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

Prim`ria Ora[ului Dolhasca anun]`: Prim`ria Ora[ului Dol-
hasca organizeaz` concurs de recrutare pentru ocuparea
func]iei publice de execu]ie de inspector, clasa I, grad profe-
sional principal la Compartimentul Buget Prognoze [i inspec-
tor, clasa I, grad profesional debutant la Compartimentul
Integrare European` statistic` [i informatizare din cadrul
aparatului de specialitate al Prim`riei Ora[ului Dolhasca. Con-
cursul se organizeaz` la sediul la sediul Prim`riei Ora[ului
Dolhasca în data de 26.05.2014, ora 10:00, proba scris` [i în
data de 28.05.2014 ora 14:00, interviul. Condi]ii de partici-
pare: candida]ii trebuie s` îndeplineasc` condi]iile prev`zute
de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul func]ionar-
ilor publici, republicat`, cu modific`rile [i complet`rile ulte-
rioare; studii universitare de licen]` absolvite cu diplom`,
respectiv studii superioare de lung` durat` absolvite cu
diplom` de licen]` sau echivalent`; Dosarele de înscriere la
concurs se pot depune la sediul Prim`riei Ora[ului Dolhasca
din ora[ul Dolhasca, jude]ul Suceava, Compartimentul juridic
[i resurse umane, pân` la împlinirea termenului de 20 de zile
de la data public`rii în Monitorul Oficial al României Partea
a – III-a. Dosarul de înscriere la concurs trebuie s` con]in`, în
mod obligatoriu, documentele prev`zute la art. 49 din
Hot`rârea Guvernului României nr. 611/2008, cu modific`rile
[i complet`rile ulterioare. Rela]ii suplimentare cu privire la
con]inutul dosarului, bibliografie, etc. se pot ob]ine la tele-
fon 0230546101 (Compartimentul juridic [i resurse umane al
Prim`riei ora[ului Dolhasca - persoana de contact Mihalache
Valentina).

Prim`ria Comunei {icula, jude]ul Arad, organizeaz` concurs
de recrutare pentru ocuparea urm`toarelor func]iilor pub-
lice de execu]ie vacante din cadrul aparatului de specialitate
al Prim`riei Comunei {icula: -Consilier, clasa I, grad profesional
principal -Compartimentul Resurse Umane; -Referent special-
itate -grad profesional superior -Compartimentul Urbanism
[i Amenajarea Teritoriului. Concursul se organizeaz` la sediul
Prim`riei Comunei {icula din Str. Principal`, nr. 200, în data de
30.05.2014 -proba scris` [i interviul la o dat` [i or` anun]at`
ulterior. Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în ter-
men de 20 de zile de la data public`rii anun]ului, respectiv în
termen de 8 zile pentru referent  specialitate -grad profe-
sional superior -Compartimentul Urbanism [i Amenajarea
Teritoriului -vacant temporar, între orele 08.00-16.00, la  reg-
istratura Prim`riei Comunei {icula. Dosarele de înscriere la
concurs trebuie s` con]in` în mod obligatoriu documentele
prev`zute la art.49 din H.G.nr.611/2008, cu modific`rile [i
complet`rile ulterioare. Condi]iile de participare la concurs
[i bibliografia stabilit` sunt afi[ate la sediul institu]iei. Rela]ii
suplimentare se ob]in la sediul Prim`riei {icula sau tel.:-
0257.326.008. Primar, R`di]` Aurel Mircea.

VÂNZåRI TERENURI
Teren de vânzare, 1200 mp cu utilit`]i în Poiana lui Manole pe
Timi[ - Predeal. 0744/358287

CITA}II
Se citeaz` Vasiliu Dumitru Dan la Judec`toria Boto[ani, dosar
nr. 15255/193/2012, termen 27.05.2014.

Se citeaz` pârâtele S`l`jan Claudia [i Bot Mirela cu domiciliul
necunoscut la Judec`toria Zal`u , dosar 1785/337/2012. Ter-
men 05.05.2014

Numita Rusu Lenu]a, cu domiciliul \n sat Roscani, com.
Baneasa, jud. Gala]i este citat` la Tribunalul Gala]i la data de
13.05.2014, \n dosarul civil nr. 846/121/2014, sala 3, ora 8,30 \n
proces cu D.G.A.S.P.C. Gala]i.

P~r~tul Mihai Silviu Claudiu, cu ultimul domiciliu cunoscut
\n C~mpina, strada 1 Decembrie 1918, nr. 17, bl. R58, ap. 16, este
citat \n ac]iunea de divor] la Judec`toria C~mpina la data de
07.05.2014 de reclamanta Mihai Ileana Doina.

Se citeaz~ p~r~tul Cole[nic Adrian la Judec`toria P`t~rlagele
pentru data de 9 mai 2014, ora 09:00 \n proces cu Horsa
Gabriela \n dosar 5/277/2014 pentru ac]iune \n constatare.

Se citeaz` Buzil` Dorel [i Buzil` Alexandru la Judec`toria
Boto[ani în dosarul nr. 17647/193/2012 la data de 08.05 2014.

Se citeaz` Hanachiuc Paraschiva, în data de 6.05.2014, la
Judec`toria Boto[ani, pentru divor], în dosarul nr. 20659/193/
2012.

Se citeaz` Coconu Nicu[or [i Zalum (Coconu) Ani[oara la
Judec`toria Ro[iorii de Vede, str. M`r`[e[ti, nr. 52, în dosarul
civil nr. 845/292/2009 la data de 22 mai 2014, în dosar partaj
succesoral reclamant` }iparu Mariana.

Lavric Gabriela Iuliana, cu domiciliul în mun. Dorohoi, jud.
Boto[ani, în calitate de reclamant în dosar nr. 1013/222/2014
având ca obiect “ordin de protec]ie” citeaz` la Judec`toria
Dorohoi în data de 9.05.2014 pe Luchian R`zvan Andrei în cal-
itate de pârât.

Se citeaz` numita Badea Irina M`d`lina cu domiciliul în Mun.
Ro[iori de Vede, jud.Teleorman, Str.Ctin Dobrogeanu Gherea,
nr. 20B, pârât` în dosarul nr.10166/3/2014, având ca obiect
deschiderea procedurii adop]iei interne a copilului Badea Flo-
rina Denisa, în data de 19.05.2014, ora 08.30, la Tribunalul Bu-
cure[ti, Sec]ia a-V-a Civil`, cam 101, MF Fond 2, Bd.Unirii, nr.37,
sector 3, în proces cu Direc]ia General` de Asisten]` Social` [i
Protec]ia Copilului Sector 5.

Se citeaz` SC DP STAR SRL, cu sediul social în Pite[ti, str. Mihai
Viteazul, Bl. D22, sc. A, et. 2, ap. 10, jude]ul Arge[, pentru data
de 12.05.2014, ora 8,30, la Judec`toria Pite[ti, în Dosarul nr.
6061/280/2013,  în contradictoriu cu SC RCS & RDS SA, având
ca obiect cerere de valoare redus`.

Numitul Pelipenco Paul domiciliat legal \n mun. Gala]i, str.
Tecuci nr. 91, jud. Gala]i este citat \n calitate de p~r~t \n con-
tradictoriu cu DGASPC Gala]i \n Dosarul civil nr. 7817/121/2013,
av~nd ca obiect deschiderea procedurii de adop]ie intern`,
cu termen de judecat` \n data de 20.06.2014, sala 3, ora 9 la
Tribunalul Gala]i.

Numitul Neagu Petrica domiciliat legal \n sat Mastacani, com.
Mastacani, jud. Gala]i este citat \n calitate de p~r~t \n contra-
dictoriu cu DGASPC Gala]i \n Dosarul civil nr. 6712/121/2013,
av~nd ca obiect deschiderea procedurii de adop]ie intern`,
cu termen de judecat` \n data de 20.06.2014, sala 3, ora 9 la
Tribunalul Gala]i.

Cita]ie din data de 23.04.2014, emis` în dosarul nr.
15899/299/2013, aflat pe rolul Judec`toriei Sectorului 1, cu
sediul în Strada Danielopol Gheorghe, nr.2-4, Sector 4, Bu-
cure[ti, prin care SC Environmental Special Services SRL,
având ultimul sediu social cunoscut în Str. Grigore Alexan-
drescu, nr. 46, corp B, Sector 1, Bucure[ti [i num`rul de înreg-
istrare la registrul comer]ului J40/20565/2005, CUI: 18195681,
este chemat în data de 14.05.2014, ora 8.30, în fa]a Judec`to-
riei Sectorului 1, la camera 315, complet C8, în calitate de
pârât`, în contradictoriu cu SCA }uca Zbârcea& Asocia]ii,
având sediul în Bucure[ti, {os.Nicolae Titulescu, nr. 4-8,
Cl`direa America House, Aripa de Vest, Sector 1, în calitate de
reclamant`. În caz de neprezentare a p`r]ilor se va putea trim-
ite un înscris, judecata urmând a se face în lips`.

Direc]ia General` de Asisten]` Social` [i Protec]ia Copilului
Vâlcea cheam` în judecat` pe numita Ghi]a Lumini]a Geor-
geta , domiciliat` în comuna Am`r`[ti, sat Palanga, jud. Vâl-
cea, în calitate de intimat` în dosarul civil nr. 1057/90/2014, cu
termen de judecat` la data de 16.05.2014, având ca obiect în-
locuirea m`surii de plasament în regim de urgen]` la DGASPC
Vâlcea, Centrul Reziden]ial de Recuperare a Tinerilor cu
Afec]iuni Neuropsihice B`beni cu m`sura de plasament la
Centrul Reziden]ial de Recuperare a Tinerilor cu Afec]iuni Neu-
ropsihice B`beni,  aflat pe rol la Tribunalul Vâlcea.

