`ri SRL, cu termenele: depunerea de-
clara]iei de crean]a 31.03.2013, întocmirea tabelului pre-
liminar al crean]elor 10.04.2014, întocmirea tabelului
definitiv 25.04.2013, prima Adunare a Creditorilor va avea
loc în data de 15.04.2014 la sediul lichidatorului judiciar
din Ploie[ti, str. Ion Maiorescu, bl. 33S1, et. 5, cab. 5E,
Ploie[ti.

Revalactiv SPRL notific` deschiderea procedurii simplifi-
cate de insolventa în dosarul nr. 2819/105/2014, Tribunal
Prahova prin încheierii din data de 04.04.2014 privind SC
Alitextil Conf SRL, cu termenele: depunerea declara]iei
de crean]a 12.05.2014, întocmirea tabelului preliminar al
crean]elor 02.06.2014, întocmirea tabelului definitiv
17.06.2014, prima Adunare a Creditorilor va avea loc în
data de 09.06.2014 la sediul lichidatorului judiciar din
Ploie[ti, str. Ion Maiorescu, bl. 33S1, et. 5, cab. 5E.

Revalactiv SPRL notific` deschiderea procedurii simplifi-
cate de insolven]` în dosarul nr. 8041/105/2013, Tribunal
Prahova prin încheierii din data de 06.03.2014 privind SC
Fatbami SRL, cu temenele: depunerea declara]iei de
crean]a 21.04.2014, întocmirea tabelului preliminar al
crean]elor 05.05.2014, întocmirea tabelului definitiv
26.05.2014, prima Adunare a Creditorilor va avea loc în
data de 12.05.2014 la sediul lichidatorului judiciar din
Ploie[ti, str. Ion Maiorescu, bl. 33S1, et. 5, cab. 5E.

Revalactiv SPRL notific` deschiderea procedurii simplifi-
cate de insolven]` în dosarul nr. 9428/105/2013, Tribunal
Prahova prin încheierii din data de 06.02.2014 privind SC
Tavius Construct SRL, cu temenele: depunerea declara]iei
de crean]a 25.03.2014, întocmirea tabelului preliminar al
crean]elor 04.04.2014, întocmirea tabelului definitiv
21.04.2014, prima Adunare a Creditorilor va avea loc în
data de 21.04.2014 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 simplifi-
cate [i începerea falimentului în dosarul nr.
3653/105/2013 al Tribunalului Prahova prin sentin]a nr.
280 din data de 07.04.2014 privind pe SC Teovet SRL, cu
termenele: depunere crean]e 22.04.2014, întocmire tabel
preliminar 06.05.2014, întocmire tabel definitiv
27.05.2014 [i Prima Adunare a Creditorilor 12.05.2014 ora
13.00, la sediul lichdatorului judiciar  în Ploie[ti, str. Ion
Maiorescu, bl. 33S1, et. 5, cab 5E, jude]ul Prahova.

Revalactiv SPRL notific` deschiderea procedurii simplifi-
cate de insolventa în dosarul nr. 411/105/2014, Tribunal
Prahova prin încheierii din data de 26.02.2014 privind SC
Valdran SRL, cu temenele: depunerea declara]iei de
crean]a 07.04.2014, întocmirea tabelului preliminar al
crean]elor  17.04.2014, întocmirea tabelului definitiv
05.05.2014, prima Adunare a Creditorilor va avea loc în
data de 22.04.2014 la sediul lichidatorului judiciar din
Ploie[ti, str. Ion Maiorescu, bl. 33S1, et. 5, cab. 5E.

Revalactiv SPRL notific` deschiderea procedurii simplifi-
cate de insolven]` în dosarul nr. 8041/105/2013, Tribunal
Prahova prin încheierii din data de 06.03.2014 privind SC
Fatbami SRL, cu temenele: depunerea declara]iei de
crean]a 21.04.2014, întocmirea tabelului preliminar al
crean]elor 05.05.2014, întocmirea tabelului definitiv
26.05.2014, prima Adunare a Creditorilor va avea loc în
data de 12.05.2014 la sediul lichidatorului judiciar din
Ploie[ti, str. Ion Maiorescu, bl. 33S1, et. 5, cab. 5E.

Revalactiv SPRL notific` deschiderea procedurii simplifi-
cate de insolven]` în dosarul nr. 8035/105/2013, Tribunal
Prahova prin încheierii din data de 06.03.2014 privind SC
Stone Trans SRL, cu temenele: depunerea declara]iei de
crean]a 21.04.2014, întocmirea tabelului preliminar al
crean]elor 05.05.2014, întocmirea tabelului definitiv
26.05.2014, prima Adunare a Creditorilor va avea loc în
data de 12.05.2014 la sediul lichidatorului judiciar din
Ploie[ti, str. Ion Maiorescu, bl. 33S1, et. 5, cab. 5E.

DIVERSE
Agen]ia Na]ional` pentru Ocuparea For]ei de Munc`
achizi]ioneaz` servicii de formare profesional` a
personalului propriu. Documenta]ia se afl` pe site
www.anofm.ro

Administratorul judiciar Dinu, Urse [i Asocia]ii SPRL no-
tific` creditorii cu privire la deschiderea procedurii gen-
erale a insolven]ei prev`zut` de Legea nr.85/2006
împotriva debitoarei SC Revolt Security SRL cu sediul în
Bucure[ti, [os. Mihai Bravu nr. 221, camera 2, et.1, ap.1, sec-
tor 2, J40/9806/2011, CUI 28984739, în dosarul
7184/3/2014 aflat pe rolul Tribunalului Bucure[ti, Sec]ia
a-VII-a Civil`. Termenul limit` de depunere, de c`tre cred-
itori a opozi]iilor la [entin]a de deschidere a procedurii -
15 zile de la notificare, precum [i termenul de solu]ionare
a opozi]iilor, care nu va dep`[i 10 zile de la data expir`rii
termenului de depunere a acestora, termenul limit` pen-
tru înregistrarea cererii de admitere a crean]elor în ved-
erea întocmirii tabelului preliminar -05.05.2014,
termenul de verificare a crean]elor, de întocmire, afi[are
[i comunicare a tabelului preliminar de crean]e -
26.05.2014, termenul de întocmire a tabelului definitiv -
10.06.2014 iar data primei [edin]e a adun`rii creditorilor
-30.05.2014 ora 14.00 la sediul administratorului judiciar
din Bucure[ti, Str. Lucian Blaga nr.4, et.8, sector 3.
Adunarea General` a Asocia]ilor va avea loc la sediul ad-
ministratorului judiciar din Bucure[ti, Str. Lucian Blaga
nr.4, et.8, sector 3 în data 25.04.2014, ora 13.00. Urm`torul
termen de judecat` a fost fixat pentru data de
03.09.2014. Pentru rela]ii: 021.318.74.25.

Lichidatorul judiciar Dinu, Urse [i Asocia]ii SPRL notific`

creditorii cu privire la deschiderea procedurii simplifi-
cate de insolven]` prevazut` de Legea nr. 85/2006 îm-
potriva debitoarei SC Mac Tv Trading SRL cu sediul în
sat Baltesti, comuna Baltesti nr. 280, jude]ul Prahova,
J29/1580/2009, CUI 26151554, în dosarul 2031/105/2014
aflat pe rolul Tribunalului Prahova, Sec]ia a II-a Civil`,
de Contencios Administrativ [i Fiscal. Termenul limit`
pentru înregistrarea declara]iilor de crean]` este
23.04.2014, pentru întocmirea Tabelului preliminar
05.05.2014, termenul limit` pentru depunerea con-
testa]iilor la tabelul preliminar este de 5 zile de la pub-
licarea acestuia în BPI, pentru depunerea Tabelului
Definitiv 20.05.2014. Prima adunare a creditorilor va
avea loc pe 12.05.2014, ora 10:00, în Ploie[ti, Str. Elena
Doamna nr. 44A, jude]ul Prahova. Urm`torul termen
de judecat` a fost fixat pentru data de 17.06.2014. Pen-
tru rela]ii: 021.318.74.25.

