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

PROPUNERI AFACERI
Vânzare afacere la cheie, nou`, de tip -Fastfood &
Shaormerie, Centrul Vechi, Bucure[ti. 0720.565.967.

CITA}II
Avieri]ei Ilie reclamant în dosarul nr. 2742/193/2012
aflat pe rolul Judec`toriei Boto[ani citeaz` pentru
termenul din 08.05.2014 pe Lupu Mihaela, pârât în
dosarul men]ionat.

Numitul Pauliuc Ionel este chemat la Judec`toria
Ia[i, la data de 29 mai 2014, ora 8.30, Camera Sala 2,
C10  în calitate de pârât, în proces cu Pauliuc Elena–
Cristina pentru divor] cu minori, exercitare autori-
tate p`rinteasc`, stabilire domiciliu minor, pensie
de între]inere, Dosar nr. 32653/245/2012.

Erimia Angela cu domiciliul cunoscut în Ia[i, str.
Tabacului nr.63, bl. W1, ap.2, parter având calitatea
de pârât este chemat` în judecat` la Judec`toria
Ia[i, sec]ia civil`, camera Sala 3 P, complet C15 f (corp
cl`dire sec]ie penal`) în ziua de 08.05.2014, ora
08.30 în proces cu Inspectoratul {colar Jude]ean
Ia[i cu sediul în Ia[i, Str. N. B`lcescu 26, în calitate
de reclamant, Agachi Ciprian, în calitatate de pârât,
Timofte {tefan în calitate de pârât, Timofte Lenu]a
în calitate de pârât, Agachi {tefania Lumini]a, în cal-
itate de pârât, Ipate Lauren]iu, în calitate de pârât,
pentru fond ac]iune în regres, în Dosarul nr.
3936/245/2013. În caz de neprezentare a pârâ]ilor
se va putea trimit un înscris, judecata urmând a se
face [i în lips`.

SC Zlatan Pro Food Srl este citat` în proces cu Sc Val-
cos Holding Srl în data de 14.05.2014, complet CCOM
5, 10.30, la Judec`toria Craiova, în dosar
nr.20986/215/2013, având ca obiect restituire
cau]iune.

Se citeaz` pârâtul Jug`rean Iulian Stelian, domicil-
iat în Pite[ti, str. Bradului, bl. 36, sc. A, ap. 29, la
Judec`toria Pite[ti, în dosarul 20896/280/2011- par-
taj bunuri comune, termen 13.05.2014, C5-camera
de consiliu-ncpc, ora 08.30, de c`tre reclamanta
Posa Maria Elena.

Se citeaz` pârâta EFG New Europe Funding II. B.V.
prin mandatar Pop Ciprian jude]ul Maramure[, loc.
Baia Mare, str. Vasile Alecsandri, nr. 60, ap. 22, în
dosarul nr. 8479 /193 / 2012 al Judec`toriei Boto[ani,
pentru termenul din 13.05.2014, în contradictoriu
cu Galai Paula Petronela [i cu S.C. Bancpost S.A. su-
cursala Boto[ani pentru ac]iune în constatarea car-
acterului abuziv al clauzelor bancare.

Pena Viorica cu domiciliul \n Str Ion Tuculescu Nr
18; Bl V9; Sc 1; Et 5; Ap 64, Craiova, Jud. Dolj, este
citat` \n calitate de p~r~t \n Dosar nr.
2066/304/2013, complet C5, aflat pe rolul Judec`to-
riei Segarcea  cu termen de judecat` 18.06.2014, ora
8 :30, \n proces cu SC Infinity SRL Ploie[ti, \n cali-
tate de reclamant, pentru Fond – preten]ii.

Se citeaz` Iordache Gheorghe cu domiciliul \n
Izvoarele, sat Schiule[ti, Prahova, la data de 13 mai
2014 la Judec`toria V`lenii de Munte \n dosar
2716/331/2009.

