
ANUN}URI

OFERTE SERVICIU
SC Shandong, angaj`m buc`tar specific asiatic, limba chinez`
constituie avantaj. Tel. 0763.921.003.

Proto Technology are ca principal domeniu de activitate fabri-
carea de prototipuri, machete [i matri]e, numai în lemn, argil`,
r`[ini sau materiale compozite, cu prec`dere în industria auto.
C`ut`m persoan`, femeie/b`rbat, care are cuno[tin]e în
matri]are, machetare [i prototipare, desen tehnic [i lucrul cu un-
elte manuale. Pentru mai multe informa]ii, v` rug`m s` ne
scrie]i pe adresa contact@prototechnology.ro. 

Curtea de Apel Ploie[ti organizeaz` la data de 12 ianuarie 2015
concurs pentru ocuparea pe perioad` nedeterminat` a unui post
de aprod \n cadrul Judec`toriei R`cari [i pe perioad` determi-
nat` p~n` la data de 07.07.2016, a unui post de aprod \n cadrul
Tribunalul D~mbovi]a. Informa]ii suplimentare: la sediul Cur]ii
de Apel Ploie[ti din str. Emile Zola, nr. 4, Ploie[ti, pe site-ul Curtii
de Apel Ploie[ti sau la numerele de telefon/fax 0244-406.856,
0244-522.454, 0244.522.452.

Institutul oncologic “Prof. Dr. Alexandru Trestioreanu” Bucure[ti
scoate la concurs urm`toarele posturi: 1 post vacant de asistent
de cercetare [tiin]ific` cu studii superioare- medic veterinar; 1
post vacant de muncitor calificat III- instalator sanitar, 2 posturi
vacante de asistent medical generalist cu studii postliceale [i 1
post temporar vacant cu 1/2 norm` de referent. Pentru mai
multe informa]ii, v` rug`m s` consulta]i avizierul institutului [i
site-ul www.iob.ro.

În conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011, cu modific`rile
[i compelt`rile ulterioare, Ministerul  Agriculturii [i Dezvolt`rii
Rurale anun]` scoaterea la concurs în data de 20 ianuarie 2015,
ora 10,00 proba scris` [i proba practic`, iar în data de 23 ianuarie
ora 10,00 interviul, a unui post contractual vacant de director
general adjunct din cadrul Direc]iei pentru Coordonarea
Agen]iilor de Pl`]i Preg`tirea de specialitate: Studii superioare de
licen]` [i master, absolvite cu diplom`, respectiv studii supe-
rioare de lung` durat` absolvite cu diplom` de licen]` sau
echivalent`, într-unul din domeniile (conform Hot`rârii nr.493
din 17 iulie 2013 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor
[i al specializ`rilor/ programelor de studii universitare, a struc-
turii institu]iilor de înv`]`mânt superior, a domeniilor [i pro-
gramelor de studii universitare acreditate sau autorizate s`
func]ioneze provizoriu, a loca]iilor geografice de desf`[urare, a
num`rului de credite de studii transferabile pentru fiecare pro-
gram de studii universitare, form` de înv`]`mânt [i limb` de
predare, precum [i a num`rului maxim de studen]i care pot fi
[colariza]i în anul universitar 2013-2014, cu complet`rile [i
modific`rile ulterioare): 20/50 Ingineria resurselor vegetale [i
animale; 20/20/90 Inginerie electric`; 40/10 [tiin]e juridice;
40/70/20 Cibernetic`, statistic` [i informatic` economic`,;
40/70/30 Contabilitate; 40/70/40 Economie; 40/70/50 Finan]e;
40/70/60 Management; 40/70/80 Rela]ii economice
interna]ionale. Vechime minim` în domeniul studiilor absolvite:
-7 ani din care în func]ie de conducere 3 ani. Cuno[tin]e de oper-
are pe calculator: Microsoft Office, Internet Explorer. Limbi
str`ine- grad de cunoa[tere:  Englez`/ Francez`– nivel avansat.
Abilit`]i, calit`]i [i aptitudini necesare: -abilit`]i de comunicare;
-capacitate de integrare în colectiv; -lucrul în echip`; -
solu]ionarea situa]iilor conflictuale; -ini]iativ`; -seriozitate,
con[tiinciozitate [i flexibilitate; -rezisten]` la stres. Competen]a
managerial`: capacitate de analiz` [i aptitudini manageriale,
cuno[tin]e [i experien]` managerial` [i organizatoric`. Dosarul
de concurs se va depune la Ministerul Agriculturii [i Dezvolt`rii
Rurale, Direc]ia Management Resurse Umane, la doamna con-
silier Maria Nica, tel. 0213072491 în perioada 15.12.2014–
05.01.2015 pân` la ora 16,30. Concursul va avea loc la sediul
MADR în perioada 20 ianuarie– 23 ianuarie 2015. Selec]ia
dosarelor de înscriere- 06- 07.01.2015; Proba scris` [i proba prac-
tic` pentru cuno[tin]e operare pe calculator- sus]inute în data de
20 ianuarie 2015 la sediul Ministerului Agriculturii [i Dezvolt`rii
Rurale, ora 10,00; Interviul- organizat în data de 23 ianuarie 2015
la sediul  Ministerului Agriculturii [i Dezvolt`rii Rurale, ora 10,00.
Bibliografia, condi]iile specifice de participare precum [i actele
solicitate candida]ilor înscriere vor fi  publicate pe pagina de
web www.madr.ro [i afi[ate la sediul institu]iei din B-dul. Carol
I nr. 2-4, sector 3 Bucure[ti.

VÅNZåRI DIVERSE

Cartea este puntea de suflet cu românii de pretutindeni. Tel.
0733.940.772, 0761.974.276.

VÅNZåRI CASE

PROPUNERI AFACERI
Firma Express Kurier Europa din Austria caut` colaboratori, firme
transport autorizate, PFA cu sprinter, dube, autoutilitar` prelat`
3.5t, sarcin` util` de la 1.000kg, capacitate de la 4 europale]i,
camioane 7,5t, 12t, pentru transport marf` în UE. Obligatoriu
[oferul s` cunoasc` limba englez` sau german`, nivel
conversa]ional. Tel: 0043.6628.7977.218, tub.salzburg@exs.de,
www.exs.de.

CITA}II
Se citeaz` intimata Sechilariu Sava Victoria la Judec`toria Boto[ani,
pentru termenul din 14.01.2015, în dosarul 9510/ 193/ 2014, având
ca obiect fond funciar.

Pricopi Lucica, citez pe ]urcanu Gheorghe, str. Bulevardul Republicii,
bl.54, ap. 8, Roman, jud. Neam], la Tribunalul Darabani, în dosarul
nr. 2776/217/2013, în data de 27.01.2015.

Bu]incu Cristina (c`s`torit` P`tru), Bu]incu Florin cu ultimul domi-
ciliu în Timi[oara, Bu]incu Daniela [i Bu]incu Ionu] cu ultimul
domiciliu în Boto[ani [i Bu]incu Viorel cu ultimul domiciliu în
Brosc`u]i, sunt cita]i în ziua de 7.01.2015 la Judec`toria Dorohoi în
calitate de pârâ]i în dosarul nr. 2683/222/2013, având ca obiect
ie[ire din indiviziune pentru TP 120087 [i 66671.