SCP Evrika Insolvency IPURL, reprezentata prin asociat
coordonator Liscan Aurel, \n calitate de administrator ju-
diciar al SC Hers Consulting Group SRL desemnat prin
sentin]a civil` din data de 10.04.2014, pronun]at` de Tri-
bunalul Bucure[ti, Sec]ia a VII-a Civil` \n Dosar nr.
31041/3/2013, notific` deschiderea procedurii insolven]ei
prev`zut` de Legea nr. 85/2006 împotriva SC Hers Con-
sulting Group SRL, cu sediul \n Bucure[ti Sectorul 1, Calea
Doroban]i, Nr. 111-135, Bloc 9C+D, Scara D, Etaj 4, Ap. 93,
CUI 11472742, nr. de ordine \n registrul comer]ului
J40/1183/1999. Persoanele fizice [i juridice care \nreg-
istreaz` un drept de crean]` \mpotriva SC Hers Consult-
ing Group SRL vor formul` declara]ie de crean]` care va
fi \nregistrat` la grefa Tribunalului Bucure[ti - sec]ia a VII-
a Civil`, cu referire la dosarul nr. 31041/3/2013, \n
urm`toarele condi]ii: a) termenul limit` pentru \nregis-
trarea cererii de admitere a crean]elor asupra averii deb-
itorului 10.06.2014; b) termenul de verificare a crean]elor,
de \ntocmire, afi[are [i comunicare a tabelului prelimi-
nar de crean]e 10.07.2014;a c) termenul pentru
\ntocmirea [i afi[area tabelului definitiv la 10.08.2014; d)
data primei [edin]e a adun`rii generale a creditorilor,
05.08.2014 ora 14.00; e) adunarea general` a asocia]ilor
la data de 29.04.2014, ora 14.00 la sediul administratoru-
lui judiciar.

ADUNåRI GENERALE
Convocare (completare ordine de zi). I. Consiliul de Ad-
ministra]ie al SC Eco-Rom Ambalaje SA (denumit` în con-
tinuare “Societatea”), persoan` juridic` cu sediul în
Bucuresti, Bd. 1 Mai nr. 51- 55, Pavilion Administrativ, etaj
7, sector 6, înmatriculat` la O.R.C-TB cu nr.
J40/16060/2003, Cod Unic de Înregistrare: RO 15944252,
la solicitarea ac]ionarilor -Coca – Cola HBC Romania SRL
[i Munplast SA, formulat` în temeiul art. 117 indice 1 din
Legea nr. 31/1990 privind societ`]ile comerciale, republi-
cat` cu modific`rile [i complet`rile ulterioare, decide
completarea ordinii de zi a Adun`rii Generale Ordinare a
Ac]ionarilor din data de 06.05.2014 (conform anun]ului
publicat în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IVa)
cu urm`toarele: 1. Revocarea unui membru al Consiliu-
lui de Administra]ie. 2. Numirea unui membru al Consil-
iului de Administratie. Lista cuprinzând informa]ii cu
privire la numele, localitatea de domiciliu [i calificarea
profesional` a persoanei propuse pentru func]ia de ad-
ministrator se afl` la dispozi]ia ac]ionarilor, putând fi
consultat` [i completat` în condi]iile legii. Bucure[ti,
08.04.2014. Consiliul de Administra]ie al SC Eco-Rom Am-
balaje SA. Pre[edinte, Mugurel R`dulescu.

Consiliul de administra]ie al SC Saturn SA, cu sediul în
Bucure[ti, sector 5, str. Ze]arilor nr. 29-31, înregistrata la
ORC -TB sub num`rul J40/1091/1991, atribut fiscal
RO409081, în conformitate cu Legea 31/1990, ale Legii
297/2004, ale Regulamentelor C.N.V.M. [i a dispozi]iilor
actului constitutiv din data de 14.03.1991, convoac`
Adunarea general` ordinar` a ac]ionarilor societ`]ii pen-
tru data de 23.05.2014 ora 10.00, pentru to]i ac]ionarii în-
scrisi în Registrul Ac]ionarilor pân` la data de 14.04.2014,
cu urm`toarea ordine de zi: 1. Aprobarea Raportului Con-
siliului de Administra]ie al societ`]ii pe anul 2013. 2. Apro-
barea Raportului Comisiei de Cenzori a societ`]ii pentru
exerci]iul economico- financiar al anului 2013. 3. Apro-
barea Bilan]ului contabil al societ`]ii la 31.12.2013, acon-
tului de profit [i pierderi pe anul 2013, precum [i
aprobarea rezultatelor financiare ale anului 2013,4.
Desc`rcarea de gestiune a administratorilor societ`]ii
pentru exerci]iul financiar al anului 2013. 5. Aprobarea
bugetului de venituri [i cheltuieli [i a programului de ac-
tivitate al societ`]ii pentru anul 2014. 6. Aprobarea pro-
gramului de eficientizare a activit`]ii societ`]ii, stabilirea
indemniza]iilor lunare [i a criteriilor de performan]` pen-
tru anul 2014 pentru membrii CA / administratorii so-
ciet`]ii. 7. Alegerea noului Consiliu de Administra]ie al
societ`]ii (lista cuprinzând informa]ii cu privire la nu-
mele, localitatea de domiciliu [i calificarea profesional`
ale persoanelor propuse pentru func]ia de administra-
tor respectiv membrii ai consiliului de administra]ie se
afl` la dispozi]ia ac]ionarilor, putând fi consultat` [i com-
pletat` de ace[tia , la sediul societ`]ii pân` cel mai târziu
la data de 22.05.2014 orele 13.00) noilor administratori
în persoana numi]ilor: Ac]ionarii pot participa personal
sau pot fi reprezenta]i pe baza unei procuri speciale
depus` pân` la data de 22.05.2014 orele 13.00, ace[tia ur-
mând a fi identifica]i în ziua adun`rii pe baza câr]ii de
identitate sau a procurii speciale dupa caz. Materialele
referitoare la problemele înscrise pe ordinea de zi se afla
la sediul societ`]ii (secretariat) la dispozi]ia ac]ionarilor,
putând fi consultate începând cu data public`rii prezen-
tului convocator. În caz ca la data de 23.05.2014 ora 10.00
nu se realizeaza cvorumul legal al ac]ionarilor, adunarea
se va ]ine în acelas loc [i ora în ziua de 26.05.2014. In-
forma]ii suplimentare se pot ob]ine la tel. 021. 450.0904
zilnic între orele 10- 12.30. Administrator societate Paul
Teodoru.