Kozocsa Maria cu domiciliu cunoscut în loc. Raco[,
str. Bethlen nr. 10, jud. Bra[ov, în calitate de pârât`,
în contradictoriu cu Radescu Mariana în calitate de
reclamant`, este chemat` la Judec`toria Bra[ov la
termenul de judecat` din data de 19.05.2014, sala
J1, c9, ora 09.00, în dosarul nr. 31969/197/2013,
având ca obiect „anulare act”.

În ziua de 19.05.2014, orele 8,30, la Judec`toria
Curtea de Arge[, jud. Arge[, pârâtul Ivan Nicolae,
domiciliat la Ivan Moise [i Ivan Maria, din comuna
Bucium, satul Izbita, nr. 423, jud. Alba, este citat în
Dosarul nr. 3340/216/2013, ce are ca obiect majo-
rare pensie între]inere privind pe reclamanta Bîr-
san Maria Cristina. În caz de neprezentare a
pârâtului, judecarea cauzei se va face în lipsa aces-
tuia.

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 23 mai 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.

Numita, Buzemurga Elena, \n calitate de recla-
manta, cheam` \n judecat` pe Ceuca Elena, Varat-
iceanu Olompia [i Puscasu Alexandrina, \n calitate
de p~r~te, \n dosarul nr. 1355/239/2013 al Judec`to-
riei Harlau, jude]ul Ia[i, av~nd ca obiect nulitate
par]ial` titlu de proprietate, pentru termenul de
judecat` din data de 13.05.2014, orele 9,00, la
Judec`toria Harlau, Jude]ul Ia[i, strada Ghorghe
Doja, nr. 1.

Pârâtul Luca Petru]`, cu ultimul domiciliu în sat Ci-
clova Român`, comuna Ciclova Român`, nr. 265,
jude]ul Cara[ Severin, este citat în calitate de pârât
pentru 16 mai 2014, ora 9 la Tribunalul Ia[i, comple-
tul  civil F1, în dosarul 11226/99/2013 având ca obiect
„încetare m`sur` plasament - reintegrare minori”
în proces cu Bou Florentina  - reclamant.

Citare prin publicitate. Huncu Vasile, cu ultima
re[edin]` cunoscut` \n Roma, Via Litoranea 9700,
Italia, este chemat la  Tribunalul IASI, cu sediul \n
Ia[i, str. Anastasie Panu nr. 25, sala C3, sectia I. Civila,
complet civ. A5, \n ziua de 19 mai 2014, ora 11.00, \n
calitate de intimat, \n dosarul civil nr.
13811/245/2012, \n proces cu Huncu Neculai, \n cali-
tate de apelant, Huncu Ioan \n calitate de apelant,
H`ncu (Huncu) Petru \n calitate de apelant,  Vancea
Nicoleta (n`scut` Huncu) \n calitate de apelant,
Mo}Can Maria in calitate de intimate Sirghi Clau-
dia in calitate de intimata, Huncu Elisabeta Ana  \n
calitate de intimata, pentru Apel - constatare nuli-
tate act juridic absolut` declara]ie.

Soma]ie emis` în temeiul încheierii de [edin]` nr.
6/CC/14.03.2014. În conformitate cu dispozi]iile art.
1051 Cod proc. civ. se aduce la cuno[tin]a celor in-
teresa]i c` posesorul Comuna Bune[ti - prin primar
având sediul în Bune[ti str. Principal` nr. 119 jud.
Bra[ov, cu domiciliul procesual ales la Cabinet de
avocat Rodica Blidea din Rupea str. Republicii nr.
167A  jud. Bra[ov a solicitat Judecatoriei Rupea s`
se constate c` a dobândit prin uzucapiune  dreptul
de proprietate asupra imobilelor înscrise  în cartea
funciar` nr. 100794 Bune[ti nr. top. 233, cartea fun-
ciar` nr. 100795 Bune[ti nr. top. 234, cartea funciar`
nr. 100791 Bune[ti nr. top. 235, cartea funciar` nr.
100793 Bune[ti nr. top. 236, cartea funciar` nr.
100801 Bune[ti nr. top. 237/1, cartea funciar` nr.
100800 Bune[ti nr. top. 237/2, cartea funciar`
nr.100838 Bune[ti nr. top. 238,cartea funciar` nr.