DIVERSE
Prim`ria municipiului Alexandria cu sediul \n municipiul
Alexandria, judetul Teleorman, strada Dun`rii nr. 139, Comisia
intern` pentru analizarea notific`rilor formulate \n baza Legii
nr. 10/2001 solicit` urm`toarelor persoane sau mo[tenito-
rilor acestora s` depun` la sediul institu]iei  documentele \n
vederea complet`rii dosarelor, astfel: -Cozac Stela, cu ultimul
domiciliu declarat \n Bucure[ti, Sector 3.

Prim`ria municipiului Alexandria cu sediul \n municipiul
Alexandria, jude]ul Teleorman, strada Dun`rii nr. 139, Comisia
intern` pentru analizarea notificarilor formulate \n baza Legii
nr. 10/2001 solicit` urm`toarelor persoane sau mo[tenito-
rilor acestora s` depun` la sediul institu]iei  documentele \n
vederea complet`rii dosarelor, astfel: -Neac[u Margareta-Lau-
ren]a, cu ultimul domiciliu declarat in Bucuresti, Sector 1. -
Talma]chi Maria, cu ultimul domiciliu declarat in Bucuresti,
Sector 1.

Activ Insolv SPRL Rm. V~lcea, str. Ferdinand nr. 34, lichidator
judiciar, notific` deschiderea procedurii simplificate a insol-
ven]ei împotriva debitoarei Cadora Web & Tech SRL, CIF
27831427, num`r ORC: J38/453/2010 cu sediul în Rm V~lcea,
str. Timi[, nr. 22,Hala Depozitare, jud. Vâlcea, prin sentin]a
2361/03.04.2014 pronun]at` \n dosarul nr. 1131/90/2014 de
Tribunalul Vâlcea. Termene: 22.05.2014 termenul pentru în-
registrarea crean]elor; 19.06.2014 termenul de \ntocmire,
afi[are [i comunicare a tabelului preliminar de crean]e;
03.07.2014 termenul pentru afi[area tabelului definitiv de
crean]e. Prima adunare a creditorilor va avea loc \n data de
26.06.2014 ora 15,00 la sediul lichidatorului judiciar [i con-
voac` creditorii. Informa]ii suplimentare la tel. 0350414880,
0727653523, 0744835386.

Raport Curent Conform Regulamentului C.N.V.M. Nr.1/2006.
Data raportului: 24.04.2014. Denumirea entit`]ii emitente:
Allegro Maxi Taxi SA. Sediul social: Str. Chitila Triaj, Nr.4, Sec-
tor 6, Bucure[ti, România, Num`r de telefon: 021-220.82.17
/021-221.76.58, Fax: 021-221.76.58, Cod Unic de Înregistrare la
Oficiul Registrului Comer]ului: 2836178,  Num`r de Ordine
în Registrul Comer]ului: J40/10124/10.09.1991, Capital social
subscris [i v`rsat: 1.244.822,50 RON. Pia]a reglementat` pe
care se tranzac]ioneaz` valorile mobiliare emise: Piata RAS-
DAQ. I.Evenimente importante de raportat: Alte eveni-
mente: Raport privind subscrierile de ac]iuni [i
v`rs`mintele efectuate în cadrul major`rii de capital social
al societ`]ii Allegro Maxi Taxi SA -Etapa I. Consiliul de Ad-
ministra]ie al Societ`]ii Allegro Maxi Taxi SA, reunit în
sedin]a din 24.04.2014, având în vedere: -prevederile legale
[i statutare; -Hot`rârea Adun`rii Generale Extraordinare a
Ac]ionarilor Societ`]ii Allegro Maxi Taxi SA din data de
17.12.2013; -Prospectul propor]ionat de ofert` aferent
major`rii capitalului social al Societ`]ii Allegro Maxi Taxi
SA, aprobat de c`tre Autoritatea de Supraveghere Finan-
ciar` prin Decizia nr. A/197/13.03.2014 a constatat urma-
toarele: 1. Procedura de subscriere aferent` Etapei I a
major`rii capitalului social al Societ`]ii Allegro Maxi Taxi SA
s-a desf`[urat în intervalul 20.03.2014-19.04.2014, perioada
în care ac]ionarii înregistra]i la data de înregistrare
08.01.2014, au avut posibilitatea de a-[i exercita dreptul de
preferin]`; 2. În cadrul perioadei de subscriere aferent`
Etapei I, derulat` în intervalul 20.03.2014-19.04.2014, [i-au
exercitat în mod valid dreptul de preferin]` un num`r de 6
ac]ionari, care au subscris [i achitat integral un num`r de
219.203 (dou`sutenou`sprezece miidou`sutetrei) ac]iuni,
reprezentând 95,3% din totalul de 230.000 (dou`sute-
treizeci demii) de ac]iuni oferite. 3. Un num`r de 10.797 (ze-
cemii[aptesutenou`zeci[i[apte) ac]iuni care au r`mas
nesubscrise vor putea fi subscrise în cadrul Etapei a II-a a
major`rii capitalului social, care se va desf`[ura în perioada
30.04.2014-02.05.2014 inclusiv, ora 17.00, conform preved-
erilor Prospectului propor]ionat de ofert` aferent major`rii
capitalului social al Societ`]ii Allegro Maxi Taxi SA, aprobat
de c`tre Autoritatea de Supraveghere Financiar` prin De-
cizia nr.A/197/13.03.2014. 4.Au drept de subscriere în Etapa
a II-a numai acei ac]ionari înscri[i în registrul ac]ionarilor la
data de înregistrare 08.01.2014 care [i-au exercitat dreptul
de preferin]` [i au pl`tit ac]iunile subscrise în Etapa I-a Pe-
rioadei de Subscriere. Orice subscriere f`cut` în Perioada
de Subscriere pentru Etapa a II-a de c`tre o persoan` care
nu a avut calitatea de ac]ionar la Data de Înregistrare sau de
o persoan` care a avut calitatea de ac]ionar la Data de În-
registrare dar nu [i-a exercitat dreptul de preferin]` în Etapa
I a Perioadei de Subscriere nu va fi validat` de c`tre Interme-
diar, urmând ca suma de bani s` fie returnat` respectivei
persoane. În Etapa a II-a a subscrierilor, subscrierile se vor
face la acela[i pre] ca [i în Etapa I, de 2.5 lei/ac]iune, urmând
ca ac]iunile s` fie alocate dup` metoda primul venit, primul
servit. Ac]iunile nesubscrise în termenul suplimentar de
subscriere vor fi anulate. Returnarea sumelor în caz de
suprasubscriere se va face în termen de 5 zile în contul ban-
car indicat de c`tre ac]ionar. Societatea Allegro Maxi Taxi
SA prin Pre[edintele Consiliului de Administra]ie, Casmoiu
Virgil.

ADUNåRI GENERALE
SC UCR SA cu sediul în Bucure[ti, [os. Panduri, nr.71, sector 5,
C.U.I. 403879, J40/2146/1991, Anun]` A.G.A. în data de 26, 27
Mai 2014 ora 12.00 la sediul din {os. Panduri nr.71, sector 5,
cu urm`toarea ordine de zi: 1. Raportul Consiliului de Admin-
istra]ie pe baz` de bilan] [i balan]` la 31.12.2013; 2. Bilan]ul [i
balan]a contabil` la 31.12.2013; 3. Notele explicative la bilan]
de la 1-10 la 31.12.2013;  4. Contul de Profit [i Pierdere la
31.12.2013; 5. Revocarea, respectiv alegerea de membri ai Con-
siliului de Administra]ie [i stabilirea duratei mandatului
acestora; 6. Revocarea membrilor comisiei de cenzori [i apro-
barea încet`rii func]ion`rii comisiei de cenzori; 7. Numirea
auditorului financiar [i stabilirea duratei minime a contrac-
tuiui de audit financiar, precum [i împuternicirea Consiliului
de Administra]ie s` negocieze contractual, condi]iile finan-
ciare ale colabor`rii [i s` semneze contractual cu auditorul
financiar; 8. Fixarea remunera]iei membrilor Consiliului de
Administra]ie pentru exerci]iul financiar în curs. Sunt con-
voca]i to]i de]in`torii de ac]iuni înregistra]i nominal în Reg-
istrul Ac]ionarilor la sfâr[itul zilei de 08.042014, care este
data de referin]`. Pre[edinte CA, Medintu Daniela- Nicoleta.

Administratorul unic al societ`]ii SC Alliance Q West Com-
pany SA, cu sediul în Constan]a, str. Timi[ana nr. 34, camera
7, etaj 4, jude]ul Constan]a, în temeiul art. 113 [i 117 din legea
31/1990, convoac` Adunarea General` Ordinar` a Ac]ionar-
ilor în data de 28.05.2014, ora 12, la sediul societ`]ii din Con-
stan]a, str. Timi[ana nr. 34, camera 7, etaj 4, jude]ul
Constan]a. La Adunare vor participa to]i ac]ionarii înregis-
tra]i în Registru Ac]ionarilor la data de 20.05.2014, stabilit`
ca dat` de referin]`, cu urm`toarea ordine de zi: 1) aprobarea
situa]iei financiare anuale; 2) desc`rcarea administratoru-
lui de gestiune; 3) aprobarea raportului cenzorilor; 4) Di-
verse. În cazul în care la data [i la ora precizate se constat`
c` nu sunt îndeplinite condi]iile necesare pentru
desf`[urarea Adun`rii Generale Ordinare, se convoac` o
nou` Adunare General` Ordinar`, cu aceea[i ordine de zi [i
în acela[i loc, în data de 29.05.2014, ora 12,00. Ac]ionarii pot
participa la adunare direct sau prin mandatari împuternici]i
cu procur` special` ce se va depune la sediul societ`]ii pân`
la data de 20.05.2014.

