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OFERTE SERVICIU
Direc]ia Asisten]` Social` din subordinea Consiliului
Local Buftea organizeaz` concurs de recrutare pentru
ocuparea urm`toarei func]ii publice de execu]ie, va-
cante: Referent, clasa III, gradul profesional debutant
în cadrul Compartimentului Integrare Romi. Condi]ii
de desf`[urare a concursului: dosarele de înscriere se
pot depune la sediul Direc]iei Asisten]` Social` a
ora[ului Buftea, în termen de 20 de zile de la data pub-
lic`rii anun]ului. Proba scris` va avea loc în data de
26.08.2014 ora 10,00, iar interviul va avea loc în data de
28.08.2014 ora 10,00  la sediul Direc]iei Asisten]` So-
cial` a ora[ului Buftea. Condi]ii de participare la con-
cursul pentru cuparea func]iei publice de referent,
clasa III, gradul profesional debutant în cadrul Compar-
timentului Integrare Romi, sunt cele prev`zute la art. 54
din Legea nr. 188/1999 privind Statutul func]ionarilor
publici, (r2), cu modific`rile [i complet`rile ulterioare,
la care se adaug`: -studii medii liceale finalizate cu
diplom` de bacalaureat; Dosarele de înscriere se pot
depune la sediul Direc]iei Asisten]` Social` a ora[ului
Buftea, în termen de 20 de zile de la data public`rii
anun]ului în Monitorul Oficial, Partea a III-a [i trebuie
s` con]in`, în mod obligatoriu, documentele prev`zute
la art. 49 din H.G. nr. 611/2008, cu modific`rile [i com-
plet`rile ulterioare. Proba scris` va avea loc în data de
26.08.2014, ora 10.00, iar interviul va avea loc în data
de 28.08.2014, ora 10.00,  la sediul Direc]iei Asisten]`
Social` a ora[ului Buftea. Rela]ii suplimentare [i bibli-
ografia se pot ob]ine de la sediul Direc]iei Asisten]` So-
cial`, telefon nr. 031/824.12.31, int. 140 sau pe site-ul
Prim`riei ora[ului Buftea.

VÂNZåRI DIVERSE

O carte pentru rom~nii de pretutindeni. Tel:
0733.940.772. 0761.674.276.

CITA}II
Se citeaz` numitul Sandu Iulian Cristian, cu domiciliul
necunoscut, în calitate de pârât, la Judec`toria Pite[ti,
pentru data de 18.09.2014, ora 8,30, complet 4, Dosar
nr. 9867/280/2013, având ca obiect divor] cu copii.

Este citat în data de 06.08.2014, Camera 1, orele 9.30,
numitul Anton Daniel, pârât în dosarul num`rul
1194/866/2014, aflat pe rolul Judec`toriei Pa[cani.
Obiectul dosarului: pensie între]inere- major`ri.

Se citeaz` în dosarul 1894/223/2014 al Judec`toriei
Dr`g`[ani numi]ii St`nescu Vasile, cu domiciliul în
Fran]a, 36 Rue Claude Decaen, 75012, Paris, cu re[edin]a
în B`ile Ol`ne[ti, Str.Libert`]ii, nr. 5, pct Livadia, Jud.Vâl-
cea, St`nescu Bob Cristina, cu domiciliul în Fran]a, 40
Rue Bertie Albrecht, 95210, Saint Gratien [i Negoi]  ̀Sorin
Iulian, cu domiciliul în Rm.Vâlcea, Bld.Tineretului, nr.1,
Bl.A12, sc.B, ap. 17, Jud.Vâlcea, cu termen pe 06.08.2014
în ac]iunea civil` pentru autorizarea intr`rii în înc`peri.  

Dosar nr. 1577/307/2014. Emis`: 14.07.2014 Soma]ie
(în[tiin]are). Prin încheierea de [edin]` din data de
03.07.2014, instan]a a dispus emiterea unei în[tiin]`ri
c`tre toate persoanele interesate s` fac` opozi]ie cu
privire la ac]iunea formulat` de c`tre reclaman]ii
Siman Ioan, Siman Maria, domicilia]i în Sighetu
Marma]iei, Str.M. Kog`lniceanu, nr.42, Jud.Maramure[.
Obiectul cererii reclaman]ilor îl reprezint` uzucapiunea
ca mod de dobândire a dreptului de proprietate, cu
privire la suprafa]a de teren de 1.333mp, reprezentând
teren arabil, situat în Sighetu Marma]iei, Strada Pescar-
ilor, având ca vecini: familia Roman, familia Pop cuprins
în CF nr.50837 Sighetu Marma]iei (CF vechi 9050
Sighetu Marma]iei), num`r topo 2541/6 [i CF 9050
Sighetu Marma]iei num`r topo 2540/2/2/3/2. Per-
soanele interesate care pot dovedi un drept sau un in-
teres legitim precum [i Unitatea Administrativ
Teritorial` a Municipiului Sighetu Marma]iei prin Pri-
mar, au dreptul s` fac` opozi]ie în termen de [ase luni
de la emiterea prezentei soma]ii sau în[tiin]`ri. În cazul
în care, în termen de [ase luni de la emiterea soma]iei
sau publica]iei, nu s-a f`cut opozi]ie, instan]a va pro-
ceda la judecarea cererii reclamantei.

Direc]ia General` de Asieten]` Social` [i Protec]ia
Copilului – Prahova, \n calitate de reclamanta \n dosarul
civil nr. 4737/105/2014 citeaz` pe numita B`d`r`u Mi-
haela, \n calitate de mam` – p~r~t`, cu domiciliul
cunoscut \n Comuna Maglavit, sat Maglavit, str. Bucegi,
nr. 15, jud. Prahova, f`r` forme legale \n Craiova, jud.
Dolj, pentru prezentare la Tribunalul Prahova, cu sediul
\n Ploie[ti, str. V`leni nr. 44, jud. Prahova, etaj 2, camera
4 – sala civil`, la termenul din data de 13.08.2014, ora
12:00.

Judec`toria Vaslui, \n dosar 3645/333/2013, admite
ac]iunea formulat` de Radu Monica cu domiciliul pro-
cesual ales la Cab. Av. Hristea Marius, din Vaslui, str.
{tefan cel Mare, bl. 34, sc. B, ap. 1, jud. Vaslui, \mpotriva
p~r~tului Radu Costel, cu ultimul domiciliu cunoscut \n
Vaslui, Str. Gradini]ei nr. 8, jud. Vaslui, reprezent~nt de
curator Polcovnicu Lorena. Declar` desf`cut` prin
divor] c`s`toria \ncheiat` la data de 05.12.1998 [i \nreg-
istrat` \n registrul st`rii civile a Prim Vaslui la nr.
551/05.12.1998 din culpa exclusiv` a p~r~tului. |n baza
art 383 al 3C. civ. Dispune revenirea reclamantei la  nu-
mele avut anterior c`s`toriei “Ungureanu”. |n baza art.
398 al. 1 NCC, dispune ca exercitarea autorit`]ii
p`rinte[ti asupra minorilor Radu Dragos [i Radu Denis
Alexandru s` se fac` \n mod exclusiv de c`tre recla-
manta. Potrivit dispozi]iilor art. 398 al. 2 C Civ, p~r~tul
p`streaz` dreptul dreptul de a veghea asupra modului
de cre[tere [i educare a minorilor, precum [i dreptul de
a consim]i la adop]ia sau la c`s`toria acestora.
Stabile[te locuin]a celor doi minori la reclamanta. |n
baza art. 525 al 1, art. 529 al 2 si 3 C civ, oblig` p~r~tul s`
achite reclamantei, \n folosul fiecarui minor, c~te o pen-
sie de \ntre]inere  \n cuantum de 94 lei lunar pentru
fiecare minor, \ncep~nd cu data de 22.05.2013 p~n` la
data de 30.06.2013 de 100 lei lunar pentru fiecare
minor p~n` la data de 31.12.2013, \n cuantum de 106 lei
lunar pentru minor \ncep~nd cu 01.01.2014 p~n` la
30.06.2014 de 112 lei lunar pentru fiecare minor
\ncep~nd cu 01.07.2014 p~n` la majorat, dac` nu inter-
vin alte modific`ri. |n baza art. 274 C pr. Civ. Oblig`
p~r~tul s` achite reclamantei suma de 539 lei cheltu-
ieli de judecat`. |n baza art. 48 al. 3 din OUG 80/2013,
oblig` p~r~tul s` achite curatorului special suma de 100
lei reprezent~nd diferen]a remunera]ie. Pronun]at` \n
[edin]a public` din 18.03.2014, cu apel \n 30 zile de la co-
municare.

SOMA}II
Soma]ie. Emis` în temeiul încheierii civile din 17 iunie
2014. Având în vedere cererea formulat` de reclamanta
Marusceac Odarca, Cr`ciune[ti, nr. 433, jud. Mara-
mure[, CNP 2670901241670, având ca obiect con-
statarea dobândirii dreptului de proprietate prin
uzucapiune asupra imobilului reprezentând teren

fâna] în suprafa]` de 4244 mp, situat în Comuna
Cr`ciune[ti, înscris în cartea funciar` nr. 50236
Cr`ciune[ti, nr. top. 821,822/2, someaz` persoanele in-
teresate care pot dovedi un drept sau un interes legitim
s` formuleze opozi]ie în termen de [ase luni de la pub-
licarea prezentei soma]ii. În cazul în care, în termen de
[ase luni de la emiterea publica]iei prezentei soma]ii
nu s-a formulat opozi]ie, instan]a va proceda la jude-
carea cererii formulate de reclaman]i. (Dosar nr.
1313/307/2014).

Soma]ie. Emis` în temeiul încheierii civile din 17 iunie
2014. Având în vedere cererea formulat` de reclaman-
tul Petreu[ Petru, domiciliat în Dînde[ti, nr. 386, jud.
Satu Mare, cu domiciliul ales în Bârsana, nr. 819, jud.
Maramure[, CNP 1880227244490, având ca obiect con-
statarea dobândirii dreptului de proprietate prin uzu-
capiune asupra imobilului reprezentând teren [i fâna]
în suprafa]` de 16.088 mp, situat în comuna Bârsana,
înscris în cartea funciar` nr. 50455 Bârsana, nr. top
7628/1436, cu suprafa]a de 2.460 mp [i CF 50456 Bâr-
sana, nr. top. 1437 cu suprafa]` de 13.628 mp, someaz`
persoanele interesate care pot dovedi un drept sau un
interes legitim s` formuleze opozi]ie în termen de [ase
luni de la publicarea prezentei soma]ii. În cazul în care,
în termen de [ase luni de la emiterea publica]iei
prezentei soma]ii, nu s-a formulat opozi]ie, instan]a va
proceda la judecarea cererii formulate de reclaman]i.
(Dosar nr. 1649/307/2014).

NOTIFICåRI
Tempo Insolv SPRL anun]a deschiderea procedurii sim-
plificate  de insolventa privind pe SC Espa Rom SRL, cu
sediul în Ploie[ti, str.P`cure]i, nr.59, jude]ul Prahova,
J29/2895/2006, CUI 20256438,  Tribunalul Prahova ,
dosar nr.4925/105/2014. Termenul limit` pentru înreg-
istrarea cererii de admitere a crean]elor 13/08/2014, ter-
menul tabel preliminar 22.08.2014, termen tabel
definitiv 05/09/2014,adunarea creditorilor va avea loc
la 27.08.2014 ora 10 la sediul lichidatorului judiciar. 

Tempo Insolv SPRL anun]a deschiderea procedurii sim-
plificate de insolventa privind pe SC Clean Car Wash
Gma SRL, cu sediul în Comun` Gura Vitioarei, sat Gura
Vitioarei, nr.399, jude]ul Prahova, J29/1366/2012, CUI
30637634,  Tribunalul Prahova, dosar nr.4371/105/2014.
Termenul limit` pentru înregistrarea cererii de ad-
mitere a crean]elor 16.07.2014, termenul tabel prelimi-
nar 25.07.2014, termen tabel definitiv 08/08/2014,
adunarea creditorilor va avea loc la 25.07.2014 ora 10 la
sediul lichidatorului judiciar. 

Tempo Insolv SPRL anun]` deschiderea procedurii sim-
plificate de insolven]` privind pe SC Geosan Com SRL,
cu sediul în Ploie[ti, str. Ghe. Doja, nr.1, bl.37D, sc.D,
ap.62, jude]ul Prahova, J29/3008/2007, CUI 22785869,
Tribunalul Prahova, dosar nr. 4038/105/2014. Termenul
limit` pentru înregistrarea cererii de admitere a
crean]elor 07.07.2014, termenul tabel preliminar
16.07.2014, termen tabel definitiv 01.08.2014, adunarea
creditorilor va avea loc la 22.07.2014 ora 10 la sediul
lichidatorului judiciar. 

Tempo Insolv SPRL anun]` deschiderea procedurii sim-
plificate de insolven]` privind pe SC Tehnomasaj Sano
SRL, cu sediul în Ploie[ti, str. Malu Ro[u, nr. 108, bl.34C,
sc.A, et.3, ap.14, jude]ul Prahova, J29/911/2009, CUI
25601154, Tribunalul Prahova, dosar nr. 4691/105/2014.
Termenul limit` pentru înregistrarea cererii de ad-
mitere a crean]elor 04.08.2014, termenul  tabel prelim-
inar 14.08.2014, termen tabel definitiv 29/08/2014,
adunarea creditorilor va avea loc la 19.08.2014 ora 10 la
sediul lichidatorului judiciar. 

Tempo Insolv SPRL anun]` deschiderea procedurii sim-
plificate de insolven]` privind pe SC Bobymar Grup SRL,
cu sediul în Comuna Arice[tii Rahtivani, sat Arice[tii
Rahtivani, nr.777, jude]ul Prahova, J29/1590/2006 CUI
18873997, Tribunalul Prahova, dosar nr. 4939/105/2014.
Termenul limit` pentru înregistrarea cererii de ad-
mitere a crean]elor 29/08/2014, termenul  tabel pre-
liminar 17.09.2014, termen tabel definitiv 30.09.2014,
adunarea creditorilor va avea loc la 22/09/2014 ora 12
la sediul lichidatorului judiciar. 

DIVERSE
Subscrisa Evrika Insolvency IPURL reprezentat` prin
asociat coordonator Liscan Aurel, \n calitate de lichida-
tor judiciar al SC Giu Plast SRL desemnat prin Sentin]a
civil` din data de 16.07.2014, pronun]at` de Tribunalul
Bucure[ti, Sec]ia a VII-a Civil` \n Dosar nr. 22536/3/2014,
notific` deschiderea falimentului prin procedura sim-
plificat` prev`zut` de Legea nr. 85/2014 împotriva SC
GIU PLAST SRL, cu sediul \n Bucure[ti Sectorul 1, Str.
Avionului, Nr. 3, Bloc 5C, Scara 2, Etaj 1, Ap. 16, CUI
21536622, nr. de ordine \n registrul comer]ului
J40/7155/2007. Persoanele fizice ]i juridice care \nreg-
istreaz` un drept de crean]` \mpotriva SC Giu Plast SRL
vor formula declara]ie de crean]` care va fi \nregistrat`
la grefa Tribunalului Bucure[ti - sec]ia a VII-a civil`, cu
referire la dosarul nr. 22536/3/2014, \n urmatoarele
condi]ii: a) termenul limit` pentru \nregistrarea cererii
de admitere a crean]elor \n tabelul crean]elor
27.08.2014; b) termenul limit` pentru verificarea
crean]elor, \ntocmirea, afi[area [i comunicarea tabelu-
lui preliminar al crean]elor 10.09.2014; c) termenul
limit` pentru definitivarea tabelului crean]elor la
24.09.2014; d) data primei [edin]e a adun`rii generale
a creditorilor 16.09.2014, ora 14.00; e) adunarea gen-
eral` a asocia]ilor SC Giu Plast SRL la data de
04.08.2014, ora 14.00 la sediul lichidatorului judiciar.

Numitului Luca Petru]`, cu ultimul domiciliu în Ciclova
Român`, nr. 265, jude]ul Cara[ Severin, pârât în dosarul
11226/99/2013 al Tribunalul Ia[i, cu obiect “Incetare
M`sur` Plasament - Reintegrare Minori” în proces cu
Bou Florentina – reclamant ii este comunicat dispozitu-
vul sentintei civile 1453/19 mai 2014 pronuntat` în
dosarul de mai sus: „În numele legii hot`r`[te: Admite
în parte cererea formulat` de reclamanta Bou Flo-
rentina, cu domiciliul procedural ales la Cabinet Avo-
cat Georgiana Schender, cu sediul în la[i, str. Stihi col] cu
S`r`rie, BL. Stihi , et. 2, ap. 5, jude]ul la[i în contradicto-
riu cu pârâ]ii: Direc]ia General` de Asisten]` Social` [i
Protec]ia Copilului la[i, cu sediul în la[i, str. Vasile Lupu
nr. 57A, prin reprezentan]i legali, Luca Petru]`, domicil-
iat în sat Perieni, comuna Probota, jude]ul la[i [i Bou
M`ria, domiciliat` în localitatea Ciciova Român` nr. 265,
jude]ul Caras Severin. În baza disp. art. 68 alin. 2 din
Legea nr. 272/2004 dispune încetarea m`surilor de
plasament dispuse prin sentin]a civil` nr. 399 din
29.10.2008 pronun]at` de Tribunalul Caras Severin cu
privire la copiii: - Luca [tefan Petru, fiul lui Petru]` [i al
lui Florentina, n`scut la data de 29.09.2000 în la[i; -
Luca Alin Florin, fiul lui Petru]` [i al lui Florentina,
n`scut la data de 20.09.2002 în Podu lloaiei, jude]ul
la[i; Luca Ana Andreea, fiica lui Petru]` [i a lui Flo-
rentina, n`scut` la data de 21.08.2001 în la[i [i Bou Dra-
gana Georgiana, fiica lui Petru]` [i a lui Florentina,
n`scut` la data de 27.02.2004 în Cicova Român`,
jude]ul Caras Severin. Dispune reintegrarea copiilor în
familia mamei. Dispune ca exercitarea autorit`]ii
p`rinte[ti pentru minori s` se fac` exclusiv de c`tre
mam`. Stabile[te locuin]a minorilor Luca {tefan Petru,
Luca Ana Andreea, Luca Alin Florin [i Bou Dragana
Georgiana la re[edin]a mamei. Oblig` pârâtul Luca
Petru]` s` pl`teasc` reclamantei suma de 360 lei lunar
cu titlu de contribu]ie la între]inerea minorilor Luca
[tefan Petru, Luca Ana Andreea, Luca Alin Florin [i Bou
Dragana Georgiana ( câte 90 lei pentru fiecare dintre
minori) începând cu data pronun]`rii prezentei
sentin]e [i pân` la majoratul fiec`ruia dintre copii.
Respinge cererea reclamantei privind pronun]area unei
hot`râri care s` ]in` loc de acordul tat`lui la ie[irea mi-
norilor din ]ar`. Executorie. Numai cu drept de apel în
10 zile de la comunicare, cererea urmând s` se depun`
la Tribunalul la[i.”

LICITA}II
Ministerul Justi]iei, cu sediul în Bucure[ti, str. Apolodor
nr.17, sector 5, adres` internet http://www.just.ro/ ofer`

spre închiriere prin licita]ie public` o suprafa]` de 75,50
mp din incinta sediului ministerului, pentru “activit`]i
de alimenta]ie public` [i/sau servicii de preparare [i
servire a mesei pentru salaria]i’’. Persoanele interesate
pot ob]ine gratuit. Documenta]ia de atribuire accesând
adresa www.just.ro Sec]iunea Achizi]ii publice sau de
la sediul Ministerului Justi]iei. Data limit` pentru
depunerea ofertei la Registratura General` a Ministeru-
lui Justi]iei: 12.08.2014 ora 11.00. Data deschiderii ofer-
telor: 12.08.2014 ora 11.30, la sediul Ministerului Justi]iei.
Informa]ii suplimentare se pot ob]ine la sediul
institu]iei, Serviciul Achizi]ii Publice, telefon/fax
0372.04.11.15/1114, email: achizitiipublice@just.ro.

Ministerul Finan]elor Publice. Agen]ia Na]ional` de Ad-
ministrare Fiscal`. Direc]ia General` Regional` a
Finan]elor Publice – Ia[i. Administra]ia Jude]ean` a
Finan]elor Publice Neam]. Compartiment Valorificare
Bunuri. Anun]. Administra]ia Jude]ean` a Finan]elor
Publice Neam], organizeaz` \n ziua de 01 august 2014,
ora 10, la sediul s`u din B-dul. Traian, nr. 19 bis, licita]ie
public` \n vederea valorific`rii unei autoutilitare marca
Peugeot Boxer, an fabrica]ie 2005, culoare alb, 203.089
km. rula]i. Pre]ul de pornire al licita]iei este de 12.672
ron f`r` TVA. Pasul de licita]ie este de 5% din pre]ul de
pornire. La licita]ie pot participa atât persoane fizice
cât [i juridice, cu urm`toarele condi]ii: plata unei
garan]ii de participare, reprezentând 10% din valoarea
de pornire a licita]iei; copie dup` C.U.I pentru per-
soanele juridice [i dup` actul de identitate pentru per-
soanele fizice; dovada emis` de creditorii fiscali, c` nu
are obliga]ii fiscale restante. Rela]ii suplimentare la tel.
207602, interior 6600.

Ministerul Finan]elor Publice. Direc]ia General` Re-
gional` a Finan]elor Publice Ia[i. Agen]ia Na]ional` de
Administrare Fiscal`. Administra]ia Jude]ean` a
Finan]elor Publice Boto[ani. Nr. 62831/09/03 din
17.07.2014. Anun]ul privind vânzarea pentru bunuri
imobile/ ansamblu de bunuri. Anul 2014 luna iulie ziua
14. ?n temeiul art. 162 alin. (2), din Ordonan]a Guver-
nului nr. 92/2003 privind Codul de Procedur` Fiscal`,
republicat`, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare,
Direc]ia General` Regional` a Finan]elor Publice Ia[i/
A.J.F.P. Boto[ani, face cunoscut prin prezenta c`, \n ziua
de 05 luna august anul 2014, orele 12.00, \n municipiul
Boto[ani, Pia]a Revolu]iei nr. 5, la sediul Administra]iei
Jude]ene a Finan]elor Publice Boto[ani, organizeaz`
prima licita]ie pentru vânzarea bunurilor imobile [i
mobile, proprietatea SC Dermer SRL, cu sediul \n loc.
Boto[ani, str. Prim`verii nr. 22, cod de \nregistrare fis-
cal` 7532455, dosar de executare nr. 7532455/2012 (p.v.
sechestru bunuri imobile: nr. 44484/23.04.2012;
19769/17.02.2012; 41551 /09.04.2013; p.v. sechestru
bunuri mobile 41550/09.04.2013) astfel: Ansamblu de
bunuri imobile: Cl`dire spa]iu comercial [i sediu sit-
uat \n Boto[ani, str. Prim`verii nr. 22, pre] de pornire al
licita]iei 795077 lei (f`r` TVA); Teren cot` indiviz` \n
suprafa]` construit` de 57.45 mp, situat \n loc.
Boto[ani, str. Prim`verii nr. 22, pre] de pornire al
licita]iei 15547 lei (f`r` TVA); Teren construit \n
suprafa]` de 153 mp situat \n Boto[ani, str. Prim`verii
nr. 22, pre] de pornire al licita]iei 214703 lei (f`r` TVA);
Parcel` de teren \n suprafa]` de 52.00 mp, cur]i con-
struc]ii, situat` \n mun. Boto[ani, str. Prim`verii nr. 22,
jud. Boto[ani, \nscris` \n CF 21939/N a municipiului
Boto[ani, pre] de pornire al licita]iei 14072 lei (f`r`
TVA). Pre]ul de pornire a licita]iei bunurilor imobile
este de 1.039.399 lei exclusiv TVA (opera]iune scutit` la
plata TVA conform articolului 141, alin. 2, lit. e din Codul
Fiscal). Invit`m pe cei care pretind vreun drept asupra
acestor bunuri s` \n[tiin]eze despre aceasta organul
de executare, \nainte de data stabilit` pentru vânzare.
Cei interesa]i a participa la licita]ie trebuie s` prezinte
urm`toarele documente: oferta de cump`rare;
dovada pl`]ii taxei de participare, care reprezint` 10%
din pre]ul de pornire a licita]iei; \mputernicirea per-
soanei care \l reprezint` pe ofertant; dovada emis` de
creditorii fiscali, \n copie, c` nu au obliga]ii la bugetul
consolidat al statului; pentru persoanele juridice, copie
de pe certificatul unic de \nregistrare fiscal`, eliberat
de Oficiul Registrului Comer]ului; pentru persoanele
fizice, copie de pe actul de identitate. Ofertan]ii sunt
obliga]i s` depun` aceste documente cu o zi \nainte
de desf`[urarea licita]iei, respectiv 04.08.2014, la
sediul Administra]iei Jude]ene a Finan]elor Publice
Boto[ani. Plata se va face \n contul nostru de disponi-
bil nr. RO60TREZ1165067XXX003189 deschis la Trezore-
ria municipal` Boto[ani. Dac` ave]i nel`muriri \n
legatur` cu acest anun] publicitar o pute]i contacta pe
dna. Hoit Loredana, la sediul Administra]iei Jude]ene
a Finan]elor Publice Boto[ani sau la telefonul 0231/
607119 \ntre orele 8.00 – 16.30 [i pe pagina de internet
http:www.mfinante.ro Portal ANAF.

Consiliul Local al municipiului Petro[ani - Serviciul Pub-
lic Administrarea Domeniului Public [i Privat, cu sediul
în Petro[ani, str. 1 Decembrie 1918, nr. 93, telefon
0254.541220, fax 0254.545903, cod fiscal RO16982459,
adresa de e-mail spadpp_petrosani@yahoo.com or-
ganizeaz`: -licita]ie public` în vederea atribuirii con-
tractului de concesiune a terenului în suprafa]` de
12,98 mp situat în municipiul Petro[ani, str. 1 Decem-
brie 1918, zona Pia]a Victoriei, lâng` Pasarela C.F.R. în
scopul supliment`rii parcelei de teren aferente ansam-
blului comercial; -licita]ie public` în vederea atribuirii
contractului de concesiune al terenului în suprafa]`
de 4,52 mp situat în municipiul Petro[ani, str. 1 Decem-
brie 1918, zona Pia]a Victoriei, lâng` Pasarela C.F.R. în
scopul supliment`rii parcelei de teren aferente ansam-
blului comercial. Ofertele se depun, într-un exemplar,
pân` la data de 12.08.2014, ora 9 [i se vor deschide în
[edin]a public` din data de 12.08.2014, orele 11 [i 13, în
sala de [edin]e, la sediul institu]iei. Rela]ii, clarific`ri,
cât [i documenta]ia de licita]ie se pot ob]ine pân` la
data de 8.08.2014, de la Serviciul Public Administrarea
Domeniului Public [i Privat, camera 41, telefon
0254.541220(1), int.126. -licita]ie public` în vederea
atribuirii contractului de concesiune a terenului în
suprafa]` de 26 mp - parcela nr.1, situat în municipiul
Petro[ani, str. Viitorului, în vederea construirii unui
garaj; -licita]ie public` în vederea atribuirii contractu-
lui de concesiune a terenului în suprafa]` de 300 mp
situat în municipiul Petro[ani, str. Oltului, în vederea
construirii unei hale de produc]ie. Ofertele se depun,
într-un exemplar, pân` la data de 14.08.2014, ora 9 [i se
vor deschide în [edin]a public` din data de 14.08.2014,
orele 10 [i 12, în sala de [edin]e, la sediul institu]iei.
Rela]ii, clarific`ri, cât [i documenta]ia de licita]ie se
pot ob]ine pân` la data de 11.08.2014, de la Serviciul
Public Administrarea Domeniului Public [i Privat, cam-
era 41, telefon 0254.541220(1), int.126.

Consiliul Local al Municipiului Pa[cani, cu sediul în Mu-
nicipiul Pa[cani, str. {tefan cel Mare, nr.16, jude]ul Ia[i,
cod 705200, telefon 0232/762300, int. 129, fax
0232/766259, cod de înregistrare fiscal` 4541360, or-
ganizeaz` în dat` de 14.08.2014, ora 10:00 licita]ie
public` cu strigare având ca obiect închirierea pe o
durat` de 5 (cinci) ani a spa]iilor “modul F, tronson I,
corp A”, “ Lot 2, modul A, tronson I, corp B”, „Lot. 5 din
tronsonul  1, corp B”, proprietate  public` a municipiu-
lui Pa[cani, situate în Pia]a Vale din  str. Ceferi[tilor, nr.
4,  Municipiul Pa[cani, jud. Ia[i, prezentate în tabelul
de mai jos: 1. Tronson I corp A, / modul F, Suprafa]a =
21,03 mp. 2. Tronson I, corp B, / Lot 2, Suprafa]a = 21,26
mp. 3.  Tronson I corp B, / Lot 5, Suprafa]a = 24,31 mp.
Documenta]ia de atribuire (Caietul de sarcini [i Regu-
lamentul de organizare [i desf`[urare a licita]iei pub-
lice cu strigare privind închirierea spa]iilor cu alt`
destina]ie decât locuin]e  proprietate public` sau pri-
vat` a municipiul Pa[cani [i aflate în administrarea
Consiliului Local al municipiului Pa[cani) privind orga-
nizarea [i desf`[urarea procedurilor de licita]ie pub-
lic` cu strigare, poate fi achizi]ionata de la sediul
Consiliului Local al Municipiului Pa[cani, str. {tefan cel
Mare, nr.16, Compartimentul Patrimoniu [i Contracte,
camera 31. Perioada de achizi]ionare a documenta]iei
de atribuire este 24.07.2014- 11.08.2014,ora 16:00.
Pre]ul de achizi]ionare a documenta]iei de atribuire
este de 100 lei. Data limit` pentru solicitarea
clarific`rilor este 12.08.2014, ora 16:00. Data limit` de
depunere a documentelor de calificare (documentele
obligatorii necesare particip`rii la licita]ie) este
13.08.2014, ora 15:00. Acestea se depun la sediul Con-

siliului Local al Municipiului Pa[cani din str. {tefan cel
Mare, nr.16, jud. Ia[i, - Biroul Registratur`. Pre]ul minim
de pornire al licita]iei pentru spa]ii este prezentat de-
taliat în Caietul de sarcini. Cuantumul garan]iei de par-
ticipare la licita]ie este de 1500 lei. Garan]ia de
participare la licita]ie poate fi achitata la casieria in-
stitu]iei sau prin virament în contul
RO38TREZ40721360206XXXXX deschis la Trezoreria
Pa[cani. Fiecare participant la licita]ie depune o sin-
gur` cerere înso]it` de documentele necesare [i oblig-
atorii particip`rii la licita]ie, pentru  bunul care face
obiectul licita]iei. Licita]ia public` cu strigare se va
desf`[ura la sediul Consiliului Local al Municipiului
Pa[cani, în dat` de 14.08.2014 orele 10:00 la camera
44.