Lichidator judiciar Pala[ Alina, notific` deschiderea procedurii in-
solven]ei \mpotriva SC Star 2001 Stancu Nastasia SRL din Ploie[ti,
Prahova, CUI 4001297, J29/1308/1993, la Tribunalul Prahova - dosar
8137/105/2014, termen \nregistrare crean]e 09 ianuarie 2015, ter-
men tabel preliminar 16 ianuarie 2015, termen tabel definitiv 18
februarie 2015, [edin]a adun`rii creditorilor 21 ianuarie 2015 ora
14:00.

SC Advertising Promedia Cool SRL, J29/1889/2008, ultim sediu so-
cial înregistrat în jud. Prahova, Ploie[ti, str. 1 Mai, nr.6, în dizolvare
judiciar` conform art.237 din L.31/1990, este chemat` în judecat`
ca pârât` de reclamantul Sova Dan Coman, cu domiciliul ales pen-
tru comunicarea actelor de procedur` la S.C.A. “Preda [i Asocia]ii”
din Bucure[ti, {os. Panduri nr.1, bl.P 33, sc.1, et.1, ap.3, Sector 5, în
dosarul nr. 73293/3/2011, Tribunalul Bucure[ti, sec]ia a IV-a civil`,
pentru termenul din 20.01.2015, orele 8.30, complet F 7, sala 252,
Fond, în Bucure[ti, Bd. Unirii nr.37, Sector 3. Dosarul are ca obiect
ac]iune în r`spundere civil` delictual`; pârâta are obliga]ia de a
depune Întâmpinare, cel mai târziu cu 5 zile înainte de termenul
stabilit pentru judecat`. În caz de neprezentare, judecata se va
face în lips`.

DIVERSE
SC Simorom Trading 94 SRL, cu sediul \n Bucure[ti, Str. Broscari nr.
79, jud. Ilfov informeaz` pe cei interesa]i c` s-a depus solicitarea de
emitere a autoriza]iei de mediu pentru Restaurant, cod CAEN 5610,
desf`[urat` la punctul de lucru din C`ciula]i, Comuna Moara
Vl`siei, Str. Drumul Armatei nr. 1, jud. Ilfov. Informa]ii se pot so-
licita la sediul Agen]iei pentru Protec]ia mediului Ilfov din Sector
6, Aleea Lacul Morii nr, 1 (Barajul Lacul Morii – spatele benzin`riei
Lukoil), \ntre orele 09:00-12:00, de luni p~n` vineri. Propuneri sau
contesta]ii se pot depune la sediul APM Ilfov \n teremen de 10 zile
de la data public`rii prezentului anun].

În temeiul art. 61 alin.(1) din Legea 85/2006 comunic`m de-
schiderea procedurii de faliment a debitorului SC Toposim SRL, CIF:
11535379, J25/63/1999, dosar nr. 2899/101/2014-Tribunalul Mehed-
inti. Termen pentru depunerea cererilor de crean]e nascute \n cur-
sul procedurii 07.01.2015; Termenul limit` pentru verificarea
crean]elor, întocmirea [i afi[area tabelului suplimentar al
crean]elor este de 28.01.2015, Termen limit` pentru depunerea
eventualelor contesta]ii este 11.02.2015; Termen pentru întocmire
[i afi[are tabelului definitiv consolidat al crean]elor 25.02.2015.
Lichidator judiciar, Consultant Insolven]` SPRL. 

Ministerul Finan]elor Publice. Agen]ia Na]ional` de Administrare
Fiscal`. Direc]ia General` Regional` a Finan]elor Publice Ia[i. Ad-
ministra]ia Jude]ean` a Finan]elor Publice Suceava. Având în
vedere prevederile art. 13, alin. 2 [i art. 16 din Ordinul Ministerului
Finan]elor Publice nr. 1009/ 23.07.2007 privind procedurile de
selec]ie a practicienilor în insolven]` agrea]i de Agen]ia Na]ional`
de Administrare Fiscal`, al`turat v` transmitem: Invita]ie de par-
ticipare: Administra]ia Jude]ean` a Finan]elor Publice a Jude]ului
Suceava invit` practicienii \n insolven]` \nscri[i pe Lista practicie-
nilor \n insolven]` agrea]i de Agen]ia Na]ional` de Administrare
Fiscal` pentru zona a - V - a s` depun`, pân` cel tarziu în data de
07.01.2015, ora 13.00, oferte în vederea desemn`rii unui practician
în insolven]` privind urm`torii debitori afla]i pe rolul Tribunalului
Suceava: SC Ziminelul – Ta Com SRL R`d`u]i, CUI 8253262. Ofer-
tele vor fi întocmite în conformitate cu prevederile art. 2, alin. 4,
art. 14, art. 16 din Ordinul Pre[edintelui Agen]iei Na]ionale nr.
1009/ 2007, cuprinzând: - adresa prin care î[i manifest` interesul
de a fi numi]i în calitate de administrator judiciar/ lichidator; - ono-
rariul lunar solicitat de practician; - onorariul de succes solicitat de
practician; - declara]ie pe propria r`spundere din care s` rezulte
c` ofertantul nu se afl` \n situa]ia de incompatibilitate sau con-
flict de interese cu debitorul la care urmeaz` s` fie numit; - de-
clara]ie pe propria r`spundere privind num`rul de personal care
va fi alocat pentru realizarea activit`]ilor legate de procedura insol-
ven]ei la respectiva societate (la aceast` declara]ie va fi ata[at`
câte o prezentare a fiec`rei persoane [i dovada c` are \ncheiat un
contract de munc`, de colaborare, c` exist` un raport juridic cu
ofertantul, pentru fiecare persoan` \n parte); - strategia de reorga-
nizare [i/ sau lichidare, cu program \n timp, a c`rei aplicare va fi
urm`rit` de c`tre organele fiscale; - colaborarea cu organele fis-
cale pe raza c`rora se afl` sediul debitoarei, care va cuprinde o
situa]ie cu privire la gradul de acoperire a crean]elor fiscale
cuprinse în masa credal` pentru toate cazurile din portofoliu
solu]ionate, pentru ca \n baza acesteia s` putem efectua depar-
tajarea ofertan]ilor în cazul \n care ace[tia ar cumula acela[i punc-
taj, conform art. 15 alin. 2 din O.M.F.P. nr. 1009/ 2007. Conform art.
15 comisia se va \ntruni \n ziua de 07.01.2015, ora 13.15 [i va puncta
ofertele, declarând câ[tig`toare oferta care ob]ine cel mai mare

punctaj. Documenta]ia va fi depus` \n original la sediul A.J.F.P.
Suceava, str. Vasile Bumbac, nr. 7, etaj 1, birou nr. 43, \n plic \nchis,
toate paginile fiind numerotate, ini]ializate [i [tampilate. Persoane
de contact – Dan Elena - telefon 0230/ 521358 - int. 512; - Rusu
Adrian – telefon 0230/ 521358 - int. 512.

SOMA}II
Rom~nia. Judec`toria Lipova. Dosar nr. 1.461/250/2014. Soma]ie.
“Judec`toria Lipova, \n baza \ncheierii din data de 26 noiembrie
2014 someaz` orice persoan` interesat` s` formuleze opozi]ie \n
termen de 6 luni de la prezenta comunicare, \n dosar nr.
1.461/250/2014 privind pe reclaman]ii Mure[an Dorin-Iulian [i
Mure[an Delia-Elena \n contradictoriu cu p~r~]ii Mat Habauc Ioan
[i Tudur Ruxandra av~nd ca obiect dob~ndirea dreptului de pro-
prietate \n dev`lm`[ie, cu titlu de uzucapune, asupra imobilului
intabulat \n CF nr 301611 Cov`s\n] nr. CF vechi 1895 Cov`s\n], nr top
743-744/a const~nd \n intravilan cu cas` \n suprafa]` de 540 mp,
apar]in~nd p~r~]ilor Mat Habauc Ioan [i Tudur Ruxandra.