100799 Bune[ti nr. top. 239, cartea funciar`
nr.100797 Bune[ti nr. top. 240, cartea funciar` nr.
100798 Bune[ti nr. top. 241, cartea funciar` nr.
100839 Bune[ti nr. top. 242, cartea funciar` nr.
100857 Bune[ti nr. top. 243, cartea funciar`
nr.100856 Bune[ti nr. top. 244,cartea funciar` nr.
100855 Bune[ti nr. top. 245, cartea funciar`
nr.100854 Bune[ti nr .top. 246, cartea funciar`
nr.100853 Bune[ti nr. top. 247, cartea funciar` nr.
100852 Bune[ti nr. top. 248, cartea funciar` nr.
100851 Bune[ti nr. top. 249, cartea funciar` nr.
100840 Bune[ti nr. top. 251, cartea funciar`
nr.100842 Bune[ti nr. top. 252, cartea funciar` nr.
100841 Bune[ti nr. top. 253, cartea funciar` nr.
100843 Bune[ti nr. top. 254, cartea funciar`
nr.100844 Bune[ti nr. top. 255, cartea funciar` nr.
100845 Bune[ti nr. top. 256, cartea funciar` nr.
100846 Bune[ti nr. top. 257, cartea funciar` nr.
100848 Bune[ti nr. top. 258, cartea funciar` nr.
100847 Bune[ti nr. top. 259, cartea funciar` nr.
100849 Bune[ti nr. top. 260, având ca proprietari
tabulari  pe numi]ii Walisch Johann, Scheipner
Anna n`scut` Maurer, Wagner Janos [i so]ia
n`scut` Scheipner Katalin, Wagner Kata n`scut`
Scheipner, Wolff Peter, Walesch Ana n`scut` Binder
Binder George, Binder Anna n`scut` Schenker, Kell-
ner Caterina, Iobi Gheorghe, minor, Iobi Ioan, minor,
Iobi Sofia, minor`, Kraus Gheorghe, Kraus Ioan,
Kraus Ana n`scut` Schnell, v`duv`, Iobi Ecaterina
n`scut` Schuster, Schuster Michael, Roth Anna
n`scut` Schuster, Schuster Johann, Scheipner
Janos, Comunitatea Bisericeasc` A.B. din Bune[ti,
Lautner Katalin c`s`torit` Wagner, Ziegler Sara,
Ziegler Ioan, Sara Ioan Ziegler n`scut` Wagner,
v`duv`, Ziegler Anna n`scut` Radler, Radler Katalin
n`scut` Scheipner, Scheipner Ana n`scut` Iobi, Iobi
Mihai, Iobi Gheorghe, Binder George [i so]ia Mau-
rer Agneta, Lautner Andras, Ziegler Sara n`scut`
Maurer, Ziegler Maria n`scut` Schwartz, Scheipner
Katalin, n`scut` Nussbaumer, Gross Ecaterina
n`scut` Scheipner, Scheipner Mihai, Scheipner Ana
c`s`torit` Iobi, Scheipner Martin, Ziegler Sara
n`scut` Scheipner, Kirschner  Janos, Wallesch An-
dras, Wagner Sara, c`s`torit`, Reter Ioan, Nus-
baumer Marton, Wagner Andras, Wagner Janos [i
so]ia Wagner Katalin n`scut` Scheipner, Wagner
Kata n`scut` Scheipner, Scheipner Janos, Iobi Ioan
[i so]ia Wagner Catalina, Iobi George [i so]ia Scheip-
ner Ana, Walesch Ioan [i so]ia Schenker Agneta. To]i
cei interesa]i sunt soma]i s` formuleze opozi]ie, cu
precizarea c`, în caz contrar, se va trece la judecarea
cererii în termen de 6 luni de la emiterea celei din
urm` publica]ii. Prezenta soma]ie se afi[eaz` la
imobilele în litigiu, a[a cum au fost identificate mai
sus ,la sediul Judec`toriei Rupea, la BCPI Rupea, pre-
cum [i la sediul Prim`riei Bune[ti [i se public` în
dou` ziare de larg` r`spândire. Dosar nr.
74/293/2014.