Administratorul unic al societ`]ii SC Complex Ovidiu Melody
SA, cu sediul în sta]iunea Mamaia, Hotel Florida, jude]ul Con-
stan]a, în temeiul art. 113 [i 117 din legea 31/1990, convoac`
Adunarea General` Ordinar` a Ac]ionarilor în data de
29.05.2014, ora 12, la sediul societ`]ii din sta]iunea Mamaia,
Hotel Florida, jude]ul Constan]a. La Adunare vor participa
to]i ac]ionarii înregistra]i în Registru Ac]ionarilor la data de
20.05.2014, stabilit` ca dat` de referin]`, cu urm`toarea or-
dine de zi: 1) aprobarea situa]iei financiare anuale; 2)
desc`rcarea administratorului de gestiune; 3) aprobarea ra-
portului cenzorilor; 4) Diverse. În cazul în care la data [i la
ora precizate se constat` c` nu sunt îndeplinite condi]iile
necesare pentru desf`[urarea Adun`rii Generale Ordinare,
se convoac` o nou` Adunare General` Ordinar`, cu aceea[i
ordine de zi [i în acela[i loc, în data de 30.05.2014, ora 12,00.
Ac]ionarii pot participa la adunare direct sau prin mandatari
împuternici]i cu procur` special` ce se va depune la sediul
societ`]ii pân` la data de 20.05.2014.

Convocator: Consiliul de Administra]ie al SC Petrotel- Lukoil
SA cu sediul \n Ploiesti, Str. Mihai Bravu Nr. 235, nr. de ordine
\n Registrul Comer]ului Prahova J29/111/1991, C.U.I. 1350659,
atribut fiscal “R”, convoac` Adunarea General` Ordinar` a
Ac]ionarilor la data de 28.05.2014, ora 10 la sediul societ`]ii
cu urm`toarea ordine de zi: 1. Propunere privind aprobarea
rezultatelor reevalu`rii imobiliz`rilor corporale (cl`diri [i con-
struc]ii speciale) la data de 31.12.2013, \n temeiul
O.M.F.3055/2009, a[a cum se prezint` \n Raportul de evalu-
are efectuat de SC Ernst & Young Romania [i includerea aces-
tora \n situa]iile financiare ale anului 2013, utiliz~nd metoda
alternativ` de \nregistrare contabil` la valoarea just` per-
mis` de actul normativ men]ionat, respectiv, prin metoda
anul`rii amortiz`rii cumulate. 2. Prezentarea Raportului de
gestiune al Consiliului de Administra]ie pentru anul 2013
\ntocmit \n conformitate cu prevederile Legii contabilit`]ii
nr.82/1991, republicat` [i cu O.M.F. nr. 3055/2009 pentru
aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele
europene. 3. Prezentarea Raportului auditorului financiar
pentru exerci]iul financiar 2013 \ncheiat la data de 31.12.2013.
4. Propunere privind aprobarea Situa]iilor financiare pentru
exerci]iul financiar \ncheiat la data de 31.12.2013, \ntocmite \n
conformitate cu prevederile Legii contabilitatii nr. 82/1991,
republicat`, [i cu O.M.F. nr. 3055/2009 pentru aprobarea re-
glement`rilor contabile conforme cu directivele europene.
5. Propunere privind aprobarea desc`rc`rii de gestiune a ad-
ministratorilor Thomas Frederic Mueller, Andrey I. Bogdanov
[i Andrei Rat` pentru anul 2013. 6. Propunere privind apro-
barea desc`rc`rii de gestiune a administratorilor Ivan S.
Odnolko [i Andrey V. Andreev pentru perioada 30.10.2013-
31.12.2013. 7. Propunere privind aprobarea bugetului de ven-
ituri [i cheltuieli pentru anul 2014. 8. Propunere privind
aprobarea audit`rii de c`tre auditorul financiar SC KPMG

Audit SRL a situa]iilor financiare ale societ`]ii p~n` \n anul
2016, inclusiv. 9. Propunere privind \mputernicirea d-lui An-
drey I. Bogdanov \n vederea negocierii [i semn`rii \n nu-
mele [i pentru SC Petrotel- Lukoil SA a contractelor de audit
financiar ce se vor \ncheia de SC Petrotel- Lukoil SA cu SC
KPMG Audit SRL p~n` \n anul 2016, inclusiv. 10. Propunere
privind aprobarea indemniza]iei administratorilor societ`]ii
la valoarea de 1500 USD/ administrator/ lun`, suma neta,
care se va pl`]i \n lei la cursul BNR din ultima zi a lunii pen-
tru care se face plata. 11. Propunere privind \mputernicirea
dlui. Andrey I. Bogdanov pentru \ndeplinirea condi]iilor de
form` [i publicitate prev`zute de lege pentru aducerea la
\ndeplinire a acestei hot`r~ri. La Adunarea General` Ordi-
nar` pot participa actionarii SC Petrotel- Lukoil SA care sunt
\nscri[i \n Registrul ac]ionarilor ]inut de SC Depozitarul Cen-
tral SA la data de 12.05.2014. Participarea ac]ionarilor se
poate face personal sau prin reprezentan]i– ac]ionari sau
ter]e persoane. |n cazul \n care ac]ionarul va fi reprezentat
prin alt` persoan`-ac]ionar sau ter]` persoan`, atunci
reprezentarea se va face \n temeiul unei procuri speciale.
Formularele de procur` special` pot fi ridicate de la sediul so-
ciet`]ii [i vor fi depuse \n original, dup` completare [i
semnare, cu 48 de ore \nainte de Adunarea General` Ordi-
nar` a Ac]ionarilor. Accesul ac]ionarilor se face pe baza bulet-
inului/c`r]ii de identitate, a procurii speciale sau a
mandatului, \n cazul reprezentan]ilor legali. Dac` la data de
28.05.2014, ora 10 Adunarea General` Ordinar` a Ac]ionar-
ilor nu \ndepline[te condi]iile de \ntrunire, ea se va recon-
voca \n acela[i loc [i cu aceea[i ordine de zi, la data de
29.05.2014, la aceea[i or`. Materialele privitoare la punctele
de pe ordinea de zi vor fi puse la dispozi]ia ac]ionarilor la
sediul societ`]ii situat \n Ploie[ti, Str. Mihai Bravu nr. 235,
Biroul Juridic (\ntre orele 8.00-15.00), \ncep~nd cu data pub-
lic`rii prezentului convocator. La cerere, ac]ionarilor li se vor
elibera la sediul societ`]ii, pe cheltuiala lor, copii de pe aceste
documente; sumele percepute pentru eliberarea de copii nu
vor dep`[i costurile administrative implicate de furnizarea
copiilor. Consiliul de Administratie al SC Petrotel- Lukoil SA,
prin mandatar Andrey I. Bogdanov –membru al Consiliului
de Administra]ie.

Convocator: Consiliul de Administra]ie al SC Petrotel- Lukoil
SA cu sediul \n Ploiesti, Str. Mihai Bravu Nr. 235, nr. de ordine
\n Registrul Comer]ului Prahova J29/111/1991, C.U.I. 1350659,
atribut fiscal “R”, convoac` Adunarea General` Extraordinar`
a Ac]ionarilor la data de 28.05.2014, ora 11 la sediul societ`tii
cu urm`toarea ordine de zi: 1.. Propunere privind aprobarea
emisiunii unui num`r de 64.320.000 ac]iuni cu o valoare de
emisiune de 25,00 RON, din care 2,50 RON reprezint` val-
oarea nominal` [i 22,50 RON reprezint` prima de emisiune.
2. Propunere privind aprobarea exercit`rii dreptului de
preferin]` la subscrierea ac]iunilor emise, de c`tre ac]ionarii
\nscri[i \n eviden]a Registrului Independent Privat la data de
12.05.2014, \n termen de 31 de zile de la data public`rii
hot`r~rii Adun`rii Generale Extraordinare a Ac]ionarilor \n
Monitorul Oficial al Rom~niei. 3. Propunere privind sub-
scrierea prin declara]ii de subscriere \nso]ite de dovada pl`]ii
ac]iunilor, declara]ii ce vor fi comunicate la adresa Ploie[ti,
Str. Mihai Bravu nr.235, jud. Prahova, \n aten]ia Consiliului de
Administra]ie al SC Petrotel- Lukoil SA, prin scrisoare reco-
mandat` cu confirmare de primire sau prin orice alt mijloc
tehnic care asigur` [i confirmarea primirii. 4. Propunere
privind plata valorii nominale a ac]iunilor subscrise \n cuan-
tumul [i termenele legale \n contul nr.
RO84ABNA3000264100249390 [i a valorii primelor de emi-
siune, \n integralitate la momentul subscrierii, \n contul nr.
RO84ABNA3000264100249390. 5. Propunerea privind apro-
barea ca, dup` \mplinirea termenului de exercitare a dreptu-
lui de preferin]` de c`tre ac]ionarii Societ`]ii, Consiliul de
Administra]ie s` convoace Adunarea General` Extraordinar`
a Ac]ionarilor SC Petrotel- Lukoil SA pentru ca aceasta s`
hot`rasc` majorarea capitalului social cu valoarea ac]iunilor
subscrise [i pl`tite conform legii [i s` decid` cu privire la
ac]iunile r`mase nesubscrise. 6. Propunere privind \mput-
ernicirea dlui. Andrey I. Bogdanov pentru \ndeplinirea
condi]iilor de form` [i publicitate prev`zute de lege pentru
aducerea la \ndeplinire a acestei hot`r~ri. La Adunarea Gen-
eral` Extraordinar` pot participa ac]ionarii SC Petrotel- Lukoil
SA care sunt \nscri[i \n Registrul ac]ionarilor ]inut de SC De-
pozitarul Central SA la data de 12.05.2014. Participarea
ac]ionarilor se poate face personal sau prin reprezentan]i–
ac]ionari sau ter]e persoane. |n cazul \n care ac]ionarul va
fi reprezentat prin alt` persoan`- ac]ionar sau ter]` per-
soan`, atunci reprezentarea se va face \n temeiul unei
procuri speciale. Formularele de procur` special` pot fi ridi-
cate de la sediul societ`]ii [i vor fi depuse \n original, dup`
completare [i semnare, cu 48 de ore \nainte de Adunarea
General` Extraordinar` a Ac]ionarilor. Accesul ac]ionarilor
se face pe baza buletinului/ c`r]ii de identitate, a procurii
speciale sau a mandatului, \n cazul reprezentan]ilor legali.
Dac` la data de 28.05.2014, ora 11 Adunarea General` Extra-
ordinar` a Ac]ionarilor nu \ndepline[te condi]iile de
\ntrunire, ea se va reconvoc` \n acela[i loc [i cu aceea[i or-
dine de zi, la data de 29.05.2014, la aceea[i or`. Materialele
privitoare la punctele de pe ordinea de zi vor fi puse la dis-
pozi]ia ac]ionarilor la sediul societ`]ii situat \n Ploie[ti, Str.
Mihai Bravu nr. 235, Oficiul Juridic (\ntre orele 8.00- 15.00),
\ncep~nd cu data public`rii prezentului convocator. La cerere,
ac]ionarilor li se vor elibera la sediul societ`]ii, pe cheltuiala
lor, copii de pe aceste documente; sumele percepute pentru
eliberarea de copii nu vor dep`[i costurile administrative im-
plicate de furnizarea copiilor. Consiliul de Administra]ie al
SC Petrotel- Lukoil SA, prin mandatar Andrey I. Bogdanov
–membru al Consiliului de Administra]ie.

Subscrisa Euro Insol SPRL \n calitate de administrator judi-
ciar al SC Vulcan SA cu sediul social \n str. Dumitru Bru-
marescu nr. 15, sector 4, Bucure[ti, av~nd cod unic de
\nregistrare RO 401290, \nmatriculat` la Oficiul Registrului
Comer]ului sub nr. J40/1655/1991, desemnat prin Încheierea
din data de 21.05.2013, pronun]at` de Tribunalul Bucure[ti-
Sec]ia a VII-a Civil` \n dosarul nr. 18754/3/2013 conform
prevederilor Legii nr. 31/1990, prevederilor art. 20 alin. 1 lit-
era g) Legii nr. 85/2006, prevederilor Legii nr. 297/2004
privind pia]a de capital, Convoc`m Adunarea General` Ordi-
nar` a Ac]ionarilor SC Vulcan SA pentru data de 28 MAI 2014
ora 12.00, la sediul SC Vulcan SA din Bucure[ti, str. Dumitru
Brumarescu nr. 15, sector 4, pentru toti ac]ionarii \nregistra]i
\n Registrul Ac]ionarilor la sf~r[itul zilei de 12 mai 2014 (data
de referin]`) av~nd pe ordinea de zi: 1. Discutarea [i apro-
barea situa]iilor financiare anuale ale societ`]ii pentru anul
2013 pe baza Raportului Auditorului Financiar extern; 2.
Aprobarea datei de 20 iunie 2014 stabilit` în conformitate
cu prevederile Articolului 238 din Legea privind pia]a de cap-
ital, ca dat` de înregistrare ce serve[te la identificarea
ac]ionarilor asupra c`rora se vor r`sfrânge efectele hot`rârii
adoptate cu ocazia acestei [edin]e; 3. Mandatarea domnului
consilier juridic Lucian Dumitrescu pentru a \ncheia [i/sau
semna \n numele societ`]ii orice documente necesare pen-
tru executarea hot`r~rii adoptate [i pentru a efectua toate
formalit`]ile legale pentru \nregistrarea, publicarea, opoz-
abilitatea, executarea hot`r~rii, a actului adi]ional [i a Actu-
lui Constitutiv Actualizat al Societ`]ii. |n situa]ia
ne\ndeplinirii cvorumului, se convoac` a doua Adunare Gen-
eral` Ordinar` a Ac]ionarilor pentru data de 29 mai 2014,
ora 12,00 la sediul societ`]ii din Bucure[ti, str. Dumitru
Brum`rescu nr. 15, sector 4, cu aceea[i ordine de zi [i aceea[i
dat` de referin]`. Orice ac]ionari care, individual sau
\mpreun` de]in cel pu]in 5% din drepturile de vot \n cadrul
Societ`]ii, au dreptul: i. de a propune suplimentarea ordinii
de zi prev`zut` mai sus, cu condi]ia motiv`rii punctelor/ re-
zolu]iilor cu care se solicita suplimentarea propusa s` fie
\naintate spre aprobarea de c`tre Adunarea General` a
Ac]ionarilor; ii. de a prezenta proiecte de decizii pentru
punctele incluse sau care vor fi incluse pe ordinea de zi a
Adun`rii Generale a Ac]ionarilor. Propunerile respective vor
fi depuse \n scris la sediul ales al Euro Insol SPRL din
Bucure[ti, str. Costache Negri nr. 1-5, et. 3, sector 5, p~n` la
data de 28 aprilie 2014, \n conformitate cu prevederile Arti-
colului 117 indice 1 din Legea societ`]ilor [i cu Articolul 7 din
Regulamentul nr. 6/2009 asupra exercit`rii anumitor drep-
turi ale ac]ionarilor \n cadrul adun`rii generale a ac]ionarilor
societ`]ilor comerciale („Regulament 6/2009“). Conform
prevederilor Articolului 13 din Regulamentul 6/2009, fiecare
ac]ionar are dreptul de a pune \ntrebari referitoare la or-
dinea de zi a adun`rii, cel t~rziu p~n` la data de 28 aprilie
2014. Societatea poate r`spunde la \ntreb`rile respective \n
timpul Adun`rii Generale a Ac]ionarilor, \nteleg~ndu-se ca
pentru \ntreb`rile cu acela[i con]inut, Societatea va oferi un
singur r`spuns general. Conform alineatului 3 din Articolul
243 din Legea privind pia]a de capital, ac]ionarii pot fi
reprezenta]i, de asemenea, \n cadrul Adun`rii Generale a
Ac]ionarilor, de c`tre alte persoane dec~t ac]ionari.
Ac]ionarii vor fi reprezenta]i \n cadrul Adun`rii Generale a
Ac]ionarilor \n baza unei procuri speciale, av~nd forma pus`
la dispozi]ie la Euro Insol SPRL din Bucure[ti, str. Costache
Negri nr. 1-5, et. 3, sector 5, \ncep~nd cu data de 28 aprilie
2014. Procurile respective vor fi trimise/ depuse \n original la
sediul Euro Insol SPRL din Bucure[ti, str. Costache Negri nr. 1-
5, et. 3, sector 5, cu 48 de ore \nainte de adunare sub
sanc]iunea pierderii exerci]iului dreptului de vot \n acea
adunare. Ac]ionarii au dreptul de a vota prin scrisoare reco-
mandat` trimis` la sediul Euro Insol SPRL din Bucure[ti, str.
Costache Negri nr. 1-5, et. 3, sector 5, p~n` la data de 26 mai
2014 (formularele de vot prin coresponden]a vor fi disponi-
bile la sediul Euro Insol SPRL din Bucure[ti, str. Costache
Negri nr. 1-5, et. 3, sector 5, \ncep~nd cu data de 28 aprilie
2014). Accesul ac]ionarilor/ reprezentan]ilor acestora la
Adunarea General` Ordinara a Ac]ionarilor va fi permis pe
baza: i. pentru ac]ionarii– persoane fizice, prin prezentarea

unui document de identitate; ii. pentru ac]ionarii– persoane
juridice [i pentru ac]ionarii– persoane fizice care sunt
reprezenta]i prin procura, prin prezentarea procurii rele-
vante. La documentele care sunt supuse dezbaterii de c`tre
Adunarea General` Ordinar` a Ac]ionarilor, precum [i la un
proiect de decizie al Adun`rii Generale Ordinare a Ac]ionar-
ilor se poate avea acces direct la sediul ales al Euro Insol SPRL
din Bucure[ti, str. Costache Negri nr. 1-5, et. 3, sector 5,
\ncep~nd cu data de 28 aprilie 2014. Informa]ii suplimentare
pot fi ob]inute la sediul ales al Euro Insol SPRL din Bucuresti,
Cl`direa Opera Center, str. Costache Negri nr. 1-5, et. 3, sector
5, tel. 021/335.45.09, 021/335.44.31, fax: 021/335.04.16, e-mail:
office@euroinsol.eu.

Convocator al Sedin]ei Adun`rii Generale Ordinare a
Ac]ionarilor SC Foraj Bucuresti SA: Subscrisa Via Insolv SPRL,
\n calitate de Administrator judiciar, prin practician de insol-
ven]` Beatrice Ionescu, numit prin |ncheierea din 25.03.2014,
pronun]at` de Tribunalul Bucure[ti, \n dosarul nr.
14605/3/2011, \n perioada deschiderii procedurii generale de
insolven]` \mpotriva debitorului SC Foraj Bucure[ti SA, den-
umita \n continuare „Societate commercial`“, cu sediul so-
cial \n Bucure[ti, str. Cpt. Av. Gheorghe Demetriade, nr. 14,
mansard`, camera 01, sector 1, cod unic de \nregistrare fis-
cala RO 1567268, num`rul de ordine \n registrul comer]ului
J40/1864/1991, convoac` Adunarea General` Ordinar` a
Ac]ionarilor SC Foraj Bucuresti SA, \n data de 29 mai 2014,
orele 12:00. Lucr`rile Adun`rii Generale Ordinare a Ac]ionar-
ilor se vor desf`[ura la sediul societ`]ii din Bucure[ti, str. Cpt.
Av. Gheorghe Demetriade, nr. 14, sector 1. La aceasta adunare
sunt \ndrept`]i]i s` participe [i s` voteze to]i participan]ii
\nregistra]i \n registrul ac]ionarilor la sfâr[itul zilei de 14 mai
2014, stabilit` ca dat` de referin]`. Convocarea se efectueaz`
\n conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2006 privind pro-
cedura insolven]ei, art. 117 [i urm din Legea nr. 31/1991
privind societ`]ile comerciale, \n temeiul art. 243 din legea
nr. 297/2004 privind pia]a de capital, \n temeiul Regulamen-
tului CNVM nr. 6 din 2009 privind exercitarea anumitor drep-
turi ale ac]ionarilor \n cadrul adun`rilor generale ale
societ`]ilor comerciale [i \n temeiul art. 14 [i urm. din Actul
Constitutiv al SC Foraj Bucure[ti SA. Adunarea General` Or-
dinar` a Ac]ionarilor va avea urm`toarea ordine de zi: 1.
Prezentarea [i aprobarea Raportul de gestiune al Administra-
torului special pentru exerci]iul financiar 2013. 2. Prezentarea
[i aprobarea situa]iilor financiare, precum [i a contului de
profit [i pierderi pentru exerci]iul financiar 2013. 3.
Prezentarea [i aprobarea Raportului auditorului financiar
asupra situa]iilor financiare ale societ`]ii pentru exerci]iul
financiar 2013. 4. Aprobarea repartiz`rii profitului aferent ex-
erci]iului financiar 2013. 5. Desc`rcarea de gestiune al Ad-
ministratorului special pentru exercitiul financiar 2013. 6.
Aprobarea Bugetului de venituri [i cheltuieli pentru anul
2014 [i a planului de investi]ii pe 2014. 7. Prelungirea man-
datului auditorului financiar SC GDV Audit Consult SRL, pen-
tru exerci]iul financiar al anului 2013, precum [i ratificarea
contractului cu SC GDV Audit Consult SRL, \n calitate de au-
ditor financiar pe 2013. 8. Aprobarea Procesului-verbal
privind rezultatele inventarierii anuale a activelor corporale
de natura; mijloacelor fixe, materialelor [i obiectelor \n in-
ventar, pentru exerci]iul financiar 2013. 9. Prelungirea pe-
rioadei de valabilitate a sediului social al SC Foraj Bucuresti
SA, \n Bucure[ti, str. Cpt Av Gheorghe Demetriade, nr. 14,
mansarda, camera 01, sector 1, \n baza Actului Adi]ional la
Contractul de \nchiriere din data de 15 mai 2009. 10. Apro-
barea datei de 14 iunie 2014 ca data de \nregistrare, respec-
tiv de identificare a ac]ionarilor asupra c`rora se r`sfr~ng
efectele hot`r~rii Adun`rii Generale Ordinare a Ac]ionarilor,
\n conformitate cu prevederile art. 238 din Legea nr.
297/2004 privind pia]a de capital. 11. |mputernicirea per-
soanei fizice care va \ndeplini formalit`]ile de publicitate [i
\nregistrare la oficiul registrului comer]ului a hot`r~rii
Adun`rii Generale Ordinare a Ac]ionarilor. La [edin]` au
dreptul s` participe [i s` voteze doar ac]ionarii societ`]ii
\nregistra]i la sf~r[itul zilei de 14 mai 2014, stabilit` ca dat`
de referin]` a adun`rii convocate [i se aduc la cuno[tiin]a
ac]ionarilor urm`toarele: 1. Ac]ionarii pot participa la AGOA
personal sau prin reprezentan]i \n conditiile prev`zute \n
Legea 297/2004 privind pia]a de capital. Reprezentarea
ac]ionarilor se va putea face [i prin alte persoane dec~t
ac]ionarii, cu excep]ia administratorilor, pe baza de procura
special`, conform Legii nr. 297/2004 privind pia]a de capi-
tal. 2. Accesul ac]ionarilor \ndrept`]i]i s` participe la AGOA,
este permis prin simpla prob` a identitatii acestora, cu actul
de identitate, facut`, \n cazul ac]ionarilor persoane fizice
sau, \n cazul persoanelor juridice [i a ac]ionarilor persoane
fizice reprezentate, cu \mputernicirea data persoanei fizice
care le reprezinta, redactat` \n limba rom~n`. 3. Procurile
speciale vor fi utilizate \n condi]iile stabilite de Regulamen-
tul CNVM nr. 6/2009, iar formularele de procur` special`
pentru reprezentarea \n Adunare vor fi puse la dispozi]ia
ac]ionarilor la sediul Societ`]ii începând cu data public`rii
convocatorului \n MO [i pân` la data de 26 mai 2014 între
orele 8:00-16:00, precum [i pe website-ul Societ`]ii. Procura
special` se va \ntocmi \n trei exemplare originale (unul pen-
tru ac]ionar, unul pentru reprezentant [i unul pentru emi-
tent). Dup` semnare, un exemplar original al procurii
speciale, \nso]it de copia actului de identitate a celui
reprezentant, va fi transmis Societ`]ii spre \nregistrare, prin
fax (nr. 021/2000843) sau prin scrisoare recomandat` cu con-
firmare de primire, pân` la data de 26 mai 2014 orele 16:00,
inclusiv. Reprezentantul ac]ionarului fiind obligat ca la data
AGOA sa aib` asupra sa, procura \n original. Netransmiterea
procurilor speciale pân` la data stabilit` se sanc]ioneaz` cu
pierderea dreptului de a vota prin reprezentant în cadrul
adun`rii generale ordinare. Procurile speciale care nu con]in
cel pu]in informa]iile cuprinse \n formularul pus la dispozi]ie
de Societate nu sunt opozabile Societ`]ii. 4. Documentele [i
materialele informative referitoare la problemele incluse pe
ordinea de zi a Adun`rii vor fi puse la dispozi]ia ac]ionarilor
la sediul Societ`]ii, începând cu data public`rii convocatoru-
lui \n MO [i pân` la data desf`[ur`rii AGOA, precum [i pe
website-ul Societ`]ii; Persoanele interesate pot ob]ine, la
cerere, fotocopii ale acestor documente. 5. Unul sau mai
mul]i ac]ionari reprezent~nd individual sau \mpreun` cel
pu]in 5% din capitalul social au dreptul de a introduce
puncte pe ordinea de zi a adun`rii generale, \n teremen de
cel pu]in 15 zile de la data public`rii convoc`rii AGOA, cu
condi]ia ca fiecare punct s` fie \nso]it de o justificare sau de
un proiect de hot~r~re propus spre adoptare de adunarea
general`; De asemenea, unul sau mai mul]i ac]ionari
reprezent~nd individual sau \mpreuna cel pu]in 5% din cap-
italul social au dreptul de a prezenta proiecte de hot`r~re
pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe or-
dinea de zi a adun`rii generale, \n teremen de cel pu]in 15
zile de la data public`rii convoc`rii AGOA. 6. Fiecarea
ac]ionar are dreptul s` adreseze \ntreb`ri \n scris \naintea
datei de desf`[urare a adun`rii generale, privind punctele
de pe ordinea de zi, conform art. 13 din Regulamentul CNVM
nr. 6/2009. R`spunsul se consider` dat dac` informa]ia so-
licitat` este publicat` pe pagina de internet a societ`]ii la
sec]iunea“ intreb`ri frecvente“ sau el va fi formulat \n cadrul
AGOA. Orice ac]ionar are garantat exerci]iul liber al drep-
turilor sale conform prevederilor legale aplicabile [i ale actu-
lui constitutiv la societatii. |n cazul \n care la data de 29 mai
2014, orele 12.00, nu se \ntrune[te cvorumul legal [i statu-
tar de validare la prima convocare, Adunarea General` Ordi-
nar` a Ac]ionarilor este convocat` pentru data de 30 mai
2014, \n acela[i loc, la aceea[i or` [i av~nd aceea[i ordine de
zi a lucr`rilor. Prezentul convocator se completeaz` cu
prevederile legale aplicabile \n materie. Administrator judi-
ciar Via Insolv SPRL prin practician de insolven]` Beatrice
Ionescu.

Convocare: În conformitate cu dispozi]iile art. 117 [i 118 din
Legea nr. 31/1990, privind societ`]ile, republicat`, cu
modific`rile ulterioare, Administratorul Unic al Societ`]ii
Bere- Spirt Turnu Severin SA, cu sediul social în Jude]ul Ilfov,
Comuna Cernica, Sat C`ld`raru, Str. Drumul Intre Tarlale, nr.
1, hala nr. 3, etaj 1, corp D, cod unic de înregistrare 1605450,
num`r de ordine în registrul comer]ului J23/1698/2007,
atribut fiscal RO, capital social subscris [i v`rsat 1.957.615,30
lei, cont bancar nr. RO82BTRL04101202460948XX, deschis la
Banca Transilvania Sucursala Lipscani, telefon 021.529.47.44,
fax 021.529.47.29, convoac` Adunarea General` Ordinar` a
Ac]ionarilor pentru data de 28.05.2014, ora 10,00 la sediul
social din Jude]ul Ilfov, Comuna Cernica, Sat Caldararu, Str.
Drumul Intre Tarlale, nr. 1, hala nr. 3, etaj 1, corp D pentru to]i
ac]ionarii înregistra]i la Registrul Miori]a Cluj, la data de
referin]` 21.05.2014, cu urm`toarea ordine de zi: 1. Aprobarea
raportului Administratorului Unic privind rezultatele eco-
nomico- financiare pe anul 2013; 2. Aprobarea raportului au-
ditorului extern privind gestionarea societ`]ii, contul de
profit [i pierderi  [i expertizarea financiar- contabil` a
bilan]ului pe anul 2013; 3. Aprobarea bilan]ului, a contului
de profit [i pierderi pe anul 2013, a repartiz`rii profitului/ re-
cuperarii pierderii [i desc`rc`rii de gestiune a Administra-
torului Unic; 4. Aprobarea bugetului de venituri [i cheltuieli
pe anul 2014; 5. Aprobarea programului de activitate [i a pro-
gramului de investi]ii pe anul 2014; 6. Aprobarea împuter-
nicirii Administratorului Unic al Societatii Bere- Spirt Turnu
Severin SA, în vederea aducerii la îndeplinire a prezentei
hot`râri precum [i pentru a îndeplini toate formalit`]ile
prev`zute de lege în vederea men]ion`rii acestei modific`ri
la Oficiul Registrului Comer]ului [i publicarea acesteia în
Monitorul Oficial. Documentele referitoare la problemele
înscrise pe ordinea de zi, pot fi consultate de ac]ionari zilnic,
începând cu data de 21.05.2014 la sediul societ`]ii. Ac]ionarii
pot participa la Adunarea General` Ordinar` a Ac]ionarilor
personal sau prin reprezentant mandatat prin împuterni-
cire, conform prevederilor legale. În cazul in care Adunarea

Generala Ordinar` a Ac]ionarilor programat` pe data de
28.05.2014, nu îndepline[te condi]iile de validitate prev`zute
de Actul Constitutiv, aceasta va avea loc in data de 29.05.2014
în acela[i loc, la aceea[i or` [i cu aceea[i ordine de zi.

Consiliul de Administra]ie al SC Complex Comet SA
Bucure[ti Convoac` Luni– 26.05.2014 ora 11.00 la sediul so-
ciet`]ii din B-dul Timi[oara nr. 84, sector 6, Bucure[ti
Adunarea General` Ordinar` a Ac]ionarilor având
urm`toarea Ordine de Zi: 1. Discutarea [i aprobarea
urm`toarelor documente: -Raportul de gestiune al Consiliu-
lui de Administra]ie la data de 31.12.2013; -Raportul Auditoru-
lui financiar pentru anul 2013; -Bilan]ul contabil la 31.12.2013;
-Contul de profit [i pierderi la 31.12.2013; -Bugetul de venituri
si cheltuieli pe anul 2014. 2. Repartizarea profitului înregistrat
la 31.12.2013. 3. Revocarea mandatului dlui. Paul Pop din
func]ia de membru al Consiliului de Administra]ie [i
alegerea unui nou membru în Consiliul de Administratie.
Lista cu informa]ii cu privire la numele, localitatea de domi-
ciliu [i calificarea profesional` a persoanelor propuse pen-
tru numire în func]ia de administratori se afl` la dispozi]ia
ac]ionarilor, putând fi consultat` [i completat` de c`tre
ace[tia începând cu data public`rii prezentului convocator.
4. Aprobarea datei de 10 Iunie 2014, ca data de înregistrare,
conform art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004 privind pia]a
de capital pentru identificarea ac]ionarilor asupra c`rora se
rasfrâng hot`rârile adoptate în [edin]a Adun`rii Generale
Ordinare a Ac]ionarilor din data de 26/27 mai 2014. În cazul
neîntrunirii cvorumului cerut de lege, Adunarea General`
Ordinar` a Ac]ionarilor se convoac` pentru data de 27 mai
2014, în acela[i loc [i la aceea[i or`. Primirea ac]ionarilor la
secretariatul Adun`rilor Generale Ordinare a Ac]ionarilor,
pentru validarea prezen]ei, va începe la ora 10:30. Materi-
alele de la ordinea de zi, inclusiv modelul de procura spe-
ciala vor putea fi consultate, începând cu data de 20 mai
2014, la sediul social din Bucure[ti, Bd. Timi[oara nr. 84, sec-
tor 6 sau pe website-ul: www.complexcomet.ro sec]iunea
STIRI. Conform Regulamentului 6/2009 al CNVM (actual
ASF) unul sau mai multi ac]ionari reprezentând, individual
sau împreun`, cel pu]in 5% din capitalul social al Societ`]ii
(denumi]i în cele ce urmeaz` “Ini]iatori”) au dreptul: a) De a
introduce puncte pe ordinea de zi a adun`rii generale, 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` [i b) De a prezenta proiecte de hot`râre pentru
punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de
zi a adun`rii generale. Ac]ionarii persoane fizice pot fi
reprezenta]i în adun`rile generale prin al]i ac]ionari în baza
procurilor speciale sau prin alte persoane în baza procurilor
autentificate. Dup` completare [i semnare procurile vor fi
depuse la sediul social cu cel pu]in 5 (cinci) zile înaintea
adun`rii. Nerespectarea termenului de depunere a
procurilor conduce la imposibilitatea particip`rii la adun`rile
generale. În conformitate cu art.123 alin.2 din Legea nr.
31/1990 privind societ`]ile comerciale– republicat`, cu
modific`rile [i complet`rile ulterioare, data de referin]`
pentru ac]ionarii înregistra]i în Depozitarul Central în-
drept`]i]i s` voteze în cadrul Adun`rii Generale Ordinare a
Ac]ionarilor este sfâr[itul zilei de: 05 mai 2014. Consiliul de
Administra]ie, Gheorghe Tripon, Barle Gheorghe, Paul Pop.

LICITA}II
Lichid`ri Info Consult SPRL, lichidator al SC Proiect Arhi Struct
SRL cu sediul în Priboieni, sat Valea Popii, nr. 49, jud. Arge[,
CUI 16393593, Dosar 240/1259/2009 pe rolul Tribunalul Spe-
cializat Arge[, organizeaz` în data de 12.05.2014 ora 13,00 la
sediul UNPIR Arge[, str. Egalit`]ii nr.33, et. 3, birou 7, Pite[ti,
licita]ie public` pentru vânzarea imobilului “Teren arabil in-
travilan” în suprafa]` de 6420 mp, situat în comuna Mo[oaia,
sat Hin]e[ti, punct Acas`, jud. Arge[. Pre]ul de pornire este
de 57.600 Eur f`r` tva. Ofertan]ii trebuire s` depun` pân` la
începerea licita]iei o garan]ie de 10% din valoarea imobilului
în contul RO48BITRAG1RON032083CC01 deschis la Banca
Italo–Romena Pite[ti. Rela]ii la telefon 0744/780648.

SC Rompetrol Well Services SA Ploie[ti, organizeaz` licita]ie
public` pentru v~nzare mijloace fixe conform listei afisate la
sediul societ`]ii. Licita]ia va avea loc la Ploie[ti, str. Clopotei,
nr. 2bis, pe data de 12.05.2014 orele 10, 12, 14. Rela]ii la telefon
0244/402.222, 0244.402.229, 0745349967.

Prim`ria ora[ului Petrila organizeaz` licita]ie public` în data
de 15.05.2014, ora 10:00, pentru concesionarea prin licita]ie
public` a unei parcele de teren, în suprafa]` de 23 mp [i a
construc]iei garaj în suprafa]` de 23 mp, situate în ora[ul
Petrila, str. T. Vladimirescu, eviden]iate în CF 62289. Durata
concesiunii este de 25 ani. Pre]ul de pornire al licita]iei este de
15 lei/mp/an pentru cl`dire [i 6 lei/mp/an pentru teren con-
form HCL 165/2012. Taxa de participare la licita]ie este de: 100
lei. Garan]ia de participare la licita]ie este de: 120 lei. Costul
caietului de sarcini este 10 lei, iar acesta este disponibil la
sediul Institu]iei, camera nr. 7. Ofertan]ii r`mân angaja]i prin
termenii ofertelor lor 90 de zile. Ofertele se depun pân` în
data de 15.05.2014, ora 09:00, la sediul Prim`riei ora[ului
Petrila. Informa]ii suplimentare se pot solicita la sediul
Prim`riei Ora[ului Petrila, str. Republicii, nr. 196, jud. Hune-
doara, la telefon/fax 0254.550760 sau 0254.550977, interior
218 sau pe adresa de mail: primaria.petrila2008@yahoo.com.
Petrila la 24.04.2014. Primar, P`ducel Ilie.