ADUNåRI GENERALE
Convocator. În temeiul art. 113, lit. m) [i art. 117 din Legea nr. 31/1990
privind societ`]ile comerciale, republicat`, cu modific`rile [i com-
plet`rile ulterioare, având în vedere prevederile art. 2, alin. (1) din
Legea nr. 151/2014 privind clarificarea statutului juridic al ac]iunilor
care se tranzac]ioneaz` pe Pia]a RASDAQ sau pe pia]a valorilor mo-
biliare necotate, [i în conformitate cu dispozi]iile statutare, Consil-
iul de Administra]ie al societ`]ii comerciale Vitrometan SA Media[
(“Societatea”) convoac` Adunarea General` Extraordinar` a
Ac]ionarilor înscri[i în Registrul Ac]ionarilor Societ`]ii la sfâr[itul
zilei de 29.12.2014 (Data de Referin]`) pentru data de 16.01.2015
(prima convocare), ora 09:00, la sediul Societ`]ii situat în Municip-
iul Media[, Str. {oseaua Sibiului, Nr. 31-33, jud. Sibiu, cu urm`toarea:
ordine de zi. 1. Aprobarea efectu`rii demersurilor legale necesare în
vederea admiterii la tranzac]ionare a ac]iunilor emise de societate
pe o pia]` reglementat`, în baza prevederilor Legii nr. 297/2004
privind pia]a de capital, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare [i
a reglement`rilor emise de Autoritatea de Supraveghere Financiar̀
(A.S.F.); 2. Aprobarea efectu`rii demersurilor legale necesare în ved-
erea admiterii la tranzac]ionare a ac]iunilor emise de societate în
cadrul unui sistem alternativ de tranzac]ionare, în baza preveder-
ilor Legii nr. 297/2004 privind pia]a de capital, cu modific`rile [i
complet`rile ulterioare [i a reglement`rilor emise de Autoritatea de
Supraveghere Financiar` (A.S.F.); 3. Aprobarea datei de 06.02.2015
ca dat` de înregistrare pentru identificarea ac]ionarilor asupra
c`rora se r`sfrâng efectele hot`rârilor Adun`rii Generale Extraor-
dinare a Ac]ionarilor [i a datei de 05.02.2015 ca dat  ̀“ex-date”. 4. Sta-
bilirea persoanei împuternicite s` îndeplineasc` procedurile legale
de înregistrare [i publicare a hot`rârilor Adun`rii Generale Extraor-
dinare a Ac]ionarilor [i ducerea la îndeplinire a acestora.  La
Adunarea General` Extraordinar` a Ac]ionarilor sunt îndrept`]i]i
s` participe [i î[i pot exercita dreptul de vot numai ac]ionarii înreg-
istra]i în Registrul Ac]ionarilor Societ`]ii la Data de Referin]`, con-
form prevederilor legale [i ale Actului Constitutiv, personal sau prin
reprezentant (pe baz` de Procur` Special`). Accesul ac]ionarilor în-
drept`]i]i s` participe la Adunarea General` Extraordinar` a
Ac]ionarilor este permis prin simpla prob` a identit`]ii acestora,
f`cut`, în cazul ac]ionarilor persoane fizice în baza documentului
de identitate (CI/BI /pa[aport) [i, în cazul persoanelor juridice, prin
actul de identitate al reprezentantului legal (CI/BI /pa[aport),
înso]it de un document oficial care îi atest  ̀aceast  ̀calitate (procur̀
de reprezentare/act constitutiv/certificat constatator eliberat de
Registrul Comer]ului). Fiecare ac]ionar înregistrat la Data de
Referin]`, are dreptul de a desemna orice alt` persoan` fizic` sau
juridic` în calitate de reprezentant pentru a participa [i a vota în
numele s`u, în condi]iile art. 14 din Regulamentul CNVM nr.
6/2009. Reprezentan]ii ac]ionarilor persoane fizice vor fi identifica]i
pe baza actului de identitate al mandatarului (CI/BI/pa[aport),
înso]it de Procura Special` semnat` de c`tre ac]ionarul persoan`
fizic`. Reprezentan]ii ac]ionarilor persoane juridice î[i vor dovedi
calitatea pe baza actului de identitate al mandatarului
(CI/BI/pa[aport), înso]it de Procura Special` semnat` de reprezen-

tantul legal al persoanei juridice respective [i de un document ofi-
cial care îi atest` calitatea de reprezentant legal a persoanei care
semneaz` Procura special` (act constitutiv /certificat constatator
eliberat de Registrul Comer]ului). Dup` completarea [i semnarea
Procurii Speciale, care va fi pus` la dispozi]ie la sediul Societ`]ii, un
exemplar original se va depune la sediul Societ`]ii cu 48 de ore
înainte de data [i ora stabilit` pentru desf`[urarea Adun`rii Gen-
erale Extraordinare a Ac]ionarilor, sub sanc]iunea pierderii
exerci]iului dreptului de vot. Formularele de Procur̀  Special` nede-
puse în termen nu vor fi luate în considerare. Având în vedere dis-
pozi]iile art. 1172 din Legea nr. 31/1990 privind societ`]ile comerciale,
republicat`, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare, începând cu
data comunic`rii prezentei convoc`ri se va pune la dispozi]ia
ac]ionarilor, în vedere corectei inform`ri a acestora, raportul
prev`zut de art. 2, alin. (2) din Legea nr. 151/2014 privind clarificarea
statutului juridic al ac]iunilor care se tranzac]ioneaz` pe Pia]a RAS-
DAQ sau pe pia]a valorilor mobiliare necotate, la sediul societ`]ii
din Municipiul Media[, Str. {oseaua Sibiului, Nr. 31-33, jud. Sibiu, de
luni pân` vineri între orele 09:00-15:00. În temeiul art. 18, alin. (2)
din Regulamentul CNVM nr. 6/2009, ac]ionarii înregistra]i la Data
de Referin]  ̀au posibilitatea de a vota [i prin coresponden] ,̀ înainte
de adunarea general`, prin utilizarea formularului Buletin de Vot
prin Coresponden]`. Dup` completarea [i semnarea Buletinului de
Vot prin Coresponden]`, care va fi pus la dispozi]ie la sediul So-
ciet`]ii, un exemplar original se va depune la sediul Societ`]ii pân`
cel mai târziu în data [i la ora stabilit` pentru desf`[urarea Adun`rii
Generale Extraordinare a Ac]ionarilor. Buletinele de Vot prin Core-
sponden]` nedepuse în termen nu vor fi luate în considerare. În
temeiul art. 7 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009, ac]ionarii
reprezentând individual sau împreun` mai mult de 5% din capi-
talul social al Societ`]ii au dreptul s` introduc` noi puncte pe or-
dinea de zi, cu condi]ia ca fiecare punct s` fie înso]it de o justificare
sau de un proiect de hot`râre propus spre adoptare de Adunarea
General` Extraordinar` a Ac]ionarilor [i s` prezinte proiecte de
hot`râre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe or-
dinea de zi, în termen de cel mult 15 zile de la data public`rii con-
voc`rii. Aceste drepturi pot fi exercitate doar în scris, printr-o cerere
formulat` la adresa sediului Societ`]ii în aten]ia Consiliului de Ad-
ministra]ie, cu men]iunea “Pentru Adunarea General` Extraordi-
nar` a Ac]ionarilor din 16/17 ianuarie 2015”. Fiecare ac]ionar are
dreptul de a adresa Consiliului de Administra]ie al Societ`]ii în-
treb`ri referitoare la punctele de pe ordinea de zi. Societatea are
obliga]ia de a r`spunde la întreb`rile adresate de ac]ionari, în
condi]iile art. 13 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009. În cazul în
care la data de 16.01.2015 nu se întrune[te cvorumul de prezen]`
prev`zut în Actul Constitutiv al Societ`]ii, în temeiul art. 118 din
Legea nr. 31/1990 privind societ`]ile comerciale, republicat`, cu
modific`rile [i complet`rile ulterioare, se convoac` cea de-a doua
Adunare General` Extraordinar` a Ac]ionarilor pentru data de
17.01.2015 (a doua convocare), la sediul Societ`]ii, la aceea[i or̀  [i cu
aceea[i ordine de zi. Documentele referitoare la problemele incluse
pe ordinea de zi, inclusiv Raportul Consiliului de Administra]ie în-
tocmit conform dispozi]iilor art. 2, alin. (2) din Legea nr. 151/2014
privind clarificarea statutului juridic al ac]iunilor care se
tranzac]ioneaz` pe Pia]a RASDAQ, formularele de Buletin de Vot
prin Coresponden]`, formularele de Procur` Special` pot fi consul-
tate [i/sau procurate de la sediul Societ`]ii, începând cu data pub-
lic`rii prezentului convocator. Informa]ii suplimentare se pot ob]ine
la sediul Societ`]ii sau la telefon 0269/841692, între orele 9:00 –
15:00. Pre[edintele Consiliului de Administra]ie, Dl. Max Monibi 