SOMA}II
Som`m toate persoanele interesate s` formuleze
opozi]ie la cererea reclaman]ilor Antochi Doina [i
Antochi Gheorghe, \nregistrat` pe rolul Judec`to-
riei Vaslui sub nr. 722/333/2014, ce are ca obiect con-
statarea dob~ndirii prin efectul uzucapiunii de 30
de ani, a dreptului de proprietate asupra imobilului
cas` [i teren \n suprafa]` de 509 m p, situat \n
Vaslui, suburbia Brodoc, str. Enachita Vacarescu, nr.
12, jude]ul Vaslui. |n caz contrar, \n termen de 6 luni
de la publicare [i afi[area soma]iei de fa]`, se va
trece la judecarea cererii.

NOTIFICåRI
Dosar nr. 2698/121/2014. Tribunalul Gala]i. Salina
2000 SPRL, desemnat` lichidator, notific` de-
schiderea procedurii simplificate a falimentului SC
Anghel Security SRL Gala]i (CUI 26782776,
J17/362/2010). Termenul limit` pentru depunerea
declara]iilor de crean]` este 20.06.2014, termenul
pentru \ntocmirea tabelului preliminar al crean]elor
07.07.2014 [i termenul pentru definitivarea tabelu-
lui crean]elor 22.07.2014. Prima adunare a credito-
rilor convocat` de judec`torul sindic: 30.07.2014,
sala 11, ora 09:00, Tribunalul Gala]i, sala 11. Rela]ii
suplimentare la telefon 0236-467.243.

DIVERSE
Cristian Lay Spania: bijuterii, cosmetice, parfumuri,
ceasuri! www.cristian-lay.ro, 0721.794.145,
0762.680.748, 0755.861.864.

Dinamic Insolv IPURL în calitate de administrator
judiciar v` informeaz` c` împotriva SC Autoinstruc-
tor SRL având CUI RO19635160, J06/871/2006, a fost
deschis` procedura general` a insolven]ei prin
Sentin]a civil` nr. 584/04.04.2014 din dosar nr.
529/112/2014 al Tribunalului Bistri]a-N`s`ud. Credi-
torii sunt invita]i s`-[i depun` cererile de crean]e la
grefa instan]ei în temeiul Legii 85/2006.

SCP Evrika Insolvency IPURL, reprezentat` prin aso-
ciat coordonator Liscan Aurel, \n calitate de admin-
istrator judiciar al SC Astor Safe Grup SRL desemnat
prin sentin]a civil` din data de 18.04.2014,
pronun]at` de Tribunalul Bucure[ti, Sec]ia a VII-a
Civil` \n Dosar nr. 33171/3/2013, notific` deschiderea
procedurii insolven]ei prev`zut` de Legea nr.
85/2006 împotriva SC Astor Safe Grup SRL, cu
sediul \n Bucure[ti Sectorul 2, Str. Her]a, Nr. 6, Bloc
64B, Scara 2, Etaj 2, Ap. 109, CUI 16149581, nr. de or-
dine \n registrul comer]ului J40/2326/2004. Per-
soanele fizice [i juridice care \nregistreaz` un drept
de crean]` \mpotriva SC Astor Safe Grup SRL vor for-
mula declara]ie de crean]` care va fi \nregistrat` la
grefa Tribunalului Bucure[ti - sec]ia a VII-a Civila, cu
referire la dosarul nr. 33171/3/2013, \n urm`toarele
condi]ii: a) termenul limit` pentru \nregistrarea
cererii de admitere a crean]elor asupra averii deb-
itorului 02.06.2014; b) termenul de verificare a
crean]elor, de \ntocmire, afi[are [i comunicare a
tabelului preliminar de crean]e 23.06.2014;a c) ter-
menul pentru \ntocmirea [i afi[area tabelului de-
finitiv la 08.07.2014; d) data primei [edin]e a
adun`rii generale a creditorilor, 30.06.2014 ora
14.00; e) adunarea general` a asocia]ilor la data de
07.05.2014, ora 14.00 la sediul administratorului ju-
diciar.