Regia Na]ional` a P`durilor – Romsilva prin Direc]ia
Silvic` Ia[i, cu sediul în Ia[i, str. Gh. Asachi nr. 2, tele-
fon 0232-244680, fax 0232-244631, organizeaz` în data
de 26.08.2014, orele 10:00, la sediul Direc]iei silvice
S`laj din str. Tipografilor, nr. 1, mun. Zal`u, jud. S`laj,
tel. 0260632720, fax 0260633331, licita]ie public` cu
strigare numai pentru întreprinderi mici [i mijlocii, în
vederea vânz`rii activului denumit „Cas` [i curte”. În
cazul neadjudec`rii, se va relua licita]ia în aceea[i zi,
începând cu ora 11:00, cu participarea oric`rei per-
soane fizice sau juridice. Casa, având suprafa]a de 80
mp, este situat` în str. Alexandru Vlahu]`, nr. 19, ora[
[imleul Silvaniei, jud. S`laj, pe un teren în suprafa]`
de 388 mp, aflat în proprietatea Regiei Na]ionale a
P`durilor – Romsilva. Vizionarea activului se poate
face în prezen]a reprezentan]ilor Ocolului silvic
M`gura din str. Nuf`rului nr. 1A, ora[ [imleul Silvaniei,
jud. S`laj, tel. 0260676359, fax 0260678874. Activul
este înscris în Cartea funciar` nr. 53006 a u.a.t. [im-
leul Silvaniei, fiind liber de sarcini. Pre]ul de pornire la
licita]ie este de 128000 lei, f`r` TVA, garan]ia de par-
ticipare fiind de 6400 lei, iar taxa de participare de
100 lei, f`r` TVA. Pentru participarea la licita]ie,
poten]ialii cump`r`tori vor depune la sediul Direc]iei
silvice S`laj, pân` la data de 24.08.2014, orele 10:00,
urm`toarele documente: a) dovada privind
depunerea garan]iei de participare; b) împuternicirea
acordat` persoanei care reprezint` investitorul la
licita]ie, dac` este cazul; d) documentele care certi-
fica identitatea [i calitatea investitorului: - pentru per-
soanele juridice romane: (i) copii de pe certificatul de
înmatriculare eliberat de oficiul registrului
comer]ului, de pe actul constitutiv, actele adi]ionale
relevante [i de pe certificatul de înregistrare fiscal`;
(ii) declara]ie pe propria r`spundere c` nu se afl` în re-
organizare judiciar` sau în faliment;  (iii) documente
care s` ateste îndeplinirea condi]iilor prev`zute de
lege pentru încadrarea în categoria întreprinderilor
mici [i mijlocii, în vederea particip`rii la licita]ia orga-
nizat` expres pentru acestea; - pentru persoanele ju-
ridice str`ine: (i) actul de înmatriculare a societ`]ii
comerciale str`ine;  (ii) declara]ie pe propria r`spun-
dere ca nu se afla în reorganizare judiciar` sau în fal-
iment; - pentru comercian]i, persoane fizice sau
asocia]ii familiale: copie de pe actul de identitate [i de
pe autoriza]ia de func]ionare eliberat` de autoritatea
competent` sau de pe actul legal de constituire, dup`
caz, precum [i de pe certificatul de atestare fiscal`
eliberat de organul fiscal competent; - pentru per-
soanele fizice române: copie de pe actul de identitate
[i certificatul de cazier judiciar care s` ateste c` nu au
fost condamnate penal, cu excep]ia condamn`rilor
pentru infrac]iuni rutiere; - pentru persoanele fizice
str`ine: copie de pe pa[aport [i certificatul de cazier
sau un document similar, care sa ateste ca nu au fost
condamnate pentru s`vâr[irea unor infrac]iuni simi-
lare celor prev`zute pentru persoanele fizice romane.
Copiile vor fi certificate cu originalul. Documenta]ia
de licita]ie se poate procura de la sediul Direc]iei Sil-
vice S`laj, începând cu data de 25.07.2014. Costul aces-
teia este de 100 de lei pe obiectiv, cu TVA inclus.

ADUNåRI GENERALE
Convocarea Adun`rii Generale Extraordinare a
Ac]ionarilor  SC VEST 6 SA: În conformitate cu
prevederile art.113 [i ale art.117 din Legea nr.31/1990
privind societ`]ile comerciale, republicat`, cu
modific`rile [i complet`rile ulterioare [i ale preved-
erilor Actului Constitutiv al societ`]ii, Administratorul
unic al SC VEST 6 SA, persoan` juridic` român`, cu
sediul social în Bucure[ti, Calea Crînga[i nr. 26-28, bloc
48-49, parter sector 6, înregistrat` la Oficiul Registru-
lui Comer]ului de pe lâng` Tribunalul Bucure[ti sub
nr. J40/241/1991, Cod Unic de Înregistrare: RO 1590163,
convoac` Adunarea General` Extraordinar` a
Ac]ionarilor pentru data de 01.09.2014, ora 9:00, la
sediul social al societ`]ii din Bucure[ti, Calea Crînga[i
nr. 26-28, bl. 48-49, parter, sector 6, în prima convo-
care. La Adunarea General` Extrordinar` a Ac]ionar-
ilor sunt îndrept`]i]i s` participe [i s` voteze
ac]ionarii înscri[i în Registrul Ac]ionarilor la sfâr[itul
zilei de 30.07.2014, stabilit` ca dat` de referin]`. În
cazul în care nu se va întruni cvorumul necesar pen-
tru ]inerea Adun`rii Generale Extraordinare a
Ac]ionarilor în prima convocare, se reconvoac`
Adunarea General` Extraordinar` a Ac]ionarilor, la
data de 02.09.2014, ora 9:00, în acela[i loc [i având
aceea[i ordine de zi, pentru a doua convocare. Ordine
de Zi: 1. Aprobarea cesiunii de ac]iuni intervenite
între ac]ionarii societ`]ii în urma contractului de ce-
siune de ac]iuni nr. 3934 încheiat în data de 21.07.2014
între ac]ionarii societ`]ii, prin care: -Coca Radu în cal-
itate de cedent, cesioneaz` lui Coca Lacramioara în
calitate de cesionar, 32.427 ac]iuni nominative, în val-
oare nominal` de 2,5 lei, în valoare total` de 81.067,50
lei, din care: aport în numerar: 616,11 lei, aport în
natur`: 80.451,39 lei reprezentând 24,52% din capi-
talul social, participarea la beneficii [i pierderi fiind
de 24,52 %. -Coca Radu în calitate de cedent, ce-
sioneaz` lui Coca Paul în calitate de cesionar, 3.491
ac]iuni nominative, în valoare nominal` de 2,5 lei, în
valoare total` de 8.727,50 lei, din care: aport în nu-
merar: 66,32 lei, aport în natur`: 8.661,18 lei reprezen-
tând 2,64% din capitalul social, participarea la
beneficii [i pierderi fiind de 2,64%. -Coca Radu în cal-
itate de cedent, cesioneaz` lui Coca Dan- Marius în
calitate de cesionar 3.610 ac]iuni nominative, în val-
oare nominal` de 2,5 lei, în valoare total` de 9.025 lei,
din care: aport în numerar: 68,59 lei, aport în natur`:
8.956,41 lei, reprezentând 2,73% din capitalul social,
participarea la beneficii [i pierderi fiind de 2,73%. 2.
Aprobarea modific`rii [i actualiz`rii Actului Constitu-
tiv al societ`]ii privind structura ac]ionariatului în
urma contractului de cesiune de ac]iuni nr. 3934
încheiat în data de 21.07.2014 între ac]ionarii
societ`]ii. În acest sens se va modifica art. 9 „Struc-
tura ac]ionariatului“ al Actului Constitutiv al societ`]ii
care va avea urm`torul con]inut: Art. 9- Structura
ac]ionariatului. Structura ac]ionariatului este
urm`toarea: -Coca Radu, cet`]ean român, n`scut la
data de 03.06.1940 în loc. Sadova, jud. Suceava, domi-
ciliat în Bucure[ti, {os. Cotroceni nr.25, sector 6, iden-
tificat cu CI seria RT nr. 269663, eliberat` la data de
13.06.2003 de Sec]ia 20 Politie, CNP 1400603400364,
de]ine 58% din capitalul social, reprezentând 76.703
ac]iuni nominative, în valoare nominal` de 2,5 lei, în
valoare total` de 191.757,50 lei din care: -aport în nu-
merar: 1.473,27 lei; -aport în natur`: 190.284,23 lei. -
Coca Lacramioara, cet`]ean român, n`scut la data de
23.09.1976 în mun. Ia[i, jud. Ia[i, domiciliat` în Bu-
cure[ti, [os. Cotroceni nr.25, sector 6, identificat` cu
CI seria RR nr. 463023, eliberat` la data de 14.06.2007
de SPCEP S6 biroul nr. 1, CNP 2760923460011, de]ine
32% din capitalul social, reprezentând 42.319 ac]iuni
nominative, în valoare nominal` de 2,5 lei, în valoare
total` de 105.797,50 lei, din care: -aport în numerar:
812,83 lei; -aport în natur`: 104.984,67 lei. -Coca Paul,
cet`]ean român, n`scut la data de 15.06.1975 în mun.
Ia[i, jud. Ia[i, domiciliat în Bucure[ti, [os. Cotroceni
nr.25, sector 6, identificat cu CI seria RD nr.788093,
eliberat` la data de 19.07.2012 de SPCEP Sector 6, CNP
1750615460019, de]ine 5% din capitalul social,
reprezentând 6.612 ac]iuni nominative, în valoare
nominal` de 2,5 lei, în valoare total` de 16.530 lei, din
care: -aport în numerar: 127 lei; -aport în natur`:

16.403 lei. -Coca Dan- Marius, cet`]ean român, n`scut
la data de 11.08.1986 în mun. Bucure[ti, sector 5,
domiciliat în Bucure[ti, [os. Cotroceni nr.25, bl.1, sc.1,
et.2, ap.2, sector 6, identificat cu CI seria RR nr. 325814,
eliberat` la data de 31.08.2004 de Sec]ia 20 Poli]ie,
CNP 1860811450071, de]ine 5% din capitalul social,
reprezentând 6.612 ac]iuni nominative, în valoare
nominal` de 2,5 lei, în valoare total` de 16.530 lei, din
care: -aport în numerar: 127 lei; -aport în natur`:
16.403 lei. Participarea la beneficii [i pierderi a
ac]ionarilor este urm`toarea: Coca Radu- 58%; Coca
Lacramioara- 32%; Coca Paul- 5%; Coca Dan- Marius-
5%. 3. Aprobarea modific`rii [i actualiz`rii art.13 „Or-
ganizarea adun`rii generale a ac]ionarilor“ al Actului
Constitutiv al societ`]ii, care va avea urm`torul
con]inut: „Art.13 Organizarea adun`rii generale a
ac]ionarilor: Reprezentarea ac]ionarilor în adun`rile
generale se face prin al]i ac]ionari sau prin persoane
care nu sunt ac]ionari, în baza unei procuri speciale
care se ridic` de la sediul societ`]ii înainte de
adun`rile generale. Pentru validitatea deliber`rilor
adun`rii generale ordinare este necesar` prezen]a
ac]ionarilor care s` de]in` cel pu]in jum`tate plus
unu (51%) din capitalul social, iar hot`rârile sunt luate
de ac]ionarii prezen]i care de]in cel pu]in jum`tate
plus unu (51% ) din capitalul social. Adunarea gen-
eral` ordinar` aflat` la a doua convocare poate s` de-
libereze oricare ar fi partea de capital reprezentat` de
ac]ionarii prezen]i, dar cu condi]ia de a se realiza ma-
joritatea. Pentru validitatea deliber`rilor adun`rii gen-
erale extraordinare, este necesar`, la prima
convocare, prezen]a ac]ionarilor care s` de]in` cel
pu]in jum`tate plus unu (51% ) din capitalul social, iar
hot`rârile sunt luate de ac]ionarii prezen]i care de]in
cel pu]in jum`tate plus unu (51%) din capitalul social.
La convoc`rile urm`toare este necesar` prezen]a
ac]ionarilor reprezentând jum`tate din capitalul so-
cial, iar hot`rârile s` fie luate cu votul unui num`r de
ac]ionari care s` reprezinte cel pu]in o treime din cap-
italul social. În ziua [i la ora ar`tate în convocare,
[edin]a adun`rii generale a ac]ionarilor va fi deschis`
de pre[edintele consiliului de administra]ie sau, în
lipsa acestuia, de cel care îi ]ine locul. Adunarea gen-
eral` va alege, dintre ac]ionarii prezen]i, unul pân` la
trei secretari care vor verifica îndeplinirea condi]iilor
legale [i ale prezentului act constitutiv privind ]inerea
adun`rii generale [i care vor intocmi procesul verbal
al [edin]ei. Procesul verbal al adun`rii generale se va
scrie în registrul adun`rii generale. La fiecare proces
verbal se vor anexa actele referitoare la convocare,
lista de prezen]` a ac]ionarilor [i procurile. Hot`rârile
adun`rii generale a ac]ionarilor se iau prin vot de-
schis. Votul secret este oligatoriu pentru alegerea
membrilor consilului de administra]ie, a cenzorilor [i
pentru revocarea acestora. Pentru a fi opozabile
ter]ilor, hot`rârile adun`rii generale vor fi depuse în
termen de 15 zile la Oficiul Registrului Comer]ului,
pentru a fi înscrise în registru [i publicate în Moni-
torul Oficial al României- partea a IV-a. Hot`rârile
adun`rii generale a ac]ionarilor, în condi]iile legii [i
ale prezentului act constitutiv, sunt obligatorii chiar [i
pentru ac]ionarii care nu au luat parte la adunare sau
au votat împotriv`. Adunarea General` a Ac]ionarilor
poate desemna un num`r de persoane care s` sem-
neze actele în forma autentic` ale societ`]ii.“ 4. Apro-
barea împuternicirii d-ului Coca Radu în calitate de
administrator unic al societ`]ii pentru a semna în nu-
mele ac]ionarilor Hot`rârea Adun`rii Generale Extra-
ordinare a Ac]ionarilor precum [i Actul Constitutiv
Actualizat al societ`]ii. 5. Aprobarea împuternicirii d-
nei Coca Lacramioara în calitate de ac]ionar al so-
ciet`]ii pentru a reprezenta societatea în vederea
îndeplinirii tuturor formalit`]ilor de publicitate [i
înregistrare a Hot`rârii Adun`rii Generale Extraor-
dinare a Ac]ionarilor la Oficiul Registrului
Comer]ului de pe lâng` Tribunalul Bucure[ti, la
Monitorul Oficial al României precum [i în fa]a
oric`ror alte autorit`]i publice, sens în care va
semna oriunde esre necesar în vederea ducerii la în-
deplinire a Hot`rârii Adun`rii Generale Extraor-
dinare a Ac]ionarilor adoptate, va depune [i va
ridica acte, va achita taxele legale. Ac]ionarii pot
participa la [edin]a Adun`rii Generale Extraordinare
a Ac]ionarilor, personal sau prin reprezentant- în
baza unei procuri speciale, conform Actului Consti-
tutiv al societ`]ii. Formularele de procuri speciale
de reprezentare vor fi disponibile la sediul social al
societ`]ii, începând cu data de 28.07.2014 în fiecare
zi lucr`toare a s`pt`mânii, între orele 8:30-16:30.
Procurile speciale vor fi depuse în original la sediul
social al societ`]ii pân` cel mai târziu la data de
28.08.2014 , ora 9:00. Documentele [i materialele
informative referitoare la punctele de pe ordinea de
zi vor putea fi consultate de c`tre ac]ionari la sediul
social al societ`]ii începând cu data de 28.07.2014.
Administrator Unic, Coca Radu.