1.Denumirea, adresa, num`rul de telefon [i de fax, adresa de
e-mail ale delegatarului: Municipiul Brad -Prim`ria, Brad,
Str. Independen]ei, nr. 2, Jud. Hunedoara, România, nr.tele-
fon: 0254-612.665, fax: 0254-612.669, adres` de e-mail: brad-
prim@yahoo.com. 2. Hot`rârea privind stabilirea
modalit`]ii de gestiune: Hot`rârea Consiliului Local al Mu-
nicipiului Brad nr. 34/2014, -Contract de Delegare a Gestiu-
nii. 3. Aria teritorial` unde urmeaz` a se presta serviciul:
Unitatea Administrativ Teritorial` -Municipiul  Brad. 4. Ser-
viciul care urmeaz` s` fie prestat detaliat pe activit`]i:
Serviciului Public de Alimentare Centralizat` cu Energie Ter-
mic` (SACET) în Municipiul Brad, cuprinde urm`toarele ac-
tivit`]i -producere, transport, distribu]ie [i furnizare a
energiei termice în Municipiul Brad. 5.Durata contractului
de delegare a gestiunii: Durata contractului de delegare a
gestiunii este de 10 ani [i poate fi prelungit doar o singur`
dat`, pentru o perioad` care nu poate dep`[i jum`tate din
durata ini]ial`, cu condi]ia ca durata total` s` nu
dep`[easc` 49 de ani. 6.Denumirea, adresa, num`rul de
telefon [i de fax [i adresa de e-mail ale biroului/persoanei
de la care se poate solicita documenta]ia de delegare, pre-
cum [i modalit`]ile de ob]inere a documenta]iei: Docu-
menta]ia care st` la baza deleg`rii gestiunii (Caietul de
sarcini pentru prestarea Serviciului de producere, transport,
distribu]ie [i furnizare a energiei termice în Municipiul Brad,
Fi[a de date a deleg`rii gestiunii serviciului public de ali-
mentare centalizat` cu energie termic` în Municipiul Brad
[i Criteriile de selec]ie a ofertelor) se va  ob]ine de la sediul
Prim`riei Municipiului Brad -Compartimentul Unitate
Local` de Monitorizare, pe suport hârtie în format A4.
7.Dac` este cazul, costul [i condi]iile de plat` în vederea
ob]inerii documenta]iei de delegare: Se va achita contraval-
oarea Caietului  de sarcini pentru prestarea Serviciului de
producere, transport, distribu]ie [i furnizare a energiei ter-
mice în Municipiul Brad, în valoare de 100 lei, care se va
achita în numerar la casieria  Prim`riei Municipiului Brad.
8.Termenul-limit` de depunere a ofertelor, data [i ora,
adresa la care se depun ofertele: Ofertele pot fi depuse [i în-
registrate la Compartimentul Registratur` din cadrul
Prim`riei Municipiului Brad pân` în data de 29 mai 2014,
ora 09.00. 9.Data,ora [i locul deschiderii ofertelor: Ofertele
se vor deschide în data de 30 mai 2014, ora 10.00, la sediul
Prim`riei Municipiului Brad. 10.Dac` este cazul, garan]iile
solicitate: Garan]ia de participare la licita]ie este în valoare
de 10.000 lei [i se va achita cu Ordin de plat` în contul
RO93TREZ3695006XXX000047 deschis la Trezoreria Mu-
nicipiului Brad. 11.Durata de valabilitate a ofertei: Durata de
valabilitate a ofertei este de 90 zile de la data public`rii
anun]ului. 12.Pagina web pe care este disponibil` docu-
menta]ia: Pagina web la care este disponibil`
documenta]ia este: www.primariabrad.ro.

Serviciul Public de Administrare [i Expoatare a Pie]ei Cen-
trale Agroalimentare a Municipiului C~mpina anun]` orga-
nizarea urm`toarei licita]ii publice deschide cu strigare
pentru: - \nchirierea 6 ([ase) amplasamente pentru comer-
cializare legume-zarzavat; - \nchirierea a 3 (trei) amplsa-
mente pentru comercializare legume-fructe; - \nchirierea a
3 (trei) amplasamente comercializare flori. Se liciteaz`
numai spa]iul destinat comer]ului. Pre]ul de pornire al
licita]iei este de 6,6 lei/mp/zi (f`r` TVA). Licita]ia va avea
loc la data de 22.05.2014 ora 11:00, la sediul SPAEPCA, str.
Republicii nr. 16A. Informa]ii suplimentare la telefon: 0344-
108.513 [i la sediul SPAEPCA.

Cabinet Individual de Insolven]` {tef`nescu Ovidiu Alin,
lichidator autorizat, cu legitima]ia nr. 1B2104/2007 emis` de
UNPIR, aduce public spre cuno[tin]a general` c` \n ziua de -
06.05.2014- ora 10 se vinde la licita]ie public` \n localitatea
Rm-V~lcea, str. {tirbei Vod` nr. 76, jud. V~lcea, averea urmarit`,
proprietatea SC Adtronic SRL Rm V~lcea, jud. V~lcea, unitate
\n lichidare conform Legii 85/2006 [i art. 431 - 433 Cod de pro-
cedura civil`. To]i cei care pretind vreun drept asupra
bunurilor de mai sus (“ma[ini jocuri electronice tip slot ma-
chine”,) vor \ncuno[tiin]a lichidatorul societ`]ii ( tel. 0722
740176, 0350 808201) \nainte de data v~nz`rii. |n cazul \n care
nu se adjudec` licita]iile vor fi reluate \n data de 13.05.2014,
20.05.2014. Ofertan]ii interesa]i s` cumpere aceste bunuri,
se vor prezenta \n locul [i ziua v~nz`rii, p~n` la acest termen,
urm~nd a se prezenta oferte de cump`rare [i s` depun` pen-
tru SC Adtronic SRL” -\n lichidare-Expert contabil {tef`nescu

Ovidiu Alin, cont nr. RO82BTRL03901202970208XX deschis la
BTRL Rm-V~lcea, cel pu]in 10% din pre]ul de \ncepere a
licita]iei, aferent bunurilor ofertate. |n situa]ia adjudec`rii
suma se scade din pre], altfel, se restituie.

Debitorul SC C&C MH Confort SRL cu sediul în Dr. Tr. Severin,
str. I.C. Br`tianu, nr. 11A, jud. Mehedin]i, J25/460/2005, CIF:
17044001, aflat` în procedura de faliment in bankruptcy, en
faillite, dosar nr. 9465/101/2012-Tribunalul Mehedin]i, prin
lichidator judiciar societ`]ile profesionale de insolven]` aso-
ciate prin contract Yna Consulting SPRL [i Consultant Insol-
ven]` SPRL, cu sediul ales în localitatea Dr. Tr. Severin, str.
Z`br`u]ului, nr.7A, jude]ul Mehedin]i, scoate la vânzare:
Bunul imobil aflat in garan]ia creditorului Piraeus Bank SA cu
rangul I, creditorul ANAF cu rangul II * hala P+1E, bunc`r, mag-
azie [i zon` de protec]ie situate în com. Dumbr`vi]a, (în inc-
inta fostei ferme avicole, cu acces din DJ 691 Timi[oara –
Lipova) jude]ul Timi[, CF 403686(CF vechi 4095), nr. cadastru
Cc 215/13, suprafa]`:3609 mp *, la pretul de pornire a licitatiei
de 460.459,00 euro (echivalentul in lei la cursul BNR din ziua
pl`]ii) exclusiv TVA. Titlul executoriu în baza c`ruia lichida-
torul judiciar procedeaz` la vânzarea bunului imobil * hala
P+1E, bunc`r, magazie [i zon` de protec]ie situate în com.
Dumbr`vi]a* descris anterior, o reprezinta sentinta nr.
487/2013 din data de 09.09.2013 de deschidere a procedurii de
faliment pronun]at` de c`tre judec`torul sindic in dosarul de
insolven]` nr.9465/101/2012-Tribunalul Mehedinti. Licita]ia
va avea loc în localitatea Dr. Tr. Severin, str. Z`br`u]ului, nr. 7A,
jude]ul Mehedin]i la data de  30.04.2014 orele 13:00. Partici-
parea la licita]ie este condi]ionat` de consemnarea, pân` la
începerea licita]iei a unei cau]iuni de 10% din pre]ul de
pornire al licita]iei si achizitionarea caietului de sarcini in val-
oare de 300.00 lei. Cont deschis la BRD SA Sucursala Dr.Tr.Sev-
erin, sub nr. RO54BRDE260SV42893862600. Invit`m pe toti
cei care vor sa se prezinte la [edin]a de licita]ie la termenul de
vânzare, la locul fixat în acest scop [i pâna la acel termen s`
depun` oferte de cump`rare. Som`m pe to]i cei care pretind
vreun drept asupra imobilului sa anunte lichidatorul judiciar
inainte de data stabilita pentru vânzare în termen, sub sanc-
tiunea prevazut` de lege. Rela]ii la telefon-fax 0744528869,
0742592183, 0745267676 sau 0256/220827, email: office@con-
sultant-insolventa.ro; expertyna@yahoo.com, site: www.con-
sultant-insolventa.ro sau la sediul lichidatorului judiciar din
localitatea Dr. Tr. Severin, str. Z`br`u]ului, nr. 7A, jude]ul
Mehedin]i. Lichidator judiciar asociat, Consultant Insolven]`
SPRL, prin ec. Emil Popescu Yna Consulting SPRL, prin ec.
Motoi Gogu.