ADUNåRI GENERALE
Convocare: Gruia Bogdan, în calitate de Adminis-
trator Unic al SC Simex SA, cu sediul social în Mun.
Bucure[ti, Str. Arh. Grigore Cerchez nr.12, etaj 2, cam.
5, sector 1, având num`r de înregistrare în Registrul
Comer]ului de pe lâng` Tribunalul Bucure[ti
J40/45/15.01.1991, Cod Unic de Înregistrare RO
1555360, convoc Adunarea General` Ordinar` a
Ac]ionarilor societ`]ii în data de 29.05.2014, ora
10.00, la sediul din Str. Arh. Grigore Cerchez nr.12,
etaj 2, cam.5, sector 1, Bucure[ti, pentru to]i
ac]ionarii înregistra]i în Registrul Ac]ionarilor la
data de referin]` 26.05.2014, cu urm`toarea ordine
de zi: 1. Aprobarea situa]iilor financiare aferente an-
ului 2013; 2. Ratificarea Deciziei Administratorului
din data de 08.04.2014; 3. Diverse. În cazul în care la
prima convocare nu vor fi îndeplinite condi]iile
legale referitoare la întrunirea cvorumului,
Adunarea General` Ordinar` a Ac]ionarilor SC
Simex SA se reconvoac` pentru data de 03.06.2014,
la aceea[i or` [i la aceea[i adres`.

Convocator al Consiliului de Administra]ie SC
Arpimex Trading SA C.U.I. RO 330955, J40/87/1991:
În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 [i a
actului constitutiv al societ`]ii, convoac` Adunarea
General` Ordinar` a Ac]ionarilor pe data de 29 mai
2014 ora 9:00, la sediul din Bucure[ti, str. Doamna
Chiajna nr. 26, sector 3, cu urm`toarea ordine de zi:
1. Raportul Consiliului de Administra]ie privind ac-
tivitatea economico-financiar` a societ`]ii pe anul
2013; 2. Raportul comisiei de cenzori la bilan]ul con-
tabil al SC Arpimex Trading SA, la 31.12.2013; 3. Apro-
barea bilan]ului [i contului de profit [i pierdere pe
anul 2013; 4. Aprobarea bugetului de venituri [i
cheltuieli pe anul 2014; 5. Aprobarea programului
de activitate al societ`]ii pe anul 2014; 6. Aprobarea
organigramei pe anul 2014; 7. Diverse. Dac`
Adunarea General` a Ac]ionarilor programat` în
data de 26 mai 2014, nu îndepline[te condi]iile de
validare, aceasta va avea loc în data de 5 iunie 2014
ora 9:00. Pre[edintele Consiliului de Administra]ie,
Mihai Plumb.

Pre[edintele Consiliului de administra]ie al SC Rom-
beton SA, cu sediul în Bucure[ti, sectorul 3, str. V. Lu-
caci nr.35, înmatriculat` sub nr. J40/480/1991 având
C.U.I. R361277, în baza deciziei Consiliului de Admin-
istra]ie formuleaz` prezenta Convocare a Adun`rii
Generale Ordinare a Ac]ionarilