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OFERTE SERVICIU
Trenkwalder angajeaz` stivuitori[ti [i manipulan]i
marf`. Interviuri în Strada Bucur, nr.2, sector 4, zona
Unirea/Budapesta. 0752.127.384.

Firma Makro - Mikro Consulting LDT, Koln, Germa-
nia organizeaz` recrutare asisten]i medicali pentru
Germania, cu [i f`r` experien]`, cu [i f`r`
cuno[tin]e limba german`, cu certificat de confor-
mitate sau dovada depunerii. Perioad` preselectie:
23.06 -10.07.2014 -Bra[ov. Telefon contact:
0747/127000.

R.A. Romatsa organizeaz` examen/concurs pentru
ocuparea postului de Director General Adjunct. Ex-
amenul/concursul se va desf`[ura în data de
10.07.2014, ora-10.00, la sediul R.A.Romatsa din Bu-
cure[ti, strada Ion Ionescu de la Brad nr. 10, sector-1
[i va consta în urm`toarele probe: 1.Prob` scris` de
specialitate privind: Directiile strategice de dez-
voltare a aviatiei civile la nivel national, regional si
european; Reglement`ri specifice ale domeniului
ATM, la nivel na]ional [i european; Programul de
cercetare privind ATM în cerul unic
european–Sesar(descriere pe scurt). 2.Interviu. Or-
ganizarea Spa]iului Aerian Na]ional; Locul [i rolul Ro-
matsa în asigurarea siguran]ei transportului aerian
de pasageri [i m`rfuri, activit`]ile aeronautice civile
în general. Condi]ii de înscriere: I. Condi]ii generale:
capacitate de organizare [i de coordonare; capaci-
tate de analiz` [i sintez`, creativitate [i spirit de
ini]iativ`, lucru în echip`; capacitate de luare a de-
ciziei [i asumare a r`spunderii; abilit`]i de comuni-
care scris` [i verbal`; loialitate; orientare c`tre
rezultate; cunoa[tere a limbii engleze. II.Condi]ii
specifice: studii superioare absolvite cu diplom` de
licen]` în domeniul aeronautic; experien]`: minim
10 ani activitate in domeniul aviatiei, din care expe-
rienta relevanta (minim 5 ani) in activitatea de con-
ducere a unor intreprinderi publice ori a unor
societati comerciale profitabile din domeniul de ac-
tivitate al Regiei Autonome „Administra]ia Româna
a Serviciilor de Trafic Aerian”–Romatsa, inclusiv a
unor societati comerciale din sectorul privat; minim
2 ani în activitatea de conducere a unor grupuri in-
ternationale de lucru sau decizionale, din domeniul
traficului aerian. În vederea înscrierii la concurs/ex-
amen, candida]ii vor depune la Serviciul Resurse
Umane din Administra]ia Central`, pân` cel mai
târziu la data de 4/iulie/2014, ora-13.00, urm`toarele
documente: Cerere de înscriere; Curriculum vitae;
Cazier judiciar; Copii dup` acte de studii; Copie act
identitate; Copie carnet de munc`/acte doveditoare;
Adeverin]  ̀medical`; Documente din care s  ̀rezulte
experien]a minim` necesar`; Recomand`ri
(op]ional). Nota minim` la fiecare dintre probe tre-
buie s` fie 7,00 ([apte). Rezultatele examenului/con-
cursului vor fi afi[ate la registratura Administra]iei
Centrale R.A.Romatsa, în termen de 3 zile lucr`toare
de la data examenului/concursului.Contesta]iile se
pot depune la registratura Administra]iei Centrale
R.A.Romatsa, în cel mult 3 zile lucr`toare de la data
comunic`rii rezultatului examenului /concursului.
Rezultatul analizei contesta]iei va fi comunicat per-
soanei care a depus-o, în termen de 5 zile lucr`toare
de la data depunerii. R.A. Romatsa nu asigur`
locuin]` candidatului declarat “admis”. Bibliografie.
1.Hot`rârea Guvernului nr.74/1991- republicat`,
privind înfiin]area Regiei Autonome „Administra]ia
Româna a Serviciilor de Trafic Aerian” Romatsa;
2.OUG nr.109/2011 privind guvernan]a corporativ` a
întreprinderilor publice; 3.Legea nr. 44/1996 pentru
aderarea României la Conven]ia interna]ional` Eu-
rocontrol privind cooperarea pentru securitatea nav-
iga]iei aeriene, încheiat` la 13/decembrie/1960, si la
Acordul multilateral privind tarifele de ruta aeriana,
semnat la Bruxelles la 12/ februarie/ 1981. 4. Regu-
lamentul-(CE)nr. 549/2004 al Parlamentului Euro-
pean si al Consiliului din 10/martie/2004 de stabilire
a cadrului pentru crearea Cerului Unic European
(regulament-cadru); 5. Regulamentul -
(CE)nr.550/2004 al Parlamentului European [i al
Consiliului din 10/martie/2004 privind prestarea de
servicii de naviga]ie aerian` în Cerul Unic European
(regulament privind prestarea de servicii); 6. Regula-
mentul-(CE) nr. 551/2004 al Parlamentului European
si al Consiliului din 10/martie/2004 privind organi-
zarea si utilizarea spatiului aerian în Cerul Unic Euro-
pean; 7. Regulamentul-(CE)nr.552/2004 al
Parlamentului European si al Consiliului din 10/mar-
tie/2004 privind interoperabilitatea retelei eu-
ropene de management al traficului aerian;
8.Regulamentul-(CE)nr.1794/2006 al comisiei din 6 /
decembrie /2006  de stabilire a unei scheme co-
mune de tarifare pentru serviciile de naviga]ie aer-
ian`. 9.Regulamentul-(UE)nr. 1191/2010 al Comisiei
din 16/decembrie/2010 de modificare a Regulamen-