Convocare: În conformitate cu prevederile Legii 31/1990, adminis-
tratorul unic al Avia]ia Utilitar` Bucure[ti SA, convoac` Adunarea
General` Extraordinar` a Ac]ionarilor, pentru data de 15 Ianuarie
2015, orele 12.00, la sediul societ`]ii din Bucure[ti, {oseaua
Bucure[ti– Ploie[ti, km.8, sector 1, pentru to]i ac]ionarii înregistra]i
în Registrul ac]ionarilor la sfâr[itul zilei de 31 Decembrie 2014 (data
de referin]`– doar persoanele care au calitatea de ac]ionar la data
de referin]` pot participa [i vota în cadrul Adun`rii Generale a
Ac]ionarilor) cu urm`toarea Ordine de zi: 1. luarea unei decizii priv-
itoare la efectuarea de c`tre societate a demersurilor legale nece-
sare în vederea admiterii la tranzac]ionare a ac]iunilor emise de
societate pe o pia]` reglementat` sau a tranzac]ion`rii acestora în
cadrul unui sistem alternativ de tranzac]ionare, în baza preveder-
ilor Legii nr. 297/2004, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare, [i
a reglement`rilor emise de Autoritatea de Supraveghere Financiar̀
(A.S.F.) precum [i aprobarea modului de retragere a ac]ionarilor din
societate în cazul în care nu se aprob` nicio propunere, având în
vedere lipsa cadrului legal de func]ionare a Pie]ei RASDAQ astfel
cum rezult` din dispozi]iile Legii 151/2014. 2. Aprobarea extinderii
obiectului de activitate al societ`]ii. 3. Aprobarea particip`rii so-
ciet`]ii la majorarea capitalului social al SC Le Jardin de Nord SRL [i
SC Silvomet Grand SRL. 4. Aprobarea datei de 30 Ianuarie 2015 ca
fiind data de înregistrare (data care serve[te la identificarea
ac]ionarilor asupra c`rora se r`sfrâng hot`rârile A.G.A. conform ar-
ticolul 238 din Legea nr. 297/2004). În cazul în care, la prima convo-
care nu se întrune[te prezenta corespunz`toare, adunarea se
convoac` pentru 23.01.2015 la aceea[i ora [i adresa. Documente
aferente A.G.A.: Convocatorul, materialele supuse dezbaterii, pre-
cum [i proiectul hot`rârii A.G.A. vor putea fi consultate începând cu
data de 15 Decembrie 2014 la sediul Avia]ia Utilitar` Bucure[ti SA.
Capitalul social al Avia]ia Utilitar` Bucure[ti SA este format din
8.924.703 ac]iuni, fiecare ac]iune de]inut` dând dreptul la un vot
în adunarea general`. Propuneri ale ac]ionarilor cu privire la A.G.A.:
Unul sau mai mul]i ac]ionari, care de]in individual sau împreun`,
cel pu]in 5% din capitalul social, au dreptul: -de a introduce noi
puncte pe ordinea de zi (cu condi]ia ca fiecare punct s` fie înso]it
de o justificare sau de un proiect de hot`râre propus spre aprobare
adun`rii generale [i care s` fie transmis la sediul societ`]ii pân` la
data de 31 decembrie 2014, ora 16:00); -de a prezenta proiecte de
hot`râre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe or-
dinea de zi a adun`rii generale (propuneri care vor fi formulate în
scris [i transmise la sediul societ`]ii pân` la data de 31 decembrie
2014, ora 16:00). Dac` va fi cazul, ordinea de zi revizuit` va fi publi-
cat` pân` la data de 5.01.2015, în conformitate cu prevederile legale
în vigoare. Propunerile ac]ionarilor [i documentele ce atest` în-
deplinirea condi]iilor pentru exercitarea acestor drepturi vor fi trans-
mise: -prin document olograf, în original, prin po[ta sau servicii de
curierat la Avia]ia Utilitar` Bucure[ti SA, Bucure[ti, [oseaua Bu-
cure[ti– Ploie[ti, km.8, sector 1. -prin document semnat cu

SC Conpet SA Ploie[ti achizi]ioneaz` bunuri/servicii/lucr`ri
confom Normelor procedurale interne de achizi]ii, aprobate
prin Hot`r~rea Adun`rii Generale Ordinare a Ac]ionarilor so-
ciet`]ii nr. 4 din 29.04.2014, publicata \n Monitorul Oficial al
Rom~niei, nr. 2823/20.05.2014, partea a IV-a. |n perioada
5.12.2014 – 11.12.2014 au fost postate pe site-ul CONPET
urm`toarele achizi]ii: Servicii de tiparire a Contractului Colec-
tiv de Munc` [i Regulamentului Intern Conpet. Servicii de ver-
ificare a documenta]ia tehnico-economic` pentru lucrarea
de “\nlocuire conduct` ]i]ei Ø 4 1/2” Grindu – Urziceni pe o
lungine de cca. 2700m, \n zona com. Grindu, jud. Ialomi]a.
Servicii pentru Sistemul Integrat de Supraveghere [i Monitor-
izare prin Satelit G.P.S. Servicii de verificare MEC (MECMA)
[i/sau MLPAT (MDLPL), dup` caz, a documenta]iei tehnico-
economic` pentru achizi]ia „înlocuire a conductei de trans-
port gazolin` Ø 4“ degazolinare Abramut - Rampa Marghita,
în zonele subtraversare CF Marghita - S`cuieni 300 m [i pârâu
desecare Baranca 2400 m [i înlocuire a conductei ]i]ei depozit
Petreu - Rampa Marghita Ø 6 5/8“ pe o lungime de cca. 700
m, Ø 4“ pe o lungime de cca. 2500 m, sat Petreu, comuna
Abramut, jud. Bihor. Servicii de verificare MEC (MECMA)
si/sau MLPAT (MDLPL), dupa caz, a documentatia tehnico-eco-
nomica pentru achizitia „\nlocuire conduct` ]i]ei Ø 6 5/8“
B`icoi Centru-Rafin`ria C~mpina sec]iunea Baicoi Centru-
Slobozia,pe o lungime de cca. 360 m \n zona g`rii de godevil
B`ne[ti-supratraversare mal drept Doftana, loc. C~mpina jud.
Prahova“. |nlocuire t~mpl`rie cu t~mpl`rie din profile de pvc
la cl`direa cu nr. inv. 110812 din Depozitul lnotesti. Invita]iile
/anun]urile de participare, \nso]ite de documentele care stau
la baza \ntocmirii ofertelor, se g`sesc pe pagina proprie de in-
ternet (www.conpet.ro), la sec]iunea Achizi]ii publice. Direc-
tor Departament Managementul Achizi]iilor [i Investi]iilor ,
Ing. Radu Albu. {ef Serviciu Achizi]ii , Jr. Agripina Tircavu.