Administratorul unic convoac` în baza art 7-9 din Actul
constitutiv actualizat, Adunarea General` Ordinar` si Ex-
traordinar`,  a asocia]ilor SC BTT Agen]ia Comercial` [i
de Turism SRL la sediul s`u din  str Mendeleev nr 7-15 sec-
tor 1 Bucure[ti, pentru data de 26.04.2014 ora 12.00 cu
urm`toarea ordine de zi: 1. Aprobarea situa]iilor finan-
ciare pe anul 2013 [i repartizarea profitului net, apro-
barea bugetului de venituri [i cheltuieli [i programul de
activitate pentru anul 2014, stabilirea remunera]iei ad-

ministratorului. 2. Completarea art 1 alin 1.4 cu înfiin]area
unui Punct de lucru în str.  DI Mendeleev nr 7-15, parter,
sector 1, Bucure[ti, având ca obiect activit`]i specifice de
alimenta]ie public` de tip cafenea. 3. Completarea obiec-
tului de activitate de la art. 2 cu urm`toarele activit`]i
conform cod CAEN 4719 Comer] cu am`nuntul în maga-
zine nespecializate,cu vânzarea predominant` de pro-
duse nealimentare; 4729 Comer] cu am`nuntul al altor
produse alimentare, în magazine specializate; 5621 Ac-
tivit`]i de alimenta]ie (catering) pentru evenimente;
5629 Alte servicii de alimenta]ie n.c.a.; 5630 Baruri [i alte
activit`]i de servire a b`uturilor; 6810 Cump`rarea [i vân-
zarea de bunuri imobile proprii; 6820 Închirierea [i sub-
închirierea bunurilor imobile proprii sau închiriate; 6832
administrarea imobilelor pe baz` de comision sau con-
tract; 7430 Activit`]i de traducere scris` [i oral` (inter-
pre]i); 8559 alte activit`]i de înv`]`mânt n.c.a.; 8560
Activit`]i de servicii suport pentru înv`]`mânt. 4. Apro-
barea particip`rii SC Btt-Act SRL ca asociat unic sau cu
alte persoane fizice, la înfiin]area unei societ`]i comer-
ciale cu r`spundere limitat` având ca obiect de activi-
tate turismul, comer]ul, hoteluri, restaurante,
înv`]`mânt, închirierea [i administrarea de imobile, etc.
Dac` la prima convocare nu sunt îndeplinite condi]iile
pentru ]inerea adun`rii generale, aceasta se convoac`
pentru data de 27.04.2014 cu aceea[i ordine de zi, în
acela[i loc [i la aceea[i or`.

Completarea ordinii de zi a convocatorului nr.
1340/25.0302014 privind Adunarea General` Ordinar`
a Ac]ionarilor stabilit` pentru data de 29.04.2014. Con-
siliul de Administra]ie al SC Prospec]iuni SA, cu sediul
în Bucure[ti, str. Caransebe[ nr. 1, sector 1, J40/4072/1991,
C.U.I. 1552801, tel. 021.319.66.60, fax. 021.319.66.56,  în
conformitate cu art. 117 indice 1  alin. 1, din Legea nr.
31/1990- republicat`, completeaz` ordinea de zi a con-
voc`rii Adun`rii Generale Ordinare a Ac]ionarilor sta-
bilit` pentru data de 29.04.2014, ora 13:00, la sediul
societ`]ii, convocare publicat` in Monitorul Oficial nr.
1901 din 26.03.2014 [i ziarul Jurnalul Na]ional  nr. 6389,
anul XXI din 26.03.2014, dup` cum urmeaz`: 3.1. Repar-
tizarea profitului net aferent exerci]iului financiar al an-
ului 2013 sub form` de dividende c`tre ac]ionari. 4.
Prezentarea unui Raport privind activitatea filialelor SC
Prospec]iuni SA înregistrate în str`in`tate. 5.
Prezentarea unui raport privind crean]ele pe care SC
Prospectiuni SA le are de încasat. Ca urmare a
complet`rii, ordinea de zi a [edin]ei Adun`rii Generale
Ordinare a Ac]ionarilor din data de 29.04.2014, este
urm`toarea: Adunarea General` Ordinar` A Ac]ionar-
ilor. 1. Discutarea [i aprobarea Raportului Consiliului de
Administra]ie pentru exerci]iul financiar al anului 2013.
2. Discutarea [i aprobarea situa]iilor financiare anuale
(bilan]ul contabil, contul de profit [i pierderi, note ex-
plicative) pentru exerci]iul financiar al anului 2013. 3.
Discutarea [i aprobarea modului de repartizare a profi-
tului net realizat în anul 2013. 3.1. Repartizarea profitului
net aferent exerci]iului financiar al anului 2013 sub
form` de dividende c`tre ac]ionari. 4. Prezentarea unui
Raport privind activitatea filialelor Prospec]iuni S.A. în-
registrate în str`in`tate. 5. Prezentarea unui raport
privind crean]ele pe care SC Prospec]iuni SA le are de în-
casat. 6. Audierea Raportului auditorului financiar
asupra situa]iilor financiare întocmite de SC
Prospec]iuni SA, la data de 31.12.2013. 7. Aprobarea
desc`rc`rii de gestiune a administratorilor pentru ex-
erci]iul financiar al anului 2013. 8. Prezentarea [i apro-
barea Bugetului de venituri [i cheltuieli [i a Planului de
investi]ii pentru anul 2014. 9. Aprobarea datei de
17.05.2014 ca dat` de înregistrare a hot`rârii AGOA pen-
tru identificarea ac]ionarilor asupra c`rora se r`sfrâng
efectele hot`rârii AGOA, conform art. 238 din Legea
297/2004. 10. Aprobarea împuternicirii d-lui Gehrig
Stannard Schultz, Pre[edinte al Consiliului de Adminis-
tra]ie [i Director General, prin ducerea la îndeplinire a
prezentei hot`râri AGOA precum [i efectuarea demer-
surilor necesare pentru înregistrarea acesteia la ASF,
BVB, Oficiul Registrului Comer]ului Bucure[ti, Actului
Constitutiv actualizat [i a altor documente necesare la
notariat. Ordinea de zi a [edin]ei Adun`rii Generale Ex-
traordinare a Ac]ionarilor r`mâne neschimbat`. Cele-
lalte informa]ii prinvind convocarea [i participarea la
sedin]ele AGOA [i AGEA din cadrul SC Prospec]iuni SA
din data de 29.04.2014 sunt cele anun]ate initial, con-
form prevederilor legale. Pre[edinte Al Consiliului De
Administra]ie, Director General Gehrig Stannard
Schultz.

LICITA}II
Prim`ria comunei Puchenii Mari anun]` scoaterea la
licita]ie de \nchiriere a unui imobil (teren [i
construc]ie) situate \n comuna Puchenii Mari sat
Pietro[ani – fosta moara Pietro[ani. Documentele pen-
tru participare se pot online de la sediul prim`riei
Puchenii Mari. Licita]ia va avea loc \n data de
21.05.2014, ora 10:00 la sediul prim`riei.