tului -(CE)nr. 1794 /2006 de stabilire a unei scheme
comune de tarifare pentru serviciile de naviga]ie aer-
ian`. 10.OG nr. 18/23.08.2012 privind modificarea OG
nr. 46/1998 pentru stabilirea unor m`suri în vederea
îndeplinirii obliga]iilor asumate de România prin
aderarea la Conven]ia Interna]ional` Eurocontrol
privind cooperarea pentru securitatea naviga]iei
aeriene [i la Acordul multilateral privind tarifele de
rut` aerian`. 11.Regulamentul-(UE) nr. 691/2010 al
Comisiei din 29/iulie/2010 de stabilire a unui sistem
de performan]` pentru serviciile de naviga]ie aer-
ian` [i pentru func]iile de re]ea [i de modificare a
Regulamentului-(CE) nr. 2096/2005 de stabilire a
unor cerin]e comune pentru furnizarea de servicii
de naviga]ie aerian`. 12.Ordonan]a Guvernului
nr.29/1997 republicat` [i actualizat` privind Codul
aerian civil; 13. Legea nr. 53/200 –Codul muncii–re-
publicat`. 14.Anexele nr.10, nr.12, nr.15 [i nr. 17 la Con-
ven]ia privind avia]ia civil` interna]ional` de la
Chicago–1944. 15.Legea nr.15/2005 de aprobare a Or-
donan]ei de Urgen]` a Guvernului nr. 21/2004
privind Sistemul Na]ional de Management al
Situa]iilor de Urgen]`, cu modific`rile [i
complet`rile ulterioare; 16. Hot`rârea Guvernului nr.
1.251/17/octombrie/2007 de modificare [i com-
pletare a HG. nr. 74/1991 privind organizarea [i
func]ionarea R.A.Romatsa; 17. Hot`rârea Guvernu-
lui nr. 741 din 9/iulie/2008 de aprobare a Regula-
mentului privind gestionarea situa]iilor de urgen]`
generate de producerea unui accident de avia]ie
civil`. Pentru legisla]ia european` se va accesa pag-
ina de internet: http://eur-
lex.europa.eu/ro/index.htm pentru desc`rcarea
variantelor consolidate în limba român`. 

CUMPåRåRI DIVERSE
Anticariat Aurora cump`r`m c`r]i vechi [i noi, pic-
tur` [i grafic` româneasc`, ilustrate vechi, auto-
grafe, icoane vechi. Deplasare la domiciliu.
0726.527.097/0751.221.166.

VÂNZåRI TERENURI
Vând teren în fa]a Aeroportului Interna]ional Satu
Mare- 20.050mp, 2 Euro/mp. 0744.912.311.

|NCHIRIERI OFERTE
Quadra – închiriez 3 camere, mobilat, utilat + garaj.
Tel. 0745.350.351.

CITA}II
Se citeaz` Jurj Cosmin Gheorghe, domiciliat în co-
muna Beriu, sat Sibi[el, jude]ul Hunedoara, pârât
în dosarul 2144/241/2013, la Judec`toria Horezu –
stabilire domiciliu minor, termen 26.06.2014.

Dumitru Florina Marinela, cu domiciliul în com.
Bradu, jud. Arge[ este chemat` în calitate de pârât`,
în Dosarul nr. 25364/280/2012, la Judec`toria Pite[ti,
în data de 22.09.2014, ora 8:00.

Se citeaz` Man Gabriela, pentru termenul din
04.09.2014, în dosarul 12852/288/2013, la
Judec`toria Brezoi.

Se citeaz` Pavel Dumitru, Evesc Ioan, Pavel Deme-
ter, Evesc Maria, Daroni Pavel Maria, cu domiciliul
necunoscut, sau urma[ii acestora, la Judec`toria
Petro[ani, sala 24, pentru termenul din 4 septem-
brie 2014, ora 10:30, în dosarul 10028/278/2012
având ca obiect partaj judiciar, reclaman]ii fiind
Vâlv`resc M`rioara, Pavel Dorica [i al]ii.

Se notific` deschiderea procedurii simplificate a in-
solven]ei fa]` de SC Telline CSH SRL Ploie[ti, CIF:
25514872, J29/816/2009, dosar 3015/105/2014 Tri-
bunalul Prahova. Termenul pentru depunerea
cererii de admitere a crean]ei este 31.07.2014. Ter-
menul pentru \ntocmirea tabelului preliminar al
crean]elor este 08.08.2014. Termenul pentru
\ntocmirea tabelului definitiv [i solu]ionarea con-
testa]iilor \mpotriva tabelului preliminar este
22.08.2014. Data primei [edin]e a adun`rii generale
a creditorilor este 13.08.2014.

Se notific` deschiderea procedurii simplificate a in-
solven]ei fa]` de SC Gondola Oprea SRL Ploie[ti, CIF:
6697455, J29/3499/1994, dosar 4250/105/2014 Tri-
bunalul Prahova. Termenul pentru depunerea
cererii de admitere a crean]ei este 16.07.2014. Ter-
menul pentru \ntocmirea tabelului preliminar al
crean]elor este 25.07.2014. Termenul pentru
\ntocmirea tabelului definitiv [i solu]ionarea con-
testa]iilor \mpotriva tabelului preliminar este
08.08.2014. Data primei [edin]e a adun`rii generale
a creditorilor este 29.07.2014.

Duca Simona Iuliana cu domiciliul in Buz`u, strada
Muncii, nr. 13, jude] Buz`u în calitate de fost admin-
istrator al SC II CV Duck International SRL este citat`
în dosarul 1654/114/2014 Tribunalul Buz`u Sec]ia
aIIa Civil` de Contencios Administrativ [i Fiscal, la
sediul Tribunalului Buzau, situat in Buz`u, bulevar-
dul Nicolae B`lcescu, nr.8, în data de 11.09.2014, ora
11:00, camera 32, în vederea judec`rii cererii de
antrenare r`spundere organe de conducere.

Ni]u Cristina, cu ultim domiciliu cunoscut, este
citat` pentru 12.09.2014, la Cc11, ora 9.00,
Judec`toria Buz`u, în dosar 8755/200/2013, având
ca obiect divor], în contradictor cu Ni]u {tefan. În
caz de neprezentare, se judec` în lips`.

Reclamantele Pînzariu Lidia [i Pînzariu Diana
cheam` în instan]` pe Sandu Cristina [i Butnariu
Lica cu domiciliul în municipiul Dorohoi, str. Mihai
Viteazul nr.43, jud. Boto[ani, în calitate de pârâte la
Judec`toria Dorohoi, dosar nr.537/ 222/ 2012, în data
de 27.06.2014.

SC Quadri Foglio Comp SRL, cu sediul în com. Oarja,
jud. Arge[, este chemat` la Judec`toria Pite[ti, jud.
Arge[, în calitate de pârât`, la data de 30 iunie 2014,
ora 10, pentru rezolvarea problemelor prev`zute în
Dosarul nr. 19404/280/2011 deschis la Ene Ion
D`n`lache [i Ene Aureliu Dorel.

DIVERSE
Stima]i arti[ti, CREDIDAM va efectua în data de
30.06.2014 o nou` reparti]ie a sumelor colectate în
trimestrele IV al anului 2013 [i I al anului 2014.
Aceste sume sunt repartizate titularilor de drepturi,
propor]ional cu utilizarea real` a repertoriului
fiec`ruia, în baza playlistelor primite de CREDIDAM
de la utilizatori. V` reamintim ca termenul limita
de actualizare a declaratiilor de repertoriu a fost
16.05.2014 pe formular tip inregistrate la sediul CRE-
DIDAM din Str. Jules Michelet 15-17, Bucure[ti sau
transmise prin fax:021.318.58.13, respectiv
30.05.2014  pentru declaratiile de  repertoriu online
printate, semnate si inregistrate la CREDIDAM. Mai
multe informatii gasiti pe www.credidam.ro.
Arti[tii care nu sunt membrii CREDIDAM, sunt in-
vita]i s` solicite în scris drepturile care li se cuvin
pentru a evita prescrierea acestora. Prezentul anun]
reprezint` notificarea prev`zut` de  art.129/1 din
Lega nr.8/1996, privind drepturile de autor [i drep-
turile conexe, cu modific`rile [i complet`rile ulte-
rioare, în raport de care, ”revendicarea de c`tre
titularii de drepturi nereprezenta]i a sumelor cu-
venite se pot face în termen de trei ani de la data
notific`rii”. Informa]ii la telefoanele: 021.307.92.00,
0372.723.146, 0372.723.147, 0372.723.148 sau la of-
fice@credidam.ro.

Groza Mihaela Susana, în calitate de titular, anun]`
publicul interesat asupra declansarii etapei de in-
cadrare, conform HG 1076/2004, in vederea
obtinerii avizului de mediu pentru „PUZ includere
teren in intravilan cu destinatia zona unitati de pro-
ductie si construire service camioane”, Gilau, fn,
jud. Cluj. Prima versiune a planului poate fi consul-
tata la sediul APM Cluj, Calea Doroban]ilor nr. 99,
Cluj-Napoca, jud. Cluj,  în zilele de luni – vineri, între
orele 09.00-14.00, din data de 19.06.2014. Publicul
interesat poate transmite comentarii [i sugestii,
p~n` la data de 10.07.2014, la APM Cluj, Calea
Doroban]ilor, nr. 99, bl. 9B, cod 400609, tel. 0264-
410722, fax. 0264-410 e-mail
reglementari@apmcj.ro.

Anun] de mediu: SC Cerbul Montan 2003 SRL, cu
sediul în comuna Ruc`r, jud. Arge[, prin cererea
depus` la APM Arge[ a solicitat autoriza]ie de
mediu pentru desf`[urarea activit`]ii: Exploatare
forestier` în jude]ele Arge[ – Bra[ov. Informa]ii
referitoare la prezenta activitate, precum [i even-
tualele sugestii [i contesta]ii se pot ob]ine, respec-
tiv depune, în scris, sub semn`tur` [i cu date de
identificare, la sediul APM Arge[, Pite[ti, str.
Egalit`]ii nr. 50, tel. 0248-213200, în termen de 15
zile lucr`toare de la publicarea anun]ului.

Administratorul judiciar Dinu, Urse [i Asocia]ii SPRL
notific` creditorii cu privire la deschiderea proce-
durii generale a insolven]ei prev`zut` de Legea nr.
85/2006 împotriva debitoarei SC Aqua Trans Edili-
tar SRL cu sediul în Bucure[ti, {os. Cotroceni, nr. 8A,
sc.2, et.3, ap.7, camera 1, sector 6,  J40/14898/2013,
CUI 27860830, în dosarul 16805/3/2014 aflat pe
rolul Tribunalului Bucure[ti, Sec]ia a-VII-a Civil`. Ter-
menul limit` de depunere, de c`tre creditori, a
opozi]iilor la hot`rârea de deschidere a procedurii
–10 zile de la notificare iar termenul de solu]ionare
a opozi]iilor nu va dep`[i 10 zile de la data expirarii
termenului de depunere a acestora. Termenul
limita pentru înregistrarea cererii de admitere a
crean]elor în vederea întocmirii tabelului prelimi-
nar –18.07.2014, termenul de verificare a crean]elor,
de întocmire, afi[are [i comunicare a tabelului pre-
liminar de crean]e –08.08.2014, termenul de defin-
itivare a tabelului crean]elor –25.08.2014 iar data
primei [edin]e a adun`rii creditorilor –14.08.2014
ora 12.00 la sediul de coresponden]` al administra-
torului judiciar din Bucure[ti, Str. Buze[ti nr.71, et.2,
cam.203, sector 1. Urm`torul termen de judecat` a
fost fixat pentru data de 28.10.2014. Pentru rela]ii:
021.318.74.25.

În temeiul art. 61 alin.(1) din Legea 85/2006 comu-
nic`m deschiderea procedurii de faliment a deb-
itorului SC Noris & Luk Impex SRL, CIF: 28884250,
J25/305/2011, dosar nr. 9020/101/2013-Tribunalul
Mehedinti. Termen pentru depunerea cererilor de
crean]e nascute in cursul procedurii 01.08.2014; Ter-
menul limit` pentru verificarea crean]elor, în-
tocmirea [i afi[area tabelului suplimentar al
crean]elor este de 12.09.2014, Termen limit` pentru
depunerea eventualelor contesta]ii este 26.09.2014;
Termen pentru întocmire [i afi[are tabelului defin-
itiv consolidat al crean]elor 10.10.2014. Lichidator ju-
diciar, Consultant Insolven]` SPRL

În temeiul art. 61 alin.(1) din Legea 85/2006 comu-
nic`m deschiderea procedurii de faliment a deb-
itorului SC Vilares Production SRL, CIF: 264411573,
J25/16/2010, dosar nr. 7500/101/2013-Tribunalul
Mehedinti. Termen pentru depunerea cererilor de
crean]e nascute in cursul procedurii 01.08.2014; Ter-
menul limit` pentru verificarea crean]elor, în-
tocmirea [i afi[area tabelului suplimentar al
crean]elor este de 12.09.2014, Termen limit` pentru
depunerea eventualelor contesta]ii este 26.09.2014;
Termen pentru întocmire [i afi[are tabelului defin-
itiv consolidat al crean]elor 10.10.2014. Lichidator ju-
diciar, Consultant Insolven]` SPRL

Tempo Insolv SPRL anun]` deschiderea procedurii
generale de insolven]` privind pe SC Online Con-
sulting SRL, cu sediul \n com. Lipanesti, sat Li-
panesti, nr.511, jud. Prahova, J29/1212/2003, RO
15607923, dosar nr.7611/105/2013 la Tribunalul Pra-
hova. Termenul limit` pentru \nregistrarea cererii
de admitere a crean]elor 24.06.2014, termenul
tabel preliminar 08.07.2014, termen tabel definitiv
15.07.2014, adunarea creditorilor va avea loc la
10.07.2014 ora 10 la sediul administratorului judi-
ciar. 

Anun] privind delegarea de gestiune a serviciului
de transport public local. Informa]ii: 1. Denumirea,
adresa, num`rul de telefon [i fax, adresa de e-mail
ale delegatului: Prim`ria comunei Ib`ne[ti, jude]ul
Boto[ani, telefon 0231.619755, fax 0231.619759. 2.

Hot`rârea privind stabilirea modalit`]ii de
gestiune: delegat`, aprobat` prin HCL 13 din
07.04.2014. 3. Aria teritorial` unde urmeaz` a se
presta serviciile: teritoriul administrativ al comunei
Ib`ne[ti, jude]ul Boto[ani, ruta- tur- Azoic`i– Racu-
Centru Dumbr`vi]a- }ibuleac- Viorel Crudu- maga-
zin Nicu[or- Prim`rie- Moar` Filip- Coharleac- Cen-
tru Ib`ne[ti- M`gura- Ab`t`cesei- drumul M`gurii-
retur- Baranciuc- Viorel Crudu- }ibuleac- centru
Dumbr`vi]a- Racu- Azoic`i. 4. Activitatea care
urmeaz` s` fie prestat` detaliat` pe activit`]i:
transport public local de persoane. 5. Durata esti-
mat` a contractului de delegare a gestiunii: 3 ani.
6.Denumirea, adresa, num`rul de telefon [i fax [i
adresa de e-mail ale persoanei de la care se poate
solicita documenta]ia de delegare precum [i
modalit`]ile de ob]inere a documenta]iei: sediul
prim`riei comunei Ib`ne[ti, jude]ul Boto[ani, tele-
fon 0231.619755, fax 0231.619759, e-mail consili-
ulibanesti@yahoo.com, web: primariaibanesti.eu.
Persoana de contact: primar– ing. Romic`
Magopet. Cost de ob]inere a documenta]iei- gra-
tuit. 7. Dac` este cazul, costul [i condi]iile de plat` în
vederea ob]inerii documenta]iei de delegare: nu
este cazul. 8. Termenul limit` de depunere a ofer-
telor, data [i ora, adresa la care se depun / transmit
ofertele: 31.07.2014, ora 16.00, sediul prim`riei co-
munei Ib`ne[ti, jude]ul Boto[ani. 9. Data, ora [i
locul deschiderii ofertelor: 01.08.2014, ora 10.00,
sediul prim`riei comunei Ib`ne[ti. 10. Dac` este
cazul, garan]iile solicitate: nu este cazul. 11. Durata
de valabilitate a ofertei: 90 de zile. 12. Pagina de
web pe care este disponibil` documenta]ia:
www.primariaibanesti.eu. 

Lichidatorul judiciar Dinu, Urse [i Asocia]ii SPRL no-
tific` creditorii cu privire la deschiderea procedurii
generale a falimentului prev`zut` de Legea nr.
85/2006 împotriva debitoarei SC Stami Cons SRL
cu sediul în B`icoi, Str. Arie[ului nr. 6, jude]ul Pra-
hova, J29/215/2000, CUI 12722740, în dosarul
231/105/2013 aflat pe rolul Tribunalului Prahova,
Sec]ia a-II-a Civil` de Contencios Administrativ [i Fis-
cal. Termenul limit` pentru înregistrarea cererii de
admitere a crean]elor asupra averii debitorului în
vederea întocmirii tabelului suplimentar este de
maxim 10 zile de la primirea notific`rii, termenul
de verificare a crean]elor, de întocmire, afi[are [i co-
municare a tabelului suplimentar de crean]e
–01.08.2014, termenul de depunere a contesta]iilor
–22.08.2014, termenul de întocmire a tabelului de-
finitiv consolidat –01.09.2014. Urm`torul termen
de judecat` a fost fixat pentru data de 15.10.2014.
Pentru rela]ii: 021.318.74.25.

Judec`toria Ia[i. Dosar 16671/245/2013. Sentin]a
civil` 4195/2014. Hot`r`[te: Admtie \n parte
ac]iunea de divor] formulat` de reclamanta Du-
mitrescu Elena Ramona, CNP 2800217226791, cu
domiciliul \n Ia[I, b-l. Dacia nr. 29, bl. DC1, et. 4, ap. 13,
jud. Ia[i, \n contradictoriu cu p~r~tul Dumitrescu
Sorin Gabriel, CNP 1720226221265, cu acela[i domi-
ciliu, citat [i prin publicitate. Desface c`s`toria
\ncheiat` \ntre p`r]i la data de 17 februarie 2008 \n
Ia[i, din culpa comun` a p`r]ilor. Reclamanta va
reveni la numele avut anterior c`s`toriei, acela de
Diaconu. Dispune ca exercitarea autorit`]ii
p`rinte[ti cu privire la copilul minor Dumitrescu
Karissa-Katrin, n`scut` la 24.10.2012, s` se fac` ex-
clusiv de c`tre reclamant`. Stabileste locuin]a mi-
norei la mam`. Oblig` p~r~tul la plata \n favoarea
copilului minor a unei pensii de \ntre]inere lunare
\n cot` de 1/4 din venitul lunar net, dar nu mai pu]in
de 1/4 din venitul lunar net minim garantat \n plat`
pe economia na]ional`, de la data introducerii
cererii 27.05.2013 p~n` la majorat. Oblig` p~r~tul s`
pl`teasc` reclamantei suma de 300 lei cheltuieli de
judecat`. Executorie cu privire la cererile accesorii
referitoare la copilul minor. Cu apel \n 30 de zile de
la comunicare, apelul urm~nd a se depune la
Judec`toria Ia[i. Pronun]`t` \n [edin]a public`
ast`zi, 21.03.2014.

Via Insolv SPRL Ploie[ti, str. Banatului, nr. 1, bl. 37B,
sc. B, ap. 3, tel/fax 0244 519800, numit` adminis-
trator judiciar conform încheierii din data de
23.06.2014 pronun]at` de Tribunalul Prahova în
dosarul 4750/105/2014, anun]` deschiderea proce-
durii generale a insolventei debitoarei SC Rafin`ria
ASTRA Român` SA Ploie[ti, Bld. Petrolului, nr. 59,
jude] Prahova, cod de identificare fiscal` 1346828,
num`r de ordine în registrul comer]ului
J29/31/1991. Termenul limit` pentru înregistrarea
cererii de admitere a crean]elor este 06.08.2014. Ter-
menul limit` pentru verificarea crean]elor, în-
tocmirea, afi[area [i comunicarea tabelului
preliminar al crean]elor este 25.08.2014. Termenul
pentru solutionare eventuale contestatii si afi[are
tabelul definitiv al crean]elor este 08.09.2014.
Prima adunare a creditorilor la data de 29.08.2014,
ora 14/00 la sediul administratorului judiciar.

SOMA}II
Judec`toria Giurgiu. Dosar nr. 7595/236/2014.
Soma]ie. Conform \ncheierii de [edin]` din data de
12.06.2014, Salvetiu Lauren]iu Cristian, domiciliat \n
Bucure[ti, Str. Ritmului nr. 2A, bl. 439A, sc. A, et. 7,
ap. 26, Sector 2 [i Rusu Marcel Dumitru cu domicil-
iul \n Bucure[ti, Ing. Stegarului nr. 35, Sector 1,
invoc`: 1. dob~ndirea propriet`]ii uzucapine de
lung` durat` asupra terenului intravilan \n
suprafa]` de 143 mp, av~nd ca vecin`t`]i: la N –
restul propriet`]ii fara acte, la E- izlaz/drum com-
munal, la S- DC drum comunal, la V- proprietatea
reclaman]ilor, sintuat \n comuna Ghimpa]i, sat
Naipu, jud. Giurgiu. |n consecin]`, potrivit art. 1051
alin. 2 lit e C.p.civ, sunt soma]i to]i cei interesa]i s`
fac` opozi]ie, cu precizarea ca, \n caz contrar, \n ter-
men de 6 luni de la emiterea celei din urm` pub-
lica]ii se va trece la judecarea cererii.

ADUNåRI GENERALE
SC Elegance Academy Agen]ie [i {coal` SRL prin ad-
ministrator Ghi]ulescu Bogdan, convoac` Adunarea
General` a Asocia]ilor în data de 2.iulie.2014, la
sediul firmei din Str.Gilortului nr.25, sector 5, Bu-
cure[ti. Din AGA fac parte urm`torii: Cristescu Mar-
ius Ion domiciliat în Bucure[ti, Str. Chilia Veche
nr.7A, bl.11, et.7, ap.140, Vasilescu Irina domiciliat` în
Bucure[ti, sector 4, Ale.Tohani nr.1, bl.30, sc.1, et.10,
ap.39, Ghi]ulescu Bogdan domiciliat în Bucure[ti,
sector 2, Str. Amiral Ioan Murgescu nr.14, Z`voranu
Ioana domiciliat` în Bucure[ti, sector 1, Bd.Iancu de
Hunedoara, nr.37, sc. A, ap. 18, St`ncescu (fost`
Dr`gan) Andreea Mirela domiciliat` în Bucure[ti,
sector 2, Ale.Vergului nr.4, bl.15, sc.C, et.9, ap.114, Dur-
dan Violeta domiciliat` în Bucure[ti, sector 5,
Str.Ana Davila, nr.26, Alboiu Florin Alexandru domi-
ciliat în Bucure[ti, sector 6, Str.Ion Manolescu nr.2,
bl.129, sc.2, et.2, ap.55.

Convocator. Consiliul de Administra]ie al
societ`]ii comerciale Vitrometan SA cu sediul \n
Media[, {os. Sibiului, nr.31-33, \nregistrat` la Ofi-
ciul Registrului Comer]ului Sibiu sub nr.
J/32/8/1991, CUI 803786, (în continuare “Soci-
etatea”), în temeiul prevederilor art. 117 din Legea
nr. 31/1990 privind societ`]ile comerciale, repub-
licat`, convoac`: Adunarea General` Extraordi-
nara a Ac]ionarilor înscri[i în Registrul
Ac]ionarilor Societ`]ii la sf`r[itul zilei de

10.07.2014 (data de referin]`) pentru data de
28.07.2014, ora 16:00, la sediul Societ`]ii din Mu-
nicipiul Media[, Str. {oseaua Sibiului nr. 31-33,
Jude]ul Sibiu. În cazul în care la data pentru
Adunarea men]ionat` mai sus, nu se întrune[te
cvorumul de prezen]` prev`zut în Actul constitu-
tiv, în temeiul prevederilor art. 118 din Legea  nr.
31/1990, se convoac` [i se fixeaz`: - cea de-a doua
Adunare General` Extraordinar` a Ac]ionarilor
pentru data de 29.07.2014, ora 16:00, la sediul so-
ciet`]ii din Municipiul Media[, Str. {oseaua Sibi-
ului nr. 31-33, Jude]ul Sibiu. Adunarea General`
Ordinar` a Ac]ionarilor înscri[i în Registrul
Ac]ionarilor Societ`]ii la sf`r[itul zilei de
10.07.2014 (data de referin]`) pentru data de
28.07.2014, ora 16:30, la sediul Societ`]ii din Mu-
nicipiul Media[, Str. {oseaua Sibiului nr. 31-33,
Jude]ul Sibiu. În cazul în care la data pentru
Adunarea men]ionat` mai sus, nu se întrune[te
cvorumul de prezen]` prev`zut în Actul constitu-
tiv, în temeiul prevederilor art. 118 din Legea nr.
31/1990, se convoac` [i se fixeaz`: - cea de-a doua
Adunare General` Ordinar` a Ac]ionarilor pentru
data de 29.07.2014, ora 16,30, la sediul societ`]ii
din Municipiul Media[, Str. {oseaua Sibiului nr.
31-33, Jude]ul Sibiu. Ordinea de zi a Adun`rii Gen-
erale Extraordinare este urm`toarea: 1. Modifi-
carea art. 16 din Actul Constitutiv al societ`]ii
care va avea urm`torul cuprins: Alin.1  Societatea
pe ac]iuni este administrat` de un consiliu de ad-
ministra]ie compus din 5 administratori ale[i de
adunarea general` a ac]ionarilor pe o perioad`
de 4 ani, cu posibilitatea de a fi reale[i. Alin.2 Can-
dida]ii pentru posturile de administrator sunt
nominaliza]i de c`tre membrii actuali ai consiliu-
lui de administratie sau de catre actionari. Alin.4
Adunarea generala a ac]ionarilor va alege ca nou
administrator o persoan` indicat` de membrii ac-
tuali ai consiliului de administra]ie sau de c`tre
oricare dintre ac]ionari. Alin.6 Consiliul de admin-
istra]ie este condus de un pre[edinte care poate
fi [i director general al societ`]ii. Alin.13 Dezba-
terile consiliului de administra]ie au loc conform
ordinii de zi stabilit` pe baza proiectului comuni-
cat de pre[edinte cu cel pu]in 5 zile \nainte. Partic-
iparea la [edintele Consiliului de Administra]ie
poate avea loc [i prin intermediul mijloacelor de
comunicare la distan]` (telefon, mail, videocon-
ferinta s.a.). Mijloacele de comunicare la distan]`
trebuie s` \ntruneasc` condi]iile tehnice necesare
pentru identificarea participan]ilor, participarea
efectiv` a acestora la [edin]a consiliului [i re-
transmiterea deliber`rilor \n mod continuu. |n
cazuri excep]ionale, justificate prin urgen]a
situa]iei [i prin interesul societ`]ii, deciziile con-
siliului de administra]ie pot fi luate prin votul
unanim exprimat \n scris al membrilor, f`r` a mai
fi necesar` o \ntrunire a acestuia. 2. Propunerea
datei de 15.08.2014 ca dat` de \nregistrare de la
care se r`sfr~ng efectele hot`r~rii Adun`rii Gen-
erale Extraordinare a Ac]ionarilor. 3. Stabilirea
persoanei \mputernicite s` \ndeplineasc` proce-
durile legale de \nregistrare [i publicare a
hot`r~rilor AGEA [i ducerea la \ndeplinire a aces-
tora. Ordinea de zi a Adun`rii Generale Ordinare
este urm`toarea: 1. Prezentarea demisiei d-lui
Bauling Andreas din func]ia de administrator,
\ncep~nd cu data de 10.06.2014 [i a d-nei Vaidacu-
tan Elisabeta din func]ia de administrator,
\ncep~nd cu data de 25.07.2014. 2. Alegerea unui
num`r de 4 noi membri \n Consiliul de Adminis-
tra]ie pentru un mandat de 4 ani [i stabilirea re-
munera]iei acestora. 3. Stabilirea limitelor
minime [i maxime ale remunera]iei directorului
general [i ale directorilor executivi. 4. Prezentarea
actului adi]ional la contractul de prest`ri-servicii
\ncheiat \ntre SC Vitromentan SA [i Stelacont SRL,
prin care s-a stabilit \ncetarea de comun acord a
colabor`rii, \ncep~nd cu data de 19.06.2014. 5. Nu-
mirea unui auditor financiar pentru exerci]iul fi-
nanciar 2014 [i stabilirea remunera]iei acestuia.
6. Propunerea datei de 15.08.2014 ca data de
\nregistrare de la care se r`sfr~ng efectele
hot`r~rii Adun`rii Generale Ordinare a Ac]ionar-
ilor. 7. Stabilirea persoanei \mputernicite s`
\ndeplineasc` procedurile legale de \nregistrare
[i publicare a hot`r~rilor AGEA [i ducerea la
\ndeplinire a acestora. La Adunari pot participa [i
vota ac]ionarii înregistra]i la data de referin]`, în
nume propriu sau prin reprezentant pe baz` de
procur` special`, conforma cu prevederile art. 15
din Regulamentul CNVM 6/2009, care este vala-
bil` doar pentru Adunarea pentru care a fost so-
licitat`. Conform prevederilor art. 5 coroborate
cu prevederile art. 7 din Regulamentul CNVM
6/2009, unul sau mai mul]i ac]ionari reprezen-
tând, individual sau împreun`, cel pu]in 5% din
capitalul social are/au urm`toarele drepturi:-  S`
introduc` puncte pe ordinea de zi a Adun`rilor,
înso]ite de o justificare sau de un proiect de
hot`râre, în termen de cel mult 15 zile de la data
public`rii convocatorului; - S` prezinte proiecte
de hot`râre pentru punctele incluse sau propuse
a fi incluse pe ordinea de zi,  in termen de cel
mult 15 zile de la data public`rii convocatorului;
Aceste drepturi pot fi exercitate doar în scris,
printr-o cerere adresata Consiliului de Adminis-
tra]ie, transmise prin servicii de curierat sau prin
mijloace electronice. Conform prevederilor art. 5
coroborate cu prevederile art. 13 din Regulamen-
tul CNVM 6/2009, fiecare ac]ionar are dreptul de
a adresa întreb`ri privind punctele de pe ordinea
de zi a Adun`rilor Societ`]ii, care are obliga]ia de
a r`spunde la întreb`rile adresate de ac]ionari
conform dispozi]iilor prev`zute de art. 13, alin. (2)
din Regulamentul CNVM 6/2009. Propunerile
privind candida]ii pentru postul de administra-
tor se vor putea depune la sediul societ`]ii p~n`
\n data de 14.07.2014. Un exemplar original al
procurii speciale se va depune la sediul Societ`]ii,
cel târziu cu 48 de ore înainte de prima întrunire
a Adun`rii. Procurile nedepuse în termen nu vor
fi luate în considerare. |n temeiul articolului 18
alin. (2) din Regulamentul C.N.V.M. 6/2009,
ac]ionarii pot exercita dreptul de vot prin core-
spondenta corespunz`tor ac]iunilor înregistrate
\n Registrul Ac]ionarilor la data de referin]a,
asupra punctelor înscrise pe ordinea de zi a
Adun`rilor înainte de data stabilit` pentru
]inerea acesteia. La [edin]ele Adun`rilor,
ac]ionarii Societ`]ii pot participa dup` cum
urmeaz`: Ac]ionari persoane juridice: prin
reprezentantul legal – pe baza unui document
oficial care îi atest` aceast` calitate (ex.: act con-
stitutiv, certificat constatator eliberat de registrul
comer]ului/alta autoritate competenta), prin per-
soan` c`reia i s-a delegat competen]a de
reprezentare – pe lâng` documentul men]ionat
mai sus care atest` calitatea de reprezentant
legal al ac]ionarului persoan` juridic` se va
prezenta [i procura special` semnat` de
reprezentantul legal al persoanei juridice respec-
tive, in baza Hot`rârii organului statutar care s`
indice persoana împuternicit` sa voteze în cadrul
Adun`rii, precum [i ordinea de zi a respectivei
adun`ri. Ac]ionari persoane fizice: pe baza bulet-
inului/c`r]ii de identitate/pa[aportului, dup` caz.
Începând cu data convoc`rii, se pun la dispozi]ia
ac]ionarilor formularele [i materialele
Adun`rilor, precum [i formularul de procur` spe-

cial` care va avea urm`toarele destina]ii: unul
pentru ac]ionar, unul pentru reprezentant si unul
pentru emitent, vizând problemele înscrise pe or-
dinea de zi, la sediul societ`]ii din Media[, str. {os.
Sibiului, nr. 31-33, Jude]ul Sibiu, sau pe site-ul so-
ciet`]ii: www.vitrometan.ro. Alte informa]ii se
pot ob]ine telefonic la num`rul 0269–841692 zil-
nic, între orele 7:30 – 15:30. Consiliul de Adminis-
tra[ie, Pre[edinte Vaidacutan Elisabeta

LICITA}II
Anun] de participare la licita]ie pentru cesionarea
dreptului de recoltare “ciuperci comestibile” din
produc]ia anului 2014. Direc]ia Silvic` Sibiu, cu
sediul în Sibiu, Calea Dumbr`vii, nr.140, tel.
0269.242.411, fax 0269.214.970, e-mail
office@sibiu.rosilva.ro, reorganizeaz` în data de
01.07.2014, ora-10.00, licita]ie pentru cesionarea
dreptului de recoltare “ciuperci comestibile” din
produc]ia anului 2014. Ofertan]ii vor putea depune
oferte pentru: a)LOT 1= 25to ciuperci comestibile din
recolta anului 2014 la Ocolul Silvic Miercurea Sibiu-
lui (Bistra, Ciban, Curp`t) -0,99 lei/kg -cu plata antic-
ipat`; b)LOT 7 =1to ciuperci comestibile din recolta
anului 2014 la Ocolul Silvic Sibiu (zona Garcu,
Capraret) -0,99 lei/kg cu plata anticipat`, loturi ce
nu s-au adjudecat la prima licita]ie. Un exemplar al
Caietului de sarcini se poate ob]ine de la comparti-
mentul “Produc]ie” din cadrul Direc]iei Silvice Sibiu
contra taxei de 180lei. Garan]ia de participare este
de 5% din valoarea total` a fiec`rui lot. Data/ora
limit` [i locul depunerii ofertelor: 01.07.2014, ora-
09.00, D.S. Sibiu, Sibiu, Calea Dumbr`vii nr.140.
Nedepunerea plicului cu documentele de calificare
[i oferta, în termenul de mai sus, atrage respin-
gerea ofertei ca nedepus` în termen. Data, ora [i
locul deschiderii ofertelor: 01.07.2014, ora-10.00, D.S.
Sibiu, Sibiu, Calea Dumbr`vii nr.140; Ofertan]ii tre-
buie s` prezinte sub sanc]iunea descalific`rii în caz
de nedepunere a unuia din documentele
urm`toare: garan]ie de participare pe lot/loturi,
certificat constatator de la ORC, declara]ie c` firma
nu are datorii c`tre RNP-Romsilva [i oferta. Va fi de-
clarat` câ[tig`toare oferta cu pre]ul cel mai mare
ofertat pe kg ciuperci comestibile.

Anun] de participare – reprogramare. Achizi]ia de
lucr`ri. 1. Denumire achizitor: Societatea Na]ional`
a S`rii SA Bucure[ti –Sucursala Salina Tg. Ocna, str.
Salinei nr.12, jud. Bac`u, cod: 605600, telefon: 0234-
344.017, fax: 0234-344022, e-mail: salina@salina.ro
. 2. Obiectul: încheierea unui acord cadru pentru:
Proiectarea [i executarea a 2 foraje [i echiparea
acestor sonde pentru men]inerea. capacit`]ii de
produc]ie la sarea solu]ie Gura Sl`nic, Tg. Ocna. 3.
Procedura aplicat`: Licita]ie deschis`. 4. Docu-
menta]ia de atribuire [i copie dup`: ,,Regulamen-
tul propriu privind organizarea [i desf`[urarea
procedurilor de achizi]ie de produse, servicii [i
lucr`ri aplicabil în cadrul Societ`]ii Na]ionale a S`rii
SA Bucure[ti, se pot ob]ine de la Salina, str. Salinei,
nr. 12, loc. Tg. Ocna, jud. Bac`u. 5. Data pân` când se
pot solicita clarific`ri: 15.07.2014, ora 12.00. 6. Ter-
men de r`spuns la solicit`ri: 16.07.2014, ora 14.00.
7. Locul [i data limit` de depunere a ofertelor: conf.
art.1 –17.07.2014, ora 8.00. 8. Locul [i data deschiderii
ofertelor: conf. art.1 –17.07.2014, ora 10.00. 9. Nu sunt
admise: oferte alternative. 10. Se solicit`: Garan]ie
de participare în cuantum de: 95.000 lei. Dovada
constituirii garan]iei de participare va fi: pe exteri-
orul plicului mare cu oferta. 11. Perioada de valabil-
itate a ofertei: 90 de zile. 12. Criteriul de atribuire:
cea mai avantajoas` ofert` din punct de vedere
tehnico-economic.

Subscrisa Evrika Insolvency IPURL, reprezentata
prin asociat coordonator av. Liscan Aurel, in calitate
de lichidator judiciar al SC American ATV SRL de-
semnat prin incheierea de sedinta din data de
30.09.2011, pronuntata in Dosar nr. 34278/3/2009
aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti, Sectia a VII a
Civila, anunta scoaterea la vanzare a bunul imobil
constand in teren intravilan situat in Buftea, T96,
P354/2, judetul Ilfov in valoare totala de 489.510 lei
exclusiv TVA. Vanzarea bunului imobil apartinand
societatii falite se va organiza in data de 30.06.2014,
ora 15,00, prin licitatie publica cu strigare. Locul de
desfasurare a licitatiilor va fi stabilit la sediul lichida-
torului judiciar din Bucuresti, Bd.Unirii nr.78, bl.J2,
sc.2, et.3, ap.39, sector 3, unde se vor depune docu-
mentele de inscriere la licitatie mentionate in cai-
etul de sarcini, cel tarziu pana in preziua licitatiei,
ora 12.00. Date despre starea bunurilor, pretul aces-
tora, conditiile de inscriere la licitatie precum si
modul de organizare a acestora se pot obtine din
caietul de sarcini intocmit de lichidatorul judiciar.
Caietul de sarcini se poate achizitiona de la sediul
lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.Unirii nr.78,
bl.J2, sc.2, et.3, ap.39, sector 3. Costul unui caiet de
sarcini este de 300 lei. Achizitionarea caietului de
sarcini este obligatorie pentru toti participantii la
licitatie. Relatii suplimentare se pot obtine la tel.
0724.23.79.79

SC Citadin SA Ia[i, cu sediul \n Bd. T. Vladimirescu, nr.
32C, cod 700310, organizeaz` la sediul sau proce-
dura de „Selec]ie de oferte”, cu oferte de pre] \n plic
\nchis, \n vederea atribuirii contractului
„achizi]ionare cilindru vibrocompactor ”. Pentru
participarea la procedura de achizi]ie, ofertantul
trebuie s` \ndeplineasc` condi]iile cerute \n „Docu-
menta]ia de achizi]ie” care se poate ridica de la
sediul SC Citadin SA, serviciul achizi]ii, contra sumei
de 100 lei p~n` pe data de 01.07.2014. Criteriul care
va fi aplicat pentru evaluarea ofertelor: pre]ul cel
mai sc`zut. Documenta]ia de ofertare va fi depus`
la registratura unit`]ii, p~n` la data de 02.07.2014,
orele 10:00. Procedura se va desf`[ura la sediul SC
Citadin SA \n ziua de 02.07.2014, cu \ncepere de la
orele 12 :00. Rela]ii suplimentare privind procu-
rarea documenta]iei [i condi]iile de participare se
pot ob]ine la tel.: 0232–240.887.

PIERDERI
Pierdut atestat de m`rfuri [i agabaritic pe numele
Mati[ Ioan Ardelean. Le declar nule.

SC Vestas Ceu Romania SRL, J40/84/2008,
C.U.I.:23012802, declar`m pierdut Certificatul de în-
registrare seria B nr. 2452863, emis de Ministerul
Justi]iei –O.R.C. Bucure[ti, eliberat în 06.07.2011. Îl
declar`m nul.

Pierdut contract vânzare-cump`rare cu plata în rate
nr.7662/1991 [i proces verbal eliberat în 28.11.1991,
pe numele Dimitrovici Petru]a. Le declar nule. 

Pierdut adeverin]` achitare integral`, pe numele
{tiuc` Minodora Lucia. 

Pierdut proces verbal predare-primire eliberat în
10.08.1968, pe numele Ungureanu Georgeta. Îl de-
clar nul.

SC Amarylis G.RAL Imp. Exp. SRL, J40/3730/1993,
C.U.I. 3454761 din Bucure[ti, Sector 5, Str. Mi[c` Petre
nr.10, bl. M9, sc.1, ap.49, pierdut Certificat de înreg-
istrare men]iuni nr. 33735/13.06.2007, se declar̀  nul.

Pierdut adeverin]` de asigurat de s`natate cu nr. de
înregistrare 4814 din 01 Iulie 2013 pe numele
Munteanu Ion.

Pierdut act de vânzare cump`rare 6242/4/92, pe nu-
mele Neac[u Aurelia, declarat nul.

Publicitate