Administra]ia Jude]ean` a Finan]elor Publice Vâlcea, în
temeiul art. 162 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de proce-
dur` fiscal`, republicat`, face cunoscut c` în data de 13 mai
2014, orele 12.00, la sediul A.J.F.P. Vâlcea din loc. Rm. Vâlcea, str.
General Magheru, nr. 17, se va ]ine a doua licita]ie public` pen-
tru vânzarea ansamblului de bunuri imobile sechestrate
apar]inând debitorului SC Said Ex SRL cu sediul în Rm. Vâlcea,
str. Salistea Noua, nr. 1, Jud. Vâlcea, cod fiscal 9319195 în
dosarul de executare nr. S314, respectiv: teren arabil, în
suprafa]` de 1120,05 mp situat în loc. Rm Vâlcea, Cartier
Goranu, str. Lespezi, punct „De la Deal“, jud Vâlcea, pe care
sunt amplasate construc]iile: cl`dire în construc]ie cu des-
tina]ie locuin]a cu suprafa]` construit` la sol de 57,31 mp -
numai funda]ia cu [ase stâlpi din beton, buc`t`rie de vara cu
regim de în`l]ime P, suprafa]` construit` la sol de 25 mp [i
pergola lemn cu suprafa]` construit` la sol de 28,60 mp.
Terenul se identific` cu nr. cadastral 6155/1 [i carte funciar` nr.
45220, forma terenului plat`; natura zonei: zona reziden]ial`;
calitatea re]elelor de transport: pietruit si asfalt; utilitati edil-
itare: retea de energie electrica, retea de alimentare cu ap`,
re]ea de gaze, re]ea de telefonie. Buc`t`ria de var` are struc-
tura de rezisten]` din lemn cu închidere din placi OSB, pla-
cat` cu placi termoizolante din polistiren, acoperit` cu
[arpant` din lemn cu învelitoare din ]igl` [i tâmpl`rie PVC cu
geam termopan. Pergola de lemn a fost transformat` în mag-
azie cu zid`rie din c`r`mid` refolosit`, [arpant` lemn cu în-
velitoare din ]igl`. Pre]ul de pornire a licita]iei (exclusiv TVA)
- 91125 lei. Opera]iunile de vânzare a bunurilor imobile intr`
sub inciden]a punctului 37, alin.1) din HGR  nr. 44/2004 pen-
tru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii
571/2003 cu modific`rile si complet`rile ulterioare,in apli-
carea art. 141, alin. 2), lit. f) din Legea 571/2003,  din punct de
vedere al TVA.  Men]ion`m c` întabularea, respectiv toate
costurile referitoare la aceast` opera]iune cad în sarcina
cump`r`torului. Asupra bunurilor men]ionate care face
obiectul anun]ului de licita]ie sunt înregistrate privilegii ale
altor creditori respectiv BCR SA Sucursala Rm Vâlcea. Invit`m
pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri s`
în[tiin]eze despre aceasta organul de executare înainte de
data stabilit` pentru licita]ie. Împotriva prezentului înscris,
cel interesat poate introduce contesta]ie la instan]a
judec`toreasc` competent`, în termen de 15 zile de la comu-
nicare sau luare la cuno[tin]`, în conformitate cu prevederile
art. 172 -173 din O.G. nr. 92/2003, republicat`, cu modific`rile
[i complet`rile ulterioare. Potrivit dispozi]iilor art. 9 alin. 2)
din O.G. nr. 92/2003, republicat`, cu modific`rile [i
complet`rile ulterioare, când urmeaz` s` se ia m`sura de ex-
ecutare silit`, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
Cei interesa]i în cump`rarea bunurilor sunt invita]i s` prez-
inte pân` în ziua precedent` termenului de licita]ie 12.05.2014
orele 16:30 ofertele de cump`rare înso]ite de certificatele fis-
cale din care s` rezulte c` nu au datorii la bugetul local, buge-
tul asigur`rilor sociale de stat, bugetul asigur`rilor pentru
[omaj, bugetul asigur`rilor sociale de s`n`tate [i bugetul de
stat, dovada depunerii taxei de participare reprezentând 10%
din pre]ul de pornire al licita]iei (inclusiv TVA) în contul
RO30REZ6715067XXX003560 deschis la Trezoreria Rm Vâlcea
(r`spunderea credit`rii contului indicat pân` la data ]inerii
licita]iei cu suma reprezentând taxa de participare revine
ofertan]ilor); ofertan]ii pot constituii [i garan]ii, în condi]iile
legii, sub form` de scrisori de garan]ie bancar`; împuterni-
cirea persoanei care îl reprezint` pe ofertant (prin procur`
special` autentic`); pentru persoanele juridice - copie de pe
certificatul unic de înregistrare eliberat de O.R.C., iar pentru
persoanele fizice - copie de pe actul de identitate; declara]ie
pe proprie r`spundere a ofertantului prin care certific` c` nu
este persoan` interpus` a debitorilor. Pe baza documentelor
solicitate ofertan]ii urmeaz` s` se prezinte la data stabilit`
pentru licita]ie la locul fixat în acest scop. Data afi[`rii: 25
aprilie 2014. Rela]ii suplimentare la telefon 0250/737777, in-
terior 2082. 

PIERDERI
Pierdut Certificat de competen]` profesional` pe numele
Ro[ca Vasile. 

Pierdut Atestat transport marf`, pe numele Sîrbu Adrian, din
Pite[ti, eliberat de A.R.R. Arge[. Se declar` nul.

Pierdut contract construire nr. 438/2/7.07.1980 [i proces-ver-
bal eliberat 13.05.1981, pe numele S`vulescu Constantin [i
S`vulescu Ioana. Le declar nule.

Pierdut certificate de \nregistrare, certificate constatatoare
precum [i anexale la certificatele de \nregistrare pentru
urm`toarele societ`]i comerciale: SC Dreptatea SRL – CUI:
1604862, J25/431/1992, SC Vicomas Com Serv SRL – CUI:
3879002, J25/588/1993, SC Agro Unirea Tamna SRL – CUI:
11730736, J25/418/1998, SC Dale Com Serv SRL – CUI:
10075140, J25/454/1997, SC Carfan Prod Alim SRL – CUI:
4675434, J25/1511/1992, SC Super Bonipu Impex SRL – CIU:
7764986, J25/632/1995, SC Romeo Com SRL – CUI:9531596,
J25/203/1997, SC Conbrio Impex SRL – CUI:4996841,
J25/1684/1993, SC Natim SRL – CUI:9222132, J25/50/1997, SC
Amoq Impex SRL – CUI: 11527872, J25/60/1999, SC Marieta
SRL – CUI: 6404504, J25/766/1994, SC Nar Prod SRL – CUI:
6583736, J25/1411/1994, SC Tamin Activ Consulting SRL – CUI:
17646570, J25/335/2005, SC Agropadina SRL – CUI: 15533117,
J25/237/2003, SC Lugojanul Alocin SRL – CUI: 12749648,
J25/15/2000, SC V. F Line SRL – CUI: 17353066, J25/158/2005,
SC Trade Orizont SRL – CUI: 1601149, J25/667/1992, SC Mironex
SRL – CUI: 9351188, J25/133/1997, SC Agroprogres Impex SRL –
CUI: 4422288, J25/1207/1993, SC Agil Com Mixt SRL – CUI:
4550368, J25/1299/1993, SC Alberson Impex SRL – CUI:
5095559, J25/1769/1993, SC Neparom Com Mixt SRL – CUI:
3437760, J25/287/1993.

DECESE
În amintirea Doctorului ALEXANDRU BUCUR, celui pentru
care Spitalul Clinic de Urgen]` Bucure[ti a fost întotdeauna o
prioritate [i mândrie, care [i-a dedicat via]a pentru a d`rui
Urgen]ei titlul de spital modern european, celui care prin
moarte a atins neuitarea în sufletele noastre îi spunem un
ultim bun r`mas. Sec]ia ATI a Spitalului Clinic de Urgen]` Flo-
reasca

COMEMORåRI

Cu sincer` durere în suflet v` amintim c` sâmb`t`
26.04.2014, ora 18.00 are loc o slujb` de pomenire
de 6 s`pt`mâni la Biserica Catolic` Sfântul Anton de
Padova (din Ghica) iar duminic` 27.04.2014, ora 12.30
la Cimitirul Andronache (vechi) slujba de pomenire
în amintirea celui ce a fost so] [i frate drag POPESCU
NICULAE MIKI. Sincere regrete, so]ia Geta Popescu
[i sora Dorina R`dulescu.

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

lider pe pia]a de transport [i logistic` \n Ro-
mania [i Europa de est, datorit` 

expansiunii sale \n domeniu, selecteaz` \n
vederea angaj`rii personal corespunz`tor

pentru postul de conduc`tor auto 
categoria C+E:- pentru transport inter-

na]ional de marf` (minim 1 an experien]` in-
terna]ional`). Se ofer` condi]ii de lucru 

\ntr-o echip` omogen` de profesioni[ti [i 
salariu atractiv. Rela]ii [i program`ri la tele-

fon: 0733100396; 0372512094  
sau la adresa de 

e-mail: transport@dumagas.ro.