Groz`ve[ti, 5 camere, 375 mp, 17,50 deschidere, 120.000E.
0729.324.151
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ANUN}URI
semn`tur` electronic` extins`, conform Legii nr.455/2001 privind
semn`tura electronic`– prin e-mail la adresa
aviatiautilitara@yahoo.com.  Întrebari referitoare la A.G.A.:
Ac]ionarii societ`]ii pot adresa întreb`ri în scris privind punctele
de pe ordinea de zi, împreun` cu acte care permit identificarea
ac]ionarului, pân` cel târziu în data de 12.01.2015. Întreb`rile
ac]ionarilor, vor putea fi transmise în scris fie prin po[t` sau servicii
de curierat la sediul men]ionat mai sus, fie prin mijloace electron-
ice (la adresa de email: aviatiautilitara@yahoo.com). Participarea la
A.G.A.: Data de referin]` este 31 decembrie 2014. Numai ac]ionarii
înscri[i la aceasta dat` în Registrul Ac]ionarilor ]inut de Depozitarul
Central vor putea participa [i vota în cadrul prezentelor adun`ri
generale. Ac]ionarii pot participa la adun`rile generale direct sau
pot fi reprezenta]i de c`tre alte persoane în condi]iile legii sau pot
vota prin coresponden]`. 1) Documentele necesare pentru partici-
parea la A.G.A. a ac]ionarilor persoane fizice sunt: -daca ac]ionarul
se prezint` personal– actul de identitate; -dac` ac]ionarul este
reprezentat de alta persoan`: procura special` [i actul de identi-
tate al reprezentantului; 2) Documentele necesare pentru partici-
parea la A.G.A. a ac]ionarilor persoane juridice sunt: -reprezentantul
legal– pe baza unui document oficial care îi atest` aceast` calitate
(certificat constatator eliberat de Registrul Comer]ului în termenul
de valabilitate sau alt` dovad` emis` de o autoritate competent`);
-persoana c`reia i s-a delegat competen]a de reprezentare– pe
lâng` documentul men]ionat anterior care atest` calitatea de
reprezentant legal a persoanei care semneaz` procura, va prezenta
procura special` semnat` de reprezentantul legal al persoanei ju-
ridice respective. Începând cu data de 15.12.2014, formularele de
procuri speciale, respectiv cele pentru exercitarea dreptului de vot
prin coresponden]` se pot ob]ine de la sediul Avia]ia Utilitara Bu-
cure[ti SA. Sub sanc]iunea pierderii dreptului de vot, un exemplar
al procurii se va depune/ expedia la sediul societ`]ii cu 48 de ore
înainte de adunare, un exemplar al procurii va fi înmânat reprezen-
tantului, cel de-al treilea exemplar ramânând la ac]ionar. Procura va
fi înso]it` de o copie a actului de identitate a ac]ionarului persoan`
fizic`/ a reprezentantului legal al ac]ionarului persoan` juridic`,
precum [i, pentru persoanele juridice, de documentul oficial care
atest` calitatea de reprezentant legal pentru semnatarul procurii.
Procurile speciale vor trebui s` cuprind` informa]iile prev`zute în
formularul de procur` special` pus` la dispozi]ie de Avia]ia Utili-
tar` Bucure[ti SA, cu precizarea votului pentru fiecare punct de pe
ordinea de zi. Ac]ionarii înregistra]i la data de referin]`, au posibil-
itatea de a vota prin coresponden]`, înainte de Adunarea General`
a Ac]ionarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespon-
den]`, pus la dispozi]ia lor începând cu data de 15.12.2014 la sediul
Avia]ia Utilitar̀  Bucure[ti SA. Formularul de vot prin coresponden]`
cu legalizare de semn`tur` de c`tre un notar public [i înso]it de
copia actului de identitate (ac]ionarii persoane fizice) sau a certifi-
catului de înregistrare al ac]ionarului (ac]ionarii persoane juridice)
vor fi transmise în original la sediul societ`]ii pân` cel târziu la data
de 12.01.2015, ora 16:00. Informa]ii suplimentare se pot ob]ine la
sediul societ`]ii sau la telefon 021.230.2258, între orele 8,00–16,00.
Avia]ia Utilitar` Bucure[ti SA, Administrator Unic Terra Finance SRL
prin reprezentant legal Costas Bogdan.