Subscrisa Evrika Insolvency IPURL, reprezentat` prin
asociat coordonator av. Liscan Aurel, \n calitate de
lichidator judiciar al SC Consulting Partners Group SRL
desemnat prin Sentin]a Civil` nr. 1592 din data de
12.02.2014, pronun]at` \n Dosar nr. 18782/3/2013 aflat
pe rolul Tribunalului Bucure[ti, Sec]ia a VII a Civil`,
anun]` scoaterea la v~nzare a bunului imobil aflat \n
proprietatea SC Consulting Partners Group SRL
const~nd \n apartament situat \n Bucure[ti, strada

Zizin, nr.11, bl. V40, sc.1, et.7, ap.23, sector 3 \n valoare
total` de 75.900 euro exclusiv TVA., identificate [i in-
ventariate conform rapoartelor de reevaluare apro-
bate \n prezenta cauza [i a publica[iei de v~nzare
\ntocmit` cu aceasta ocazie. Prima v~nzare a bunului
imobil apar]in~nd societ`]ii falite se va organiza \n
data de 18.04.2014 ora 14,00 prin licita]ie public` cu
strigare. Locul de desf`[urare a licita]iilor va fi stabilit
la sediul lichidatorului judiciar din Bucure[ti, Bd.Unirii
nr.78, bl.J2, sc.2, et.3, ap. 39, sector 3, unde se vor
depune documentele de \nscriere la licita]ie men]ion-
ate \n caietul de sarcini, cel t~rziu p~n` \n preziua
licita]iei, ora 12.00. Date despre starea bunurilor, pre]ul
acestora, condi]iile de \nscriere la licita]ie precum [i
modul de organizare a acestora se pot ob]ine din cai-
etul de sarcini \ntocmit de lichidatorul judiciar. Cai-
etele de sarcini se pot achizi]iona de la sediul
lichidatorului judiciar din Bucure[ti, Bd.Unirii nr.78,
bl.J2, sc.2, et.3, ap. 39, sector 3. Costul unui caiet de
sarcini este de 300 lei pentru fiecare bun imobil.
Achizi]ionarea caietului de sarcini este obligatorie pen-
tru to]i participan]ii la licita]ie. Rela]ii suplimentare se
pot ob]ine la tel.0724.23.79.79.

Subscrisa Evrika Insolvency IPURL, reprezentat` prin
asociat coordonator av. Liscan Aurel, \n calitate de
lichidator judiciar al SC Sico Business SRL desemnat prin
Sentin]a Civil` nr. 10086 din data de 26.11.2013,
pronun]at` \n Dosar nr. 16005/3/2013 aflat pe rolul Tri-
bunalului Bucure[ti, Sec]ia a VII a Civil`, anun]`
scoaterea la v~nzare a bunului imobil aflat \n propri-
etatea SC Sico Business SRL const~nd \n teren [i con-
struc]ie edificat` pe acesta situate \n ora[ Pantelimon,
str. Armatei, nr.6, jud. Ilfov \n valoare total` de 233.540
lei exclusiv TVA., identificate [i inventariate conform
rapoartelor de reevaluare aprobate \n prezenta cauza [i
a publica]iei de v~nzare \ntocmit` cu aceasta ocazie.
Prima v~nzare a bunului imobil apar]in~nd societ`]ii
falite se va organiza \n data de 18.04.2014 ora 15,00 prin
licita]ie public` cu strigare. |n situa]ia \n care bunul imo-
bil nu vor fi valorificat la primul termen de licita]ie,
\ncep~nd cu data de 25.04.2014 vor fi organizate alte 3
(trei) licita]ii s`pt`m~nale \n fiecare zi de vineri, \n
acela[i loc. Locul de desfa[ura a licita]iilor va fi stabilit la
sediul lichidatorului judiciar din Bucure[ti, Bd.Unirii
nr.78, bl.J2, sc.2, et.3, ap.39, sector 3, unde se vor depune
documentele de \nscriere la licita]ie men]ionate \n cai-
etul de sarcini, cel t~rziu p`n` \n preziua licita]iei, ora
12.00. Date despre starea bunurilor, pre]ul acestora,
condi]iile de \nscriere la licita]ie precum [i modul de or-
ganizare a acestora se pot ob]ine din caietul de sarcini
\ntocmit de lichidatorul judiciar. Caietele de sarcini se
pot achizi]iona de la sediul lichidatorului judiciar din Bu-
cure[ti, Bd.Unirii nr.78, bl.J2, sc.2, et.3, ap.39, sector 3.
Costul unui caiet de sarcini este de 300 lei pentru fiecare
bun imobil. Achizi]ionarea caietului de sarcini este oblig-
atorie pentru to]i participan]ii la licita]ie. Rela]ii supli-
mentare se pot ob]ine la tel. 0724.23.79.79.

Ora[ul Bolde[ti-Sc`eni, Calea Unirii nr. 67, Bolde[ti-
Sc`eni, jude]ul Prahova, telefon 0244211363, fax
0244211287, email pbs.achizitii@yahoo.com organizeaz`
procedura de Negociere direct` pentru atribuirea con-
tractului de concesiune: Teren in suprafa]` de 10 mp sit-
uat pe DC 159D”, \n vederea amplas`rii unui panou
publicitar. Documenta]ia de atribuire con]ine date
privind obiectul concesiunii, condi]ii minime impuse,
modul de intocmire [i depunere a ofertei [i redeven]a
minim` si se poate ob]ine la cerere, prin fax, e-mail sau
cerere scris` depus` la sediul Prim`riei, de la Biroul
Achizi]ii publice. Costul unui exemplar este de 50 lei [i
se poate achita la casieria institu]iei. Data limit` pentru
solicitarea clarific`rilor: 16/04/2014, ora 16,00 la Biroul
Achizi]ii publice. Data limit` de depunere a ofertelor:
23/04/2014, ora 11.00. Ofertele se depun la sediul
prim`riei, Biroul Achizi]ii publice, intr-un exemplar. Data
[i locul la care este programat` începerea procedurii de
negociere direct`: 23/04/2014, ora 12.00 la sediul
prim`riei. Informatii privind instan]ei competente în
solu]ionarea litigiilor ap`rute [i termenele pentru se-
sizarea instan]ei: Pentru un punct de vedere de la Au-
toritatea Na]ional` pentru Reglementarea Achizi]iilor
Publice, B-dul Dinicu Golescu nr 38, Sector 1, Bucure[ti,
tel: 0213118090, fax: 0213118095, în 5 zile de la da la data
negocierii. Tribunalul Prahova, sec]ia Contencios Admin-
istrativ si Fiscal, str Victoriei nr 10, tel 0244-511.110, fax:
0244-529.107, \n 10 zile de la data negocierii.

Direc]ia Silvic` Teleorman, cu sediul în Alexan-
dria, Str. Mih`i]` Filipescu, nr.3, tel. 0247.312.333,
fax: 0247.315.790, organizeaz` la sediul s`u
licita]ie cu strigare/negociere pentru valorificarea
plantelor medicinale în data de 28.04.2014, ora
11.30. Cantit`]ile în stare proasp`t` oferite la
licita]ie/negociere pe sortimente sunt
urm`toarele: cantitate pre] minim coada
[oricelului-iarb`: 2.0t- 0,7 Lei/kg, frunze [i flori de
p`ducel: 2.0t- 1,2 Lei/kg, soc-flori: 2.0t- 1,4 Lei/kg,
sun`toare-flori: 1.5t -1,2 Lei/kg, mu[etel-iarb`,
flori: 1.0t -1,1 Lei/kg, p`p`die-r`d`cin`, frunze: 1.0t-
1,1 Lei/kg, tei-flori: 0.5t- 5,5 Lei/kg, urzic`–iarb`:
2.0t -0,7 Lei/kg. Pre]urile nu con]in TVA. Caietul
de sarcini se poate ob]ine contra cost de la sediul
DS Teleorman începând cu data de 15.04.2014. În-
scrierea [i depunerea documentelor se va face
pân` în data de 28.04.2014, ora 11.00. Rela]ii supli-
mentare la tel.: 0723.175.233, 0726.175.233. 

La anun]ul de v~nzare imobil din domeniul pri-
vat al jude]ului Teleorman, publicat \n Jurnalul
Na]ional din data de 14 aprilie, pretul minim
corect de pornire al licita]iei este 195.620 lei (f`r`
TVA), nu 195.60 lei (f`r` TVA) cum dintr-o eroara
a ap`rut ini]ial. 

Compania Calsonic Kansei România, cu sediul în
Ploie[ti, având ca domeniu de activitate
produc]ia de subansamble auto, angajeaz` tehni-
cian mecanic cu urm`toarele responsabilit`]i: 1.
Asigur` func]ionarea ma[inilor [i instala]iilor
mecanice [i a elementelor acestora sau încer-
carea prototipurilor; 2. Între]ine echipamentele
pe linia schimb`toarelor de c`ldur` [i identific`
mijloace de cre[tere a eficien]ei de func]ionare; 3.
Identific` [i rezolv` problemele tehnice care apar
în procesul muncii; 4. Particip` la instalarea
echipamentelor preluate din alte ]`ri (Japonia,
UK); 5.Cunoa[te modul de operare a cuptoarelor
hidraulice [i asigur` mentenan]a corectiv` [i pre-
ventiv` a acestora; 6. Identific` oportunit`]i de
îmbun`t`]ire a activit`]ii în zona de responsabil-
itate alocat`. Pentru a se achita de aceste respon-
sabilit`]i, în procesul muncii acesta va da dovad`
de urm`toarele abilit`]i: 1. Abilit`]i manageriale,
de planificare [i coordonare; 2. Creativitate,
inova]ie; 3. Asumarea responsabilit`]ilor; 4. Rezis-
ten]` la sarcini repetitive; 5. Capacitate de
rela]ionare interuman`; 6. Adaptare la sarcini de
lucru schimb`toare; 7. Echilibru emo]ional.
Cerin]e: 1. Absolvent de studii medii, profil tehnic;
2. Limba japonez` -nivel avansat; Constituie un
avantaj experien]a de lucru în Japonia. Cei in-
teresa]i pot trimite aplica]iile la num`rul de fax
0244.596.004 pân` la data de 23.04.2014.

Compania Calsonic Kansei România, cu sediul în
Ploie[ti, având ca domeniu de activitate produc]ia
de subansamble auto, angajeaz  ̀tehnician ma[ini
[i utilaje cu urm`toarele responsabilit`]i: 1.
Asigur` func]ionarea ma[inilor [i instala]iilor
mecanice [i a elementelor acestora sau încercarea
prototipurilor; 2. Concepe [i asambleaz` ma[ini,
motoare [i instala]ii mecanice potrivit schemelor
stabilite; 3. Estimeaz` cantit`]ile [i costurile ma-
terialelor [i for]ei de munc` necesare fabrica]iei;
4. Asigur` controlul tehnic al fabrica]iei, utiliz`rii
între]inerii [i repara]iei ma[inilor [i instala]iilor
mecanice; 5. Identific` [i rezolv` problemele
tehnice care apar în procesul muncii; 6. Propune
[i implementeaz` solu]ii tehnice pentru eficienti-
zarea procesului de fabrica]ie. Pentru a se achita
de aceste responsabilit`]i, în procesul muncii
acesta va da dovad` de urm`toarele abilit`]i: 1.
Abilit`]i manageriale, de planificare [i coor-
donare; 2. Creativitate, inova]ie; 3. Asumarea re-
sponsabilit`]ilor; 4.Rezisten]` la sarcini repetitive;
5. Capacitate de rela]ionare interuman`;
6.Adaptare la sarcini de lucru schimb`toare; 7.
Echilibru emo]ional. Cerin]e: 1 Absolvent de studii
medii, profil tehnic; 2. Limba japonez` -nivel
avansat; Constituie un avantaj experien]a de lucru
în Japonia. Cei interesa]i pot trimite aplica]iile la
num`rul de fax 0244.596.004 pân` la data de
23.04.2014

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, se-
lecteaz` \n vederea angaj`rii personal core-

spunz`tor pentru postul de conduc`tor auto
categoria C+E:- pentru transport interna]ional

de 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

Publicitate
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Anun]uri

Federa]ia zburlean` [i televiziunea
t`n`sist` reprezint`, aparent, prefec-
turi croite dup` tipare [i rosturi total
diferite. În timp, doar negustoreala
interesului public parca cele TVR [i
FRF pe rafturile aceleia[i tarabe. Mai
nou îns`, re]eta jepcii financiare
înfr`]e[te în aceea[i mizerie cele dou`
institu]ii. TVR a devenit, gra]ie unor
practici ale devaliz`rii îndelung exer-
sate, exemplu numai bun de urmat
pentru noua conducere a FRF.

Performan]ele falimentare ale
TVR au atins în ultimul deceniu cote
absolut remarcabile. Bilan]ul finan-
ciar al televiziunii publice în 2004 a
fost unul fabulos în raport cu dezas-
trul actual. Sub conducerea lui
Valentin Nicolau, TVR raporta, la
finalul lui 2004, un profit net de 20
milioane de euro. Tot atunci, în con-
turile institu]iei figura un activ de 17
milioane de euro. Dar lui Valentin
Nicolau nu i se putea ierta obr`znicia
de a realiza profit într-un posibil pa-
radis al desfrâului financiar. Valentin
Nicolau a fost debarcat. La condu-
cerea TVR au urmat alt fel de per-
formeri. Cei ai pagubei. Iar dac  ̀avem
în vedere faptul c`, la ora actual`,
dup` zece ani, TVR raporteaz` un
deficit de aproape 200 milioane de
euro, aritmetica primar` conduce la
o concluzie simpl`. Rata anual` din
2004, cea de 20 de milioane de euro,
s-a p`strat pe tot parcursul tristului
deceniu. Singura [i minora diferen]`
ar fi aceea c` ea s-a transformat din
profit net în pagub` net`.

Situa]ia finaciar` dezastruoas` a
TVR nu sperie pe nimeni. Performerii
pagubei nu suspin` de nici un fel cât`
vreme nimeni nu se încumet` s` for-
muleze întreb`ri despre cum s-a ajuns
în aceast  ̀situa]ie. Proba descurc`lelii
este l`sat` în cârca noilor gestionari
ai ca[cavalului public. Pe Stelian
T`nase nu-l înc`run]esc nicidecum
grijile legate de achitarea datoriilor.
El cer[e[te [tergerea acestora [i, even-
tual, suplimentarea daniei publice.
Fiindc` are [i el, ca [i predecesorii,
nevoie de bani. Are [i el de umflat
ni[te buzunare [i are [i el ni[te prie-
tenii de rezolvat. Stelian T`nase tre-
buie s` dea [i el bani mul]i pe ni[te
emisiuni pe care numai televiziunea
public` le mai poate g`zdui. Ni[te
emisiuni care în televiziunile comer-
ciale n-ar avea ce c`uta fiindc` tele-
viziunile comerciale, spre deosebire
de televiziunea public`, sunt for]ate
s` evite falimentul. 

Nu m` intereseaz` buc`t`ria lui
Dinescu [i nici l`ut`reala lui cârciu-
moas`. Dar când aud c` Stelian
T`nase reinventeaz` contra-cost ciri-
peala perloas` a nemuritorului
Dumitru Graur m` entuziasmez la
culme. Mi-era dor de multul râs pe
care-l provoac` fotbalul mondial [i
brazilian astfel acompaniat.