Convocare: Consiliul de Administra]ie al Societ`]ii de
Construc]ii \n Transporturi Bucuresti SA, cu sediul \n
Bucure[ti, Str. Opanez nr. 3A, sector 2, \nregistrat` la
ORC sub nr. J40/994/1991, C.U.I. RO 949 (denumita \n
continuare “Societatea”), În temeiul Legii privind so-
ciet`]ile nr.31/1990, republicat`, cu modific`rile [i
complet`rile ulterioare (“Legea nr.31/1990”), Legii nr.
297/2004 privind pia]a de capital, cu modific`rile [i
complet`rile ulterioare (“Legea nr. 297/2004”), Regu-
lamentului C.N.V.M. nr.6/2009 privind exercitarea an-
umitor drepturi ale ac]ionarilor \n cadrul adun`rilor
generale ale societ`]ilor, cu modific`rile [i
complet`rile ulterioare [i al Actului Constitutiv al So-
ciet`]ii, Convoac` Adunarea General` Ordinar` A
Ac]ionarilor Societ`]ii (A.G.O.A.) pentru data de
25.08.2014 ora 9,00 la Punctul de lucru al Societ`]ii
din Orasul Voluntari, Jud. Ilfov, str. Pipera Tunari nr.
2/II, Cl`direa ‘’North Center“, et.6. Dreptul a participa
[i vota \n cadrul AGOA, apar]ine tuturor ac]ionarilor
\nregistra]i \n Registrul Ac]ionarilor Societ`]ii ]inut de
Depozitarul Central SA Bucure[ti, la sf~r[itul zilei de
18.08.2014, considerat` dat` de referin]` pentru
aceaste adun`ri („Data de Referinta”). |n cazul \n care
la data men]ionat` mai sus nu se \ntrunesc condi]iile
de validitate/ cvorumul de prezenta prev`zute de
Legea nr. 31/1990 [i de Actul Constitutiv al Societ`]ii,
se convoac` [i se fixeaz` \n temeiul art. 118 din Legea
nr. 31/1990 cea de-a dou` A.G.O.A. a Societ`]ii pentru
data de 26.08.2014, la aceea[i or`, \n acela[i loc, cu
aceia[i ordine de zi [i Data de Referin]`. Ordinea de zi
a Adun`rii Generale Ordinare a Ac]ionarilor este
urm`toarea: 1. Informare privind renun]area de catre
dl. Mihai {tefan la mandatul de Membru al Consiliu-
lui de Administra]ie. 2. Alegerea unui membru \n Con-
siliul de Administra]ie pe durata r`mas` a
mandatului curent. 3. Aprobarea ca Data de \nregis-
trare a zilei de 11.09.2014, conform art. 238 alin.(1) din
Legea nr. 297/2004, pentru identificarea ac]ionarilor
asupra c`rora se r`sfr~ng hot`r~rile adoptate \n
prezenta Adunare General` Ordinar` a ac]ionarilor.
4. Desemnarea persoanei \mputernicite de a \ncheia
[i/ sau semna \n numele Societ`]ii [i/ sau al ac]ionar-
ilor Societ`]ii hot`r~rile prezentei Adun`ri Generale,
precum [i pentru a efectua toate formalit`]ile legale
pentru \nregistrarea, publicitatea, opozabilitatea, ex-
ecutarea [i publicarea acestora. La Adunarea General`
a Ac]ionarilor sunt \ndrept`]i]i s` participe [i \[i pot
exercita dreptul de vot numai ac]ionarii \nregistra]i
\n Registrul Ac]ionarilor Societ`]ii la Data de Referin]`
(18.08.2014), conform prevederilor legale [i ale Actu-
lui Constitutiv, personal (prin reprezentan]ii legali)
sau prin reprezentant (pe baza de Procura special`).
Lista cuprinz~nd informa]ii cu privire la numele, lo-
calitatea de domiciliu [i calificarea profesional` ale
persoanelor propuse pentru func]ia de administra-
tor, va fi disponibil` la punctul de lucru al societ`]ii
\ncep~nd cu data de public`rii, put~nd fi consultat`
de ac]ionari. Accesul ac]ionarilor \ndrept`]i]i s` par-
ticipe la Adunarea General` a Ac]ionarilor este per-
mis` prin simpla prob` a identit`]ii acestora facut`, \n
cazul ac]ionarilor persoane fizice, cu actul de identi-
tate (buletin de identitate/ carte de identitate pen-
tru cet`]enii rom~ni sau, dup` caz, pa[aport/
legitima]ie de [edere pentru cet`]enii str`ini) [i, \n
cazul persoanelor juridice, cu actul de identitate al
reprezentantului legal (buletin de identitate/ carte