Convocare: În conformitate cu prevederile Legii 31/1990, admin-
istratorul unic al Avia]ia Utilitar` Bucure[ti SA, convoac`
Adunarea General` Ordinar` a Ac]ionarilor, pentru data de 15 Ian-
uarie 2015, orele 13.00, la sediul societ`]ii din Bucure[ti, [oseaua
Bucure[ti– Ploie[ti, km.8, sector 1, pentru to]i ac]ionarii înregis-
tra]i în Registrul ac]ionarilor la sfârsitul zilei de 31 Decembrie 2014
(data de referin]`– doar persoanele care au calitatea de ac]ionar
la data de referin]` pot participa [i vota în cadrul Adun`rii Gen-
erale a Ac]ionarilor) cu urm`toarea Ordine de zi: 1. Aprobarea
repartiz`rii profitului r`mas la dispozi]ia ac]ionarilor pentru anii
2011 [i 2013, fixarea dividendului brut pe ac]iune [i aprobarea
pl`]ii dividendelor aferente anilor 2011 [i 2013 în termen de max-
imum 6 luni de la data adun`rii generale ordinare a ac]ionarilor.
2. Aprobarea efectu`rii înregistr`rilor contabile corespunz`toare
înregistr`rii dividendelor neridicate timp de trei ani de la data
exigibilit`]ii lor în contul “Alte venituri”. 3. Aprobarea datei de 30
Ianuarie 2015 ca fiind data de înregistrare (data care serve[te la
identificarea ac]ionarilor asupra c`rora se r`sfrâng hot`rârile
A.G.A. conform articolul 238 din Legea nr. 297/2004). În cazul în
care la prima convocare nu se întrune[te prezenta
corespunz`toare adunarea se convoac` pentru data de 23.01.2015
la aceea[i or` [i adres`. Documente aferente A.G.A.: Convoca-
torul, materialele supuse dezbaterii, precum [i proiectul hot`rârii
A.G.A. vor putea fi consultate începând cu data de 15 Decembrie
2014 la sediul Avia]ia Utilitar` Bucure[ti S.A. Capitalul social al
Avia]ia Utilitar` Bucure[ti S.A .este format din 8.924.703 ac]iuni,
fiecare ac]iune de]inut` dând dreptul la un vot în adunarea gen-
eral`. Propuneri ale ac]ionarilor cu privire la A.G.A.: Unul sau mai
mul]i ac]ionari, care de]in individual sau împreun`, cel pu]in 5%
din capitalul social, au dreptul: -de a introduce noi puncte pe or-
dinea de zi (cu condi]ia ca fiecare punct s` fie înso]it de o justifi-
care sau de un proiect de hot`râre propus spre aprobare adun`rii
generale [i care s` fie transmis la sediul societ`]ii pân` la data
de 31 decembrie 2014, ora 16:00); -de a prezenta proiecte de
hot`râre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe or-
dinea de zi a adun`rii generale (propuneri care vor fi formulate în
scris [i transmise la sediul societ`]ii pân` la data de 31 decembrie
2014, ora 16:00). Dac` va fi cazul, ordinea de zi revizuit` va fi pub-
licat` pân` la data de 5.01.2015, în conformitate cu prevederile
legale în vigoare. Propunerile ac]ionarilor [i documentele ce
atest` îndeplinirea condi]iilor pentru exercitarea acestor drepturi
vor fi transmise:  -prin document olograf, în original, prin po[ta
sau servicii de curierat la Avia]ia Utilitar` Bucure[ti S.A., Bucure[ti
[oseaua Bucure[ti– Ploie[ti, km.8, sector 1. -prin document sem-
nat cu semn`tur` electronic` extins`, conform Legii nr.455/2001
privind semnatura electronic`– prin e-mail la adresa aviatiautil-
itara@yahoo.com. Întreb`ri referitoare la A.G.A.: Ac]ionarii so-
ciet`]ii pot adresa întreb`ri în scris privind punctele de pe ordinea
de zi, împreun` cu acte care permit identificarea ac]ionarului,
pân` cel târziu în data de 12.01.2015. Întreb`rile ac]ionarilor, vor
putea fi transmise în scris fie prin po[t` sau servicii de curierat la
sediul men]ionat mai sus, fie prin mijloace electronice (la adresa
de email: aviatiautilitara@yahoo.com). Participarea la A.G.A.:
Data de referin]` este 31 decembrie 2014. Numai ac]ionarii înscri[i
la aceasta dat` în Registrul Ac]ionarilor ]inut de Depozitarul Cen-

tral vor putea participa [i vota în cadrul prezentelor adun`ri gen-
erale. Ac]ionarii pot participa la adun`rile generale direct sau pot
fi reprezenta]i de c`tre alte persoane în condi]iile legii sau pot
vota prin coresponden]`.  3) Documentele necesare pentru par-
ticiparea la A.G.A. a ac]ionarilor persoane fizice sunt: -dac`
ac]ionarul se prezint` personal– actul de identitate; -dac`
ac]ionarul este reprezentat de alt` persoan`: procura special` [i
actul de identitate al reprezentantului; 4) Documentele necesare
pentru participarea la A.G.A. a ac]ionarilor persoane juridice sunt:
-reprezentantul legal– pe baza unui document oficial care îi atest`
aceast` calitate (certificat constatator eliberat de Registrul
Comer]ului în termenul de valabilitate sau alt` dovad` emis` de
o autoritate competent`); -persoana c`reia i s-a delegat compe-
ten]a de reprezentare– pe lâng` documentul men]ionat anterior
care atest` calitatea de reprezentant legal a persoanei care sem-
neaz` procura, va prezenta procura special` semnat` de reprezen-
tantul legal al persoanei juridice respective. Începând cu data de
15.12.2014, formularele de procuri speciale, respectiv cele pentru
exercitarea dreptului de vot prin coresponden]` se pot ob]ine de
la sediul Avia]ia Utilitar` Bucure[ti SA. Sub sanc]iunea pierderii
dreptului de vot, un exemplar al procurii se va depune/expedia la
sediul societatii cu 48 de ore inainte de adunare, un exemplar al
procurii va fi înmânat reprezentantului, cel de-al treilea exemplar
ramânând la ac]ionar. Procura va fi înso]it` de o copie a actului de
identitate a ac]ionarului persoan` fizic`/ a reprezentantului legal
al ac]ionarului persoan` juridic`, precum [i, pentru persoanele ju-
ridice, de documentul oficial care atest` calitatea de reprezen-
tant legal pentru semnatarul procurii. Procurile speciale vor
trebui sa cuprind` informa]iile prev`zute în formularul de
procur` special` pus la dispozi]ie de Avia]ia Utilitar` Bucure[ti
SA, cu precizarea votului pentru fiecare punct de pe ordinea de zi.
Ac]ionarii înregistra]i la data de referin]`, au posibilitatea de a
vota prin coresponden]`, înainte de Adunarea General` a
Ac]ionarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespon-
den]`, pus la dispozi]ia lor începând cu data de 15.12.2014 la sediul
Avia]ia Utilitar` Bucure[ti SA. Formularul de vot prin corespon-
den]` cu legalizare de semn`tur` de c`tre un notar public [i
înso]it de copia actului de identitate (ac]ionarii persoane fizice)
sau a certificatului de înregistrare al ac]ionarului (ac]ionarii per-
soane juridice) vor fi transmise în original la sediul societ`]ii pân`
cel târziu la data de 12.01.2015, ora 16:00. Informa]ii suplimentare
se pot ob]ine la sediul societ`]ii sau la telefon 021.230.2258, între
orele 8,00–16,00. Avia]ia Utilitar` Bucure[ti SA, Administrator
Unic Terra Finance SRL prin reprezentant legal Costas Bogdan.

Convocare: Pre[edintele Consiliului de administra]ie al societ`]ii
Athenee Palace SA, societate pe ac]iuni român` cu sediul în Bu-
cure[ti, B-dul Poligrafiei nr.1C, Cl`dire Birouri Ana Holding, etaj 1,
Biroul nr. 10, num`r de ordine în  Registrul Comer]ului Bucure[ti
J40/612/1991, C.U.I. RO 1569250, convoac` Adunarea General` Or-
dinar` a Ac]ionarilor la data de 15 ianuarie 2015, ora 10,00, în Bu-
cure[ti, B-dul Poligrafiei nr.1C, Cl`dire Birouri Ana Holding, et.1,
biroul 10, sector 1, pentru to]i ac]ionarii înregistra]i în registrul
ac]ionarilor, la sfâr[itul zilei de 31 decembrie 2014, cu urm`toarea
ordine de zi: 1. Numirea auditorului financiar al societ`]ii Athe-
nee Palace SA, pentru o durat` de 2 ani; 2. Aprobarea datei de 02
februarie 2015, ca dat` de înregistrare asupra c`reia se r`sfrâng
hot`rârile adun`rii generale ordinare a ac]ionarilor. În cazul în
care nu sunt îndeplinite condi]iile legale de desf`[urare a adun`rii
generale ordinare a ac]ionarilor, a doua adunare general` ordi-
nar` este convocat` pentru data de 16 ianuarie 2015, în acela[i
loc, la ora 10,00, cu aceea[i ordine de zi. Accesul ac]ionarilor în-
drept`]i]i s` participe la adunarea general` ordinar` este permis
prin simpla prob` a identit`]ii acestora, cu actul de identitate,
f`cut` în cazul ac]ionarilor persoane fizice, iar în cazul per-
soanelor juridice sau a reprezentan]ilor ac]ionarilor persoane fiz-
ice, cu împuternicire data persoanei fizice care le reprezint`, în
limba român`. La adunare au drept s` participe [i s` voteze to]i
ac]ionarii societ`]ii înregistra]i la sfâr[itul zilei de 31.12.2014, în
Registrul Ac]ionarilor, gestionat de Depozitarul Central SA, care
este data de referin]` a adun`rii convocate. Ac]ionarii pot partic-
ipa la A.G.A. ordinar`, personal sau prin reprezentan]i, în
condi]iile prev`zute de art. 243 alin.3 din Legea nr. 297/2004
privind piata de capital. Reprezentarea actionarilor se va putea
face [i prin alte persoane decât ac]ionarii, cu excep]ia adminis-
tratorilor, pe baz` de procur` special`, conform art.243 alin. 3 din
legea nr. 297/2004. Procurile speciale vor fi utilizate în condi]iile
stabilite de Regulamentul 6/2009 iar modelul acestora va putea
fi ob]inut de la sediul societ`]ii. Procura special` se va întocmi în
trei exemplare originale (unul pentru ac]ionar, unul pentru
reprezentant [i unul pentru emitent). Dup` semnare, exemplarul
pentru emitent, înso]it de copia actului de identitate a celui
reprezentat, va fi trimis spre înregistrare societ`]ii pân` la data de
14.01.2015, orele 16,oo, acesta putând fi trimis [i prin fax (nr. fax:
0213181300) sau prin email la adresa:
athenee.palace@gmail.com, reprezentantul ac]ionarului fiind
obligat ca la data Adun`rii Generale  Ordinare a Ac]ionarilor, sa
aib` asupra sa procura în original. Unul sau mai mul]i ac]ionari
reprezentând individual sau împreun` cel pu]in 5% din capitalul
social au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a A.G.A.
ordinar`, inclusiv pân` la data de 31.12.2014, cu condi]ia ca fiecare
punct s` fie înso]it de o justificare sau de un proiect de hot`râre
propus spre adoptare de c`tre A.G.A. ordinar`. Deasemenea, unul
sau mai mul]i ac]ionari reprezentând individual sau împreun`
cel pu]in 5% din capitalul social au dreptul de a propune proiect
de hot`râre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse
pe ordinea de zi inclusiv pân` la data de 31.12.2014. Fiecare
ac]ionar are dreptul s` adreseze consiliului de administra]ie în-
treb`ri în scris înaintea datei de desf`[urare a adun`rii generale,
privind punctele de pe ordinea de zi, conform art. 13 din Regula-
mentul C.N.V.M. nr. 6/2009. Orice ac]ionar are garantat exerci]iul
liber al drepturilor sale conform prevederilor legale aplicabile [i
ale Statutului societ`]ii. Începand cu data de 15.12.2014, procurile
speciale, documentele [i materialele informative referitoare la
problemele incluse pe ordinea de zi a A.G.A. ordinare, proiectele
de hot`râri precum [i orice alte informa]ii suplimentare se pot
ob]ine de la sediul  societ`]ii, între orele 9-17, [i la tel. 0212021199.
Athenee Palace SA Prin: Copos Alexandra– Pre[edinte al Consili-
ului de administra]ie.

LICITA}II
Private Liquidation Group IPURL numit lichidator în dosarul nr.
9379/111/2012 aflat pe rolul Tribunalului Bihor, privind pe debitoarea
SC Olimpic Felix SRL, J05/763/1999, CUI: RO12353162 scoate la vân-
zare prin licita]ie public` cas` tip duplex [i teren aferent, situate în
Sânmartin, jud. Bihor, pre] de pornire de 178.050,00 RON plus TVA.
Licita]ia va avea loc în data de 08.01.2015 ora 12:00 la sediul lichida-
torului din Oradea str. Avram Iancu nr.2 ap.11. În caz de nereu[it`
licita]ia se va relua în data de 22.01.2015 respectiv 05.02.2015 la
aceea[i or` [i adres`. Informa]ii suplimentare se pot ob]ine de la
lichidator: Tel: 0359-463.661 Fax: 0359-463.662.

Ministerul Finan]elor Publice. Agen]ia Na]ional` de Administrare
Fiscal`. Direc]ia General` Regional` a Finan]elor Publice Ia[i. Ad-
ministra]ia Jude]ean` a Finan]elor Publice Suceava. Serviciul Fiscal
Municipal R`d`u]i. Nr. 31627/ 11.12.2014. Anun] anulare licita]ie SC
Evcorp Electronics SRL. |ntrucât Euroconturi SPRL \n calitate de ad-
ministrator judiciar al debitorului SC Evcorp Electronics SRL, Vicovu
de Jos, CUI 7282626, notific` deschiderea procedurii de insolven]`
a debitorului prin Hot`rârea din data de 21.11.2014, pronun]at` de
Tribunalul Suceava, Sec]ia Civil`, \n dosarul 7621/86/2014, \n con-
textul art. 148, alin. (4), lit. c din O.G. 92/ 2003 privind Codul de Pro-
cedur` Fiscal`, republicat`, cu modific`rile [i complet`rile
ulterioare, executarea silit` \nceteaz`. Fa]` de cele men]ionate mai
sus licita]ia programat` pentru data de 16.12.2014 nu mai poate fi
organizat`.

Pentru închirierea prin licita]ie public` a 3 imobile cu destina]ia de
muzeu [i prest`ri de servicii, 3 loturi de teren cu destina]ie agricola
[i a 6 loturi de teren cu destina]ia de amplasare construc]ii provi-
zorii pentru desf`[urarea de activit`]i de comer] [i prest`ri de ser-
vicii. Consiliul Local al Ora[ului V`lenii de Munte, cu sediul în ora[ul
V`lenii de Munte, Str. Berevoie[ti, nr. 3A, cod fiscal: 2842870, tel:
0244,280.816, fax: 0244.280.631, organizeaz` în data de 20.01.2015,
ora 11.00, licita]ie public` cu strigare pentru închirierea a 3 imobile
cu destina]ia de muzeu si prest`ri de servicii, 3 loturi de teren cu
destina]ie agricol` [i a 6 loturi de teren cu destina]ia de amplasare
construc]ii provizorii pentru desf`[urarea de activit`]i de comer]
[i prest`ri de servicii. Pre]ul minim ce poate fi ofertat este prev`zut
în caietul de sarcini stabilit conform Hot`rârilor Consiliului Local nr.
96 [i 97 din 28.11.2014. Închirierea se va face pe o perioad  ̀de maxim
cinci ani. Procurarea documenta]iei de licita]ie se va face în perioada
22.12.2014-19.01.2014, de la sediul Prim`riei V`lenii de Munte, cam.2.
Participan]ii la licita]ie au obliga]ia de a achizi]iona documenta]ia
de licita]ie contra sumei de 50 lei pentru închirierea celor 3 imobile
[i a celor 6 terenuri cu destina]ia de amplasare construc]ii provi-
zorii [i 10 lei pentru închirierea celor 3 terenuri cu destina]ie agricol .̀
Data limit` pentru depunerea ofertelor este 19.01.2015, ora 16.00.
[edin]a public` de deschidere a ofertelor se va desf`[ura la sediul
Prim`riei Ora[ului V`lenii de Munte, Str. Berevoie[ti, nr. 8, în data
de 20.01.2015, ora 11.00.

SC Grifon Construct SRL, C.U.I. 9412404, prin lichidator judiciar EX-
PERT AM SPRL, cu sediul în Gala]i, str. Plantelor, nr.7, desemnat în
Dosar nr. 625/113/2013 - Tribunalul Br`ila, scoate la vânzare prin
licita]ie public`, cu strigare, în data de 18.12.2014; 05,19.01.2015;
02,16.02.2015; 02.03.2015, ora 14:00 - urm`toarele bunuri imobile
[i mobile la pre]ul redus cu 50% fa]` de cel stabilit prin raportul de
evaluare: teren în suprafa]` de 214 mp, situat în Br`ila, pre] vânzare
63.817 lei, Fiat Doblo 11.358 lei. Pre]urile con]in TVA. {edin]ele de
licita]ie vor avea loc la sediul lichidatorului din Gala]i, str. Plantelor
nr. 7. Ofertan]ii vor depune pân` la ora licita]iei contravaloarea Cai-
etului de sarcini [i garan]ia de 10% din pre]ul de evaluare în contul
colector al SC Grifon Construct SRL, CUI 9412404, deschis la Banca
Transilvania, Br`ila nr. RO26 BTRL RONC RT00 N302 6905. Prezentul
anun] constituie [i notificare c`tre creditori, debitori [i orice alt`
persoan` interesat` în cauz`. Rapoartele de evaluare pot fi studiate
la sediul lichidatorului judiciar. Rela]ii suplimentare la telefon 0236-
470.525; 0722.654.481.

Anun] privind vânzarea pentru bunuri imobile. Data 12 decembrie
2014. În temeiul art. 162 alin. (1) din O.G. 92/2003 privind Codul de
procedur` fiscal`, republicat` cu modific`rile [i complet`rile ulte-
rioare Prim`ria comunei Bue[ti, jude]ul Ialomi]a, organizeaz  ̀în data
de 30.12.2014, ora  10.00, la sediul din str. Teilor, nr. 32, a urm`torului
bun sechestrat, proprietate a debitorului SA. Productiv cu sediul în

comuna Bue[ti, jude]ul Ialomi]a, identificat prin C.I.F. 2070231 dosar
nr. 514/28.12.2012: Denumirea bunului imobil - Cl`dire (50% din fosta
brut`rie) în suprafa]` de 107,25 mp [i terenul aferent acesteia în
suprafa]` de 867,00 mp. Cl`dire (40% fosta sal` de [edin]e) în
suprafa]` de 184,00 mp [i terenul aferent acestora în suprafa]a de
673,00 mp. / Pre] de evaluare exclusiv TVA - 23.400 lei / Cota TVA -
scutit. Licita]ia se afla la primul termen [i porne[te de la pre]ul de
evaluare. Cota de tax` pe valoare ad`ugat` pentru vânzarea
bunurilor imobile este 24% scutit în conformitate cu prevederile art.
141 alin. (2) lit. f) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu
modific`rile [i complet`rile ulterioare [i pct. 4 alin. (3) din normele
metodologice de aplicare a Titlului VI din Codul Fiscal, aprobate prin
Hot`rârea Guvernului nr. 44/2001, cu modific`rile [i complet`rile
ulterioare. Invitam pe cei care pretind vreun drept asupra acestui
bun s` în[tiin]eze despre aceasta organul de executare, înainte de
data stabilit` pentru vânzare. Pentru participarea la licita]ie, ofer-
tan]ii depun în plic, pân` cel mai târziu în data de 29 decembrie
2014, ora 12.00, urm`toarele documente:- oferta de cump`rare; -
dovada pl`]ii taxei de participare, reprezentând 10% din pre]ul de
pornire a licita]iei (care se va vira în contul nostru
RO36TREZ3915006XXX001358, deschis la trezoreria Municipiului
Slobozia, sau la casieria unit`]ii noastre); - împuternicirea persoanei
care îl reprezint` de ofertant; - pentru persoanele juridice de na]ion-
alitate român`, copie a certificatului unic de înregistrare eliberat de
Oficiul Registrului Comer]ului; - pentru persoanele juridice str̀ ine,
actul de înmatriculare tradus în limba român`; - pentru persoanele
fizice române, copie a actului de identitate; - pentru persoanele fiz-
ice str̀ ine, copie a pa[aportului; - dovad` emisa de organele fiscale,
c  ̀nu are obliga]ii fiscale restante fa]  ̀de aceasta, urmând s  ̀se prez-
inte la data stabilit` pentru vânzare [i la locul fixat în acest scop. La
licita]ie nu poate participa debitorul în nume propriu sau prin per-
soane interpuse. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate
introduce contesta]ie la instan]a judec`toreasc` competent` în ter-
men de 15 zile de la comunicare sau luare la cuno[tin]`, în conformi-
tate cu prevederile art. 172-173 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de
procedura fiscal`, republicat` cu modific`rile [i complet`rile ulte-
rioare.Potrivit dispozi]iilor art. 9 alin. (2) din O.G. nr. 92/2003 privind
Codul de procedur` fiscal`, republicat` cu modific`rile [i
complet`rile ulterioare, când urmeaz` s` se ia m`suri de executare
silit`, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru rela]ii su-
plimentare v` pute]i adresa la sediul Prim`riei comunei Bue[ti, sau
la telefon 0243/268.288.

PIERDERI
Pierdut atestat marf` pe numele Toader Silviu. |l declar nul.

Declar pierdute (nule) Acte de concesiune eliberate de Parohia Cim-
itirului Buna- Vestire Bellu la data 20.02.1977 [i nr. 688/555 din
30.03.1962 pe numele Nedea Constanta [i Pop Laura Maria (fost`
Nedea) loc de veci nr.33, 2x3=6mp, fig.II.

Pierdut carnet de student [i legitima]ie de transport emise de Fac-
ultatea de Automatic` [i Calculatoare pe numele Istrate Roxana.

Pierdut proces verbal eliberat în 24.10.1967, pe numele Stoian Ana-
tol [i [tefana. Îl declar nul. 

Pierdut proces verbal eliberat în 22.07.1977, pe numele Dumitru
Ioana. Îl declar nul. 

Pierdut contract construire nr.1101/2/27.07.1978 [i Proces verbal elib-
erat în 18.08.1980, pe numele Stoian Constantin. Le declar nule. 

Pierdut proces verbal de predare primire recep]ie eliberat în
24.10.1967, pe numele Stoian Anatol, Stoian {tefana. Îl declar nul.

SC Omniasig SA, CUI 11247082, sediul în Alexandria, jude]ul Teleor-
man pierdut chitan]ier seria OMNIVIG seria 61235476-6125500;
6226476-6226500. Le declar nule. 

Pierdut atestat preg`tire profesional` pentru transport m`rfuri
generale, pe numele Neac[u Marian. |l declar nul.

Cabinet de Avocat Zane C`t`lina Silvia, Rm. S`rat, Baroul Buz`u, de-
clar` pierdut` [i nul` [tampila apar]inând cabinetului.

Sc Gifan Strong Srl, cu sediul în Mangalia, Jud. Constan]a, Str. Mihai
Eminescu, nr. 6, nr. Reg.J13/2888/1995, CIF: RO8239330, declar`m
pierdut Certificatul de Înregistrare Men]iuni pt deschiderea punc-
tului de lucru din Bucure[ti, Str. Alexandru Ioan Cuza, nr. 17, Sect.1.

Publicitate