Adun`tura coclit` realizat` de
Stelian T`nase la TVR, adun`tur`
stipendiat  ̀din banul public, seam`n`
mult cu adun`tura pe care, tot contra-
cost, o realizeaz` R`zvan Burleanu la
FRF. Burleanu are ce cheltui deo-
camdat`. Fiindc` Mircea Sandu, ase-
meni lui Valentin Nicolau, a l`sat în
conturile FRF vreo 6 milioane de
euro. M` întreb doar când va aduce
micul politruc federa]ia la dezastrul
financiar al TVR.

Nu comit gafa de a-i a[eza pe
T`nase [i Burleanu pe acela[i palier
cultural. Doar apuc`turile îi aglome-
reaz` pe cei doi în aceea[i g`leat`. 

TVR [i FRF, aceea[i mizerie 

Dan 
Dumitrescu

dan.dumitrescu@jurnalul.ro

Punctul pe Ei

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)

DUMINICå
O]elul – CFR Cluj 0-1
Rui Pedro (‘80)
Ceahl`ul – Dinamo 0-1
C. Matei (‘51)

IERI
„U“ Cluj – FC Boto[ani
Viitorul – FC Bra[ov
Pandurii – S`geata

Clasament
1. Steaua 27 57-16 62
2. Astra 27 56-24 56
3. Petrolul 27 38-16 52
4. Dinamo 27 40-25 46
5. FC Vaslui 27 27-17 45
6. Pandurii 26 46-31 41
7. CFR Cluj 27 33-28 38
8. FC Boto[ani 26 27-39 35
9. Concordia 27 29-34 34

10. Gaz Metan 27 28-30 33
11. Ceahl`ul 27 22-26 33
12. ACS Poli 27 21-30 31
13. S`geata 26 22-42 28
14. O]elul 27 29-44 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

Dup` ce secretarul general al
Federa]iei, numit \n aceast` func]ie
drept recompens` pentru voturile
oferite \n Adunarea General` de
alegeri, Gheorghe Chivorchian a
\n[irat ni[te detalii absolut neintere-
sante despre Congresul UEFA de la
Astana, unul dintre cei prea
numero[ii angaja]i de la Departa-
mentul de Comunicare de la Casa
Fotbalului a blocat orice tentativ` a
jurnali[tilor prezen]i de a pune
\ntreb`ri pe teme diverse pre[edin-
telui deocamdat` invalidat al FRF,
R`zvan Burleanu. „V-ar ruga respec-
tuos s` pune]i \ntreb`ri care s`
respecte obiectul acestei conferin]e
de pres`“, a sunat anun]ul ofi]erului
de pres`. Au sc`pat doar c~teva
\ntreb`ri mai incomode, care vizau
calitatea noului site al Federa]iei. Un
stil pe care \l folose[te mai mereu [i

pre[edintele Rom~niei, Traian
B`sescu, omul \n slujba c`ruia a
lucrat Burleanu \n trecutul nu foarte
\ndep`rtat. Conferin]e de pres` cu
tem` fix`, care ar putea fi \nlocuite
foarte bine cu un comunicat lung [i
plictisitor pe www.frf.ro. La peste o
lun` de la instalarea \n fruntea fot-
balului rom~nesc, Burleanu vorbe[te
\nc` despre proiecte, despre audituri,
despre rapoarte de activitate, despre
accesarea unor fonduri de la UEFA,
se ceart` cu marii fotbali[ti ai sin-
gurei genera]ii performante sau mai
apare pe la diverse emisiuni unde
moderatorii sau invita]ii aproape c`
stau \n genunchi pentru a asigura
exclusivit`]i [i „intr`ri“. |n rest, nimic
concret. Doar un discurs curat, diplo-
mat, de politician r`t`cit din gre[eal`
pe la Casa Fotbalului. {i, deocam-
dat`, nevalidat. (Mihai Igiro[anu)

Stil B`sescu
Noul pre[edinte al FRF face
conferin]e „cu tem` fix`“

LICITA}II
1.Informa]ii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, num`rul
de telefon, telefax [i/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: Prim`ria comunei Merei,
sat Merei, comuna Merei, jude]ul Buz`u, telefon 0238/559.159, fax 0238/559.159, e-mail: primari-
amerei@artelecom.net, cod fiscal 3662541; 2.Informa]ii generale privind obiectul concesiunii,
în special descrierea [i identificarea bunului care urmeaz` s` fie concesionat: Concesionare
cl`dire în suprafa]` de 75 mp [i teren aferent în suprafa]` de 678 mp, situat în intravilanul satu-
lui Merei, cvartal 18, parcela 720, aflat în domeniul public al comunei merei, judetul Buz`u, în ved-
erea desf`[ur̀ rii activit`]ii de produc]ie-atelier tâmpl`rie metalic  ̀[i P.V.C. [i sediul administrativ
firm  ̀(birouri); 3.Informa]ii privind documenta]ia de atribuire: Documenta]ia de atribuire poate
fi procurat  ̀în format de hârtie; 3.1. Modalitatea sau modalit`]ile prin care persoanele interesate
pot intra în posesia unui exemplar al documenta]iei de atribuire: Documenta]ia de atribuire se
procur̀  de la sediul Prim`riei Merei în fiecare zi lucr̀ toare pân` la ora 16.00; 3.2.Denumirea [i
adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului de la care se poate ob]ine un ex-
emplar din documenta]ia de atribuire: documenta]ia de atribuire se ob]ine de la un angajat din
cadrul compartimentului taxe [i impozite din Prim`ria Merei; 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: Costul documenta]iei de atribuire este de 10 lei [i se achit  ̀în numerar
la casieria Prim`riei Merei; 3.4.Data limit  ̀pentru solicitarea clarific`rilor: 30.04.2014, Clarific`rile
se trimit la Prim`ria Merei  pân` la data de 30.04.2014, orele 14.00; 4.Informa]ii privind ofertele:
Ofertele se depun în plic interior sigilat pe care scrie „Ofert`”. În plicul exterior sigilat se depun
documentele de participare la licita]ie conform recomand`rilor din documenta]ia de atribuire;
4.1.Data limit` de depunere a ofertelor: 12.05.2014, ofertele se depun pân` la data de 12.05.2014,
ora 10.00, la sediul Prim`riei Merei; 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Adresa la care tre-
buie depuse ofertele este sediul Prim`riei Merei, comuna Merei, compartimentul Registratur̀ ;
4.3. Num`rul de exemplare în care trebuie depus` fiecare ofert`: Num`rul de exemplare în care
trebuie depus` fiecare  ofert` este un singur exemplar; 5.Data [i locul la care se va desf`[ura
[edin]a public` de deschidere a ofertelor: 12.05.2014, [edin]a public` de deschidere a ofertelor
se va desf`[ura la data de 12.05.2014, ora 11.00; 6.Denumirea, adresa, num`rul de telefon, tele-
fax [i/sau adresa de e-mail ale instan]ei competente în solu]ionarea litigiilor ap`rute [i termenele
pentru sesizarea instan]ei: Solu]ionarea litigiilor se face la Tribunalul Buz`u din b-dul Nicolae
B`lcescu, municipiul Buz`u, jude]ul Buz`u, în termen de 15 zile de la data adjudec`rii; 7.Data
trasmiterii anun]ului de licita]ie c`tre institu]iile abilitate, în vederea public`rii: 31.03.2014, Data
înregistr̀ rii anun]ului este 31.03.2014.