de identitate pentru cet`]enii rom~ni sau, dup` caz,
pa[aport/ legitima]ie de [edere pentru cet`]enii
str`ini). Calitatea de reprezentant legal se dovede[te
cu un certificat constatator eliberat de registrul
comer]ului sau orice alt document emis de c`tre o
autoritate competent` din statul \n care ac]ionarul
este \nmatriculat legal, care atest` calitatea de
reprezentant legal, prezentat \n original sau copie
conforma cu originalul. Documentele care atest` cal-
itatea de reprezentant legal al ac]ionarului persoan`
juridic` vor fi emise cu cel mult 3 luni \nainte de data
public`rii convocatorului Adun`rii Generale ale
Ac]ionarilor. Reprezentan]ii persoanelor fizice vor fi
identifica]i pe baza actului de identitate (buletin de
identitate/ carte de identitate pentru cet`]enii
rom~ni sau, dup` caz, pa[aport/ legitima]ie de
[edere pentru cet`]enii str`ini), \nso]it de Procura spe-
cial` semnat` de c`tre ac]ionarul persoan` fizic`.
Reprezentan]ii ac]ionarilor persoane juridice \[i vor
dovedi calitatea pe baza actului de identitate (buletin
de identitate/ carte de identitate pentru cet`]enii
rom~ni sau, dup` caz, pa[aport/ legitima]ie de
[edere pentru cet`]enii str`ini), \nso]it de Procura spe-
cial` semnat` de reprezentantul legal al persoanei ju-
ridice respective. Reprezentan]ii ac]ionarilor persoane
juridice vor prezenta [i un document oficial care
atest` calitatea de reprezentant legal al semnatarului
procurii speciale (dovada emis` de o autoritate com-
petent`, \n original sau copie conforma cu originalul,
nu mai veche de 3 luni \nainte de data public`rii con-
vocatorului Adun`rii Generale ale Ac]ionarilor). Doc-
umentele prezentate \ntr-o limb` str`in`, alta dec~t
limba englez` (cu excep]ia actelor de identitate vala-
bile pe teritoriul Rom~niei) vor fi \nso]ite de traduc-
erea realizat` de un traduc`tor autorizat, \n limba
rom~n` sau \n limba englez`. |ncep~nd cu data pub-
lic`rii, pot fi ob]inute, la cerere, \n fiecare zi lucr`toare,
\ntre orele 08.00-16.00, de la punctul de lucru al so-
ciet`]ii din Ora[ul Voluntari, Jud. Ilfov, str. Pipera– Tu-
nari nr. 2/II, Cl`direa “North Center”, et.6, prin fax sau
po[t`, Formularele de Procuri speciale pentru
reprezentarea ac]ionarilor \n Adunarea General` a
Ac]ionarilor, proiectele de hot`r~ri, documentele [i
materialele informative referitoare la problemele/ as-
pectele incluse pe ordinea de zi. Dup` completarea [i
semnarea Procurilor speciale pentru reprezentarea
ac]ionarilor \n Adunarea General` a Ac]ionarilor, care
vor fi puse la dispozi]ie de Societate, un exemplar
original al Procurii speciale se va depune/ expedia la
punctul de lucru al societ`]ii din Ora[ul Voluntari, Jud.
Ilfov, str. Pipera- Tunari nr.2/II, Cl`direa “North Center”,
et.6 p~n` la data de 22.08.2014 ora 16,00. Ac]ionarii
vor transmite Societ`]ii [i copia certificat` a actului
de identitate al ac]ionarului persoan` fizic` (BI/CI/
Pa[aport/ Legitima]ie de sedere). |n cazul persoanelor
juridice, se va prezenta [i un document oficial emis
de o autoritate competent` privind identitatea
reprezentantului legal al ac]ionarului persoan` ju-
ridic`, \n original sau copie conform` cu originalul, nu
mai vechi de 3 luni \nainte de data public`rii convoca-
torului Adun`rii Generale a Ac]ionarilor. Institu]iile
de credit care presteaz` servicii de custodie pentru
ac]ionarii Societ`]ii pot semna [i transmite Procurile
speciale \n numele clien]ilor acestora, \n baza drep-
turilor conferite acestora prin contractele de custodie
[i a instruc]iunilor punctuale de vot primite de la
clien]i pentru aceste Adun`ri Generale ale Ac]ionar-
ilor. |n acest caz, Procurile speciale vor fi \nso]ite de o
declara]ie pe proprie r`spundere dat` de institu]ia de
credit care a primit \mputernicirea de reprezentare
prin Procura special`, din care s` reias` c`: -institu]ia
de credit presteaz` servicii de custodie pentru respec-
tivul ac]ionar; -instruc]iunile din Procura special` sunt
identice cu instruc]iunile din cadrul cadrul mesajului
SWIFT primit de institu]ia de credit pentru a vota \n
numele respectivului ac]ionar; -procura special` este
semnat` de c`tre ac]ionar. Procurile speciale [i de-
clara]ia pe proprie r`spundere data de institu]ia de
credit care a primit \mputernicirea de reprezentare
prin Procur` special`, trebuie depuse la sediul So-
ciet`]ii \n original, semnate [i, dup` caz, stampilate,
f`r` \ndeplinirea altor formalit`]i \n leg`tur` cu forma
acestor documente, \n termenele men]ionate mai
sus. Ac]ionarii reprezent~nd individual sau \mpreun`
mai mult de 5% din capitalul social al Societ`]ii au
dreptul, \n condi]iile legii, s` introduc` noi puncte pe
ordinea de zi [i s` fac` propuneri de hot`r~re pentru
punctele incluse sau astfel introduse pe ordinea de
zi, \n termen de cel mult 15 zile de la data public`rii
convoc`rii \n Monitorul Oficial al Rom~niei, Partea a
IV-a. Solicit`rile vor fi transmise \n scris, la sediul so-
cial din Bucure[ti, str. Opanez nr.3A, sector 2 sau la
punctul de lucru al societ`]ii din  Ora[ul Voluntari,
Jud. Ilfov, str. Pipera– Tunari nr.2/II, Cl`direa “North
Center”, cu men]iunea „Pentru Adunarea General`
Ordinar` a ac]ionarilor din data de 25/26.08.2014”. |n
acela[i termen, orice ac]ionar interesat poate trans-
mite Societ`]ii, \n scris, propuneri de candida]i pentru
Consiliul de Administra]ie al Societ`]ii. Propunerile
vor fin \nso]ite de Curiculum vitae al candidatului pro-
pus (din care s` rezulte calificarea profesional`) [i de
declara]ia candidatului propus, pe propria r`spun-
dere, ca accept` mandatul de administrator al So-
ciet`]ii [i c` \ndepline[te cerin]ele legale pentru
calitatea de Administrator al Societ`]ii. Orice ac]ionar
interesat are dreptul de a adresa Consiliului de Ad-
ministra]ie intreb`ri referitoare la punctele de pe or-
dinea de zi \n termen de cel mult 15 zile de la data
public`rii convoc`rii \n Monitorul Oficial al Rom~niei,
Partea a IV-a, iar r`spunsurile vor fi disponibile la
Punctul de lucru al  Societ`]ii \ncep~nd cu data de
14.08.2014, ora 8,00. Pentru exerci]iul drepturilor mai
sus men]ionate, ac]ionarii vor transmite Societ`]ii [i
copia certificat` a actului de identitate al ac\ionarului
persoan` fizic` (BI/CI/ Pa[aport/ Legitima]ie de
[edere). |n cazul persoanelor juridice, se va prezenta
[i un document oficial emis de o autoritate compe-
tent` privind identitatea reprezentantului legal al
ac]ionarului persoan` juridic`, \n original sau copie
conforma cu originalul, nu mai vechi de 3 luni \nainte
de data public`rii convocatorului Adun`rii Generale a
Ac]ionarilor. Formularele de Procuri speciale actual-
izate pot fi ob]inute, la cerere, \n fiecare zi lucr`toare,
\ntre orele 08.00-16.30, de la punctul de lucru al so-
ciet`]ii din Ora[ul Voluntari, Jud. Ilfov, str. Pipera- Tu-
nari nr.2/II, Cladirea “North Center”, et.6, \ncep~nd cu
data de 14.08.2014, ora 8:00. La data convoc`rii, cap-
italul social al Societ`]ii este de 19.627.217,50 lei [i este
format din 7.850.887 ac]iuni ordinare, nominative, de-
materializate, cu valoarea nominal` de 2,50 lei,
fiecare ac]iune d~nd dreptul la un vot \n Adunarea
General` a Ac]ionarilor. Informa]ii suplimentare se
pot ob]ine de la punctul de lucru al societ`]ii din
Ora[ul Voluntari, Jud. Ilfov, str. Pipera- Tunari nr.2/II,
Cl`direa “North Center”, sau la nr. de telefon
021/210.60.25, int. 128, \ntre orele 08:00–16:30.
Pre[edinte C.A., Icleanu Virgil.

PIERDERI
SC Sanmed VIP SRL cu sediul \n Bucure[ti, str. Limanu-
lui nr. 23, sector 1, J40/7032/2013, CUI 31730781 declar̀ m
pierdut certificatul constatator cu nr. 216526/31.05.2013
pentru sediul social cu activitate de birouri. |l declar`m
nul.

Pierdut certificat constatator 90563 din 01.03.2013 pen-
tru activit`]i la sediu social pentru Dr. Phil. Suschnigg Jo-
hann P.F.A., C.U.I. 31335340, F40/981/2013, îl declar nul.

Pierdut certificat constatator nr. 558393/05.12.2012 pen-
tru sediul secundar din Bucure[ti, sector 3, str.
Gabroveni nr.2, pentru SC Blue Water Food SRL,
J23/3438/2012, C.U.I. 27203350. Îl declar nul.

MATRIMONIALE
Simplu [i curat, 50 de ani, doresc s` redescop`r volup-
tatea [i extazul al`turi de o femeie modest`, senzuala,
sl`bu]`, \ntr-o rela]ie deschis` sau discreta. OP 39-CP
54, Bucure[ti.