Anun] de vânzare. Capital Insol SPRL Bucure[ti, în calitate de lichidator judiciar al TRD Tnuva
Romania Dairies SRL (în faliment, in bankruptcy, en faillite), cu sediul în Pope[ti Leordeni,
Sos. Olteni]ei nr. 251, jude]ul Ilfov, înregistrat` la ORC sub nr J23/1609/2007, CUI RO 16738315,
debitor în dosarul nr: 26/93/2012 de pe rolul Tribunalului Ilfov, anun]` vânzarea prin licita]ie
public` cu strigare a bunurilor SC TRD Tnuva România Dairies SRL dup` cum urmeaz`: „Pa-
chet de bunuri” (containere [i bunurile depozitate în acestea; obiecte de inventar aflate în
birouri, magazie [i laborator). Pre]ul de pornire la licita]ie –58.662,80 euro+ TVA. Licita]ia
va avea loc în data de 28 aprilie 2014, ora 11.00, la sediul lichidatorului din Bucure[ti, str. Intr.
Gh Simionescu, nr. 15, parter, sector 1. Documenta]ia de înscriere va fi depus` la sediul
lichidatorului judiciar Capital Insol SPRL din Bucure[ti, pân` în data de 25 aprilie 2014, ora
11.00. Garan]ia de participare este de 10% din pre]ul de pornire al licita]iei (f`r` TVA).
Bunurile nu se vând individual. Listele cu bunuri din componen]a „pachet de bunuri“ sunt
cuprinse în Caieul de sarcini. Condi]iile pe care trebuie s` le îndeplineasc` ofertan]ii sunt
precizate în Regulamentul cuprinzând instruc]iunile de desf`[urare a licita]iei, care este
anex` la Caietul de sarcini. Caietul de sarcini poate fi achizi]ionat de la sediul lichidatoru-
lui judiciar Capital Insol SPRL, din Bucure[ti, str. Intr. Gh Simionescu nr. 15, parter, sector 1
(orele 10,00 -16,00). Costul unui caiet de sarcini este de 500 lei (plus TVA). Prezentul anunt
constituie [i notificare c`tre creditori, debitori [i orice persoan` fizic` sau juridic` interesat`
în cauz`. Informa]ii suplimentare se pot ob]ine de pe www.capitalinsol.ro; office@capital-
insol.ro; tel: 021/232.40.30 [i 0723/180.414.

Regia Na]ional` a P`durilor – ROMSILVA prin Direc]ia Silvic` Ia[i, cu sediul în Ia[i, str. Gh.
Asachi nr. 2, telefon 0232-244680, fax 0232-244631, organizeaz` la sediul s`u în data de
14.05.2014, orele 11:00, licita]ie public` cu strigare în vederea vânz`rii urm`toarelor active:
Nr. crt. / Ocolul Silvic/ Denumire obiectiv / Nr. Inventar / Pre]uri de pornire la licita]ie, lei.
Proprietarul terenului. 1. Dobrov`] / Canton silvic Larga [i grajd / 12025;12032 / 7310 / SC
Scolopax SRL. 2. Dobrov`] / Re]ea electric` aferent` Cantonului silvic Larga / 22023 / 7600
/ SC Scolopax SRL. 3. Pa[cani / Canton silvic Costi[a Vasiloaiei [i grajd / 17009; 17037 / 36400
/ SC Greengold Management SRL. 4. Podu Iloaiei / Canton silvic Corni[ [i grajd / 18031;
18032 / 16000 / SC Greengold Management SRL. 5. Podu Iloaiei. Re]ea electric` aferent`
Cantonului silvic Corni[ / 18138 / 7000 / SC Greengold Management SRL. Pre]urile de
pornire la licita]ie nu con]in TVA. Pentru participarea la licita]ie, poten]ialii cump`r`tori
vor depune la sediul Direc]iei silvice Ia[i, pân` la data de 13.05.2014, orele 10:00,
urm`toarele documente: a) dovada privind depunerea garan]iei de participare; b) împut-
ernicire autentificat` acordat` persoanei care reprezint` investitorul la licita]ie, dac` este
cazul; c) documentele care certific` identitatea [i calitatea investitorului: - pentru per-
soanele juridice române: (i) copii de pe certificatul de înmatriculare eliberat de oficiul reg-
istrului comer]ului, de pe actul constitutiv, actele adi]ionale relevante [i de pe certificatul
de înregistrare fiscal`; (ii) dovada privind achitarea obliga]iilor fiscale c`tre to]i creditorii
bugetari, prin prezentarea unui certificat de atestare fiscal` eliberat de organul fiscal com-
petent; (iii) declara]ie pe propria r`spundere c` nu se afl` în reorganizare judiciar` sau în
faliment; - pentru persoanele juridice str`ine: (i) actul de înmatriculare a societ`]ii comer-
ciale str`ine; (ii) declara]ie pe propria r`spundere ca nu se afla în reorganizare judiciar`
sau în faliment; - pentru comercian]i, persoane fizice sau asocia]ii familiale: copie de pe
actul de identitate [i de pe autoriza]ia de func]ionare eliberata de autoritatea competenta
sau de pe actul legal de constituire, dup` caz, precum [i de pe certificatul de atestare fis-
cal` eliberat de organul fiscal competent; - pentru persoanele fizice române: copie de pe
actul de identitate;- pentru persoanele fizice str`ine: copie de pe pa[aport. Copiile vor fi cer-
tificate cu originalul. Documenta]ia de licita]ie se poate procura de la sediul Direc]iei Sil-
vice Ia[i. Costul acesteia este de 100 de lei pe obiectiv, cu TVA inclus.

Biroul Executorului Judec`toresc Petcu Alexandru, va scoate la licita]ie public` în data de
22.04.2014, la sediul executorului judec`toresc din Ploie[ti, strada Luminii, nr. 2, bl.30D,
parter, ap. 2, jude]ul Prahova (acces direct la interfonul propriu sau la cel de bloc-cod 02),
urm`toarele bunuri mobile: 1. ora 13.30-bun mobil incorporal reprezentat de autoriza]ie
de func]ionare farmacie comunitar` \n mediul rural nr. 10259/RL852 emis` de Ministerul

S`n`t`]ii \n data de 02.02.2012, pentru comuna Gorgota, sat Poienarii Apostoli nr.83, jude]ul
Prahova, pre]ul de strigare fiind 91.636 Lei,, proprietatea debitoarei SC Kiron Pharm SRL, cu
sediul \n Ploie[ti, str. Cri[an nr.49, jude]ul Prahova (dosar executare nr.44/2014); 2. ora 14.30-
bun mobil incorporal reprezentat de autoriza]ie de func]ionare farmacie comunitar` \n
mediul rural nr. 10908/EN6313 emis` de Ministerul S`n`t`]ii \n data de 19.06.2013, pentru
comuna Gorgota, sat Potigrafu nr.282, DN1, jude]ul Prahova, pretul de strigare fiind 91.636
Lei,, proprietatea debitoarei SC Kiron Pharm SRL, cu sediul \n Ploiesti, str.Crisan nr.49, jude]ul
Prahova (dosar executare nr.44/2014); 3. ora 15.30-bun mobil incorporal reprezentat de au-
toriza]ie de func]ionare farmacie comunitar` \n mediul rural nr.10662/EN739 emisa de
Ministerul S`n`t`]ii \n data de 29.01.2013, pentru comuna Poienarii Burchii, sat Poienarii
Burchii nr.434,C2, jude]ul Prahova, pre]ul de strigare fiind 91.636 Lei, proprietatea debitoarei
SC Kiron Pharm SRL, cu sediul in Ploie[ti, str.Crisan nr.49, judetul Prahova (dosar executare
nr.44/2014); Executarea silit` imobiliar` are loc la cererea [i st`ruin]a creditoarei SC
Mediplus Exim SRL, cu sediul ales pentru comunicarea tuturor actelor de procedura la SCPA
Rotaru Si Asociatii, cu sediul in Bucuresti - 031253, str. Branduselor nr.3A, et.1, corp III, sec-
tor 3, în vederea recuper`rii unei crean]e în sum` de 5.720.000 lei, conform titlului execu-
toriu reprezentat de contract de cogarantare nr.20837/27.06.2013, ce constituie garantie
reala mobiliara ca urmare a \nregistr`arii sale \n Arhiva Electronica de Garantii Reale Mo-
biliare cu aviz initial nr.2014-00033685761952-LZD, la care se adauga si cheltuieli de exe-
cutare ocazionate de efectuarea executarii silite. Solicitam pe toti cei care pretind vreun
drept asupra bunurilor urmarite descrise mai sus sa il anunte pe executorul judecatoresc
inaintea datei stabilite pentru vanzare. Invitam pe toti cei care doresc sa cumpere bunurile
scoase la licitatie publica, sa se prezinte la data, ora si locul stabilit, iar pana la aceasta data
sa prezinte oferta de cumparare. |n conformitate cu disp. art. 767 alin.1 C.Proc.Civ, partici-
pantii la licitatie trebuie sa consemneze pe seama si la dispozitia executorului judecatoresc
Petcu Alexandru,  la Libra Internet Bank S.A. in contul de consemnari nr.RO17 BREL 0001
2003 4602 0101, cel putin 10% din pretul de incepere al licitatiei pentru bunurile care inten-
tioneaza sa liciteze, iar originalul recipisei va fi depusa la executor. |n conformitate cu
disp.art.737 alin.2 C.Proc.Civ., creditorii urmaritori sau intervenientii nu au obligatia de a
depune garantia de participare.

Debitorul SC C&C MH Confort SRL cu sediul în Dr. Tr. Severin, str. I.C. Br`tianu, nr. 11A, jud.
Mehedin]i, J25/460/2005, CIF: 17044001, aflat` în procedura de faliment in bankruptcy,
en faillite, dosar nr. 9465/101/2012-Tribunalul Mehedin]i, prin lichidator judiciar
societ`]ile profesionale de insolven]` asociate prin contract Yna Consulting SPRL [i Con-
sultant Insolven]` SPRL, cu sediul ales în localitatea Dr. Tr. Severin, str. Z`br`u]ului, nr.7A,
jude]ul Mehedin]i, scoate la vânzare: Bunul imobil aflat in garan]ia creditorului Piraeus
Bank SA cu rangul I, creditorul ANAF cu rangul II* hala P+1E, bunc`r, magazie [i zon` de
protec]ie situate în com. Dumbr`vi]a, (în incinta fostei ferme avicole, cu acces din DJ 691
Timi[oara – Lipova) jude]ul Timi[, CF 403686(CF vechi 4095), nr. cadastru Cc 215/13,
suprafa]`: 3609 mp*, la pretul de pornire a licitatiei de 460.459,00 euro (echivalentul in
lei la cursul BNR din ziua pl`]ii) exclusiv TVA. Titlul executoriu în baza c`ruia lichidatorul
judiciar procedeaz` la vânzarea bunului imobil * hala P+1E, bunc`r, magazie [i zon` de
protec]ie situate în com. Dumbr`vi]a* descris anterior, o reprezinta sentinta nr. 487/2013
din data de 09.09.2013 de deschidere a procedurii de faliment pronun]at` de c`tre
judec`torul sindic in dosarul de insolven]` nr. 9465/101/2012-Tribunalul Mehedinti.
Licita]ia va avea loc în localitatea Dr. Tr. Severin, str. Z`br`u]ului, nr.7A, jude]ul Mehedin]i
la data de  16.04.2014 orele 13:oo. Participarea la licita]ie este condi]ionat` de con-
semnarea, pân` la începerea licita]iei a unei cau]iuni de 10% din pre]ul de pornire al
licita]iei si achizitionarea caietului de sarcini in valoare de 300.00 lei. Cont deschis la
BRD SA Sucursala Dr. Tr. Severin, sub nr. RO54BRDE260SV42893862600. Invit`m pe toti
cei care vor sa se prezinte la [edin]a de licita]ie la termenul de vânzare, la locul fixat în
acest scop [i pâna la acel termen s` depun` oferte de cump`rare. Som`m pe to]i cei care
pretind vreun drept asupra imobilului s` anun]e lichidatorul judiciar \nainte de data sta-
bilit` pentru vânzare în termen, sub sanc]iunea prevazut` de lege. Rela]ii la telefon-fax
0744528869, 0742592183, 0745267676 sau 0256/220827, email: office@consultant-insol-
venta.ro; expertyna@yahoo.com, site: www.consultant-insolventa.ro sau la sediul
lichidatorului judiciar din localitatea Dr. Tr. Severin, str. Z`br`u]ului, nr. 7A, jude]ul
Mehedin]i. Lichidator judiciarasociat, Consultant Insolven]` SPRL, prin ec. Emil Popescu
Yna Consulting SPRL, prin ec. Motoi Gogu

PIERDERI
Declar pierdute [i nule fotocopii: Contract de vânzare cump`rare autentificat cu nr. 2926/30
noiembrie 2005 pe numele Grigore Ion [i Grigore Maria [i chitan]` conven]ie între Toma Ni-
culina [i Grigore Ion din data de 15.11.2010.

Pierdut acte firm` SC Dalia Consultanta Credit SRL CUI RO 2452740, chitan]e- tax` registru tar-
iful de publicare în Monitorul Oficial, Certificat de Înregistrare.

SC Nicotrans International SRL cu sediul în Bucure[ti, Bl. Alexandru Obregia nr. 4, sec. 4, CUI
15722680, J40/12100/2003 pierdut Certificat de Înregistrare în scopuri de TVA, îl declar nul.

Declar pierdut` [tampila rotund` cu înscrisul Zincenco Ioan PFA CUI/AF 1361021400521.

Pierdut duplicat dup` contractul de rate, pe numele Leuciuc Domnica. Îl declar nul.

Nu]` Cristi Marian declar pierdut atestat taxi cu seria CPTX nr. 0054856 emis 29.10.2011 [i
expir` la 28.10.2016. |l declar nul.

Societatea Residence International, înregistrata la Registrul Comer]ului cu J40/1829/2007,
CUI: RO20890850, cu sediul în: Str Alexandru Constantinescu nr. 33, sect 1, Bucure[ti, declar`m
Cartea de Interven]ie [i Registrul Special pentru Imprimant` Fiscal` marca Fidelio, model
MF220, seria FF5G175144, nule pe motiv de: pierdere.

Bonus Travel SRL J40/11773/2009 CUI 26325839, sediul social Bucure[ti str. Cornetului nr. 6,
bl. 20, sc. 1 et. 6, ap. 20, sector 4, am pierdut certificat constatator la punctul de lucru din Bu-
cure[ti str. Batistei nr. 5 sector 2, îl declar`m nul.

COMEMORåRI
Se \mplinesc 40 de zile de la trecerea \n nefiin]` a Dr. {urtea Rodica, mam` [i so]ie devotat`,
medic de o exemplar` pricepere [i omenie. Dumnezeu s-o ierte [i s-o odihneasc` vesnic \n
lumina, de-a dreapta SA.
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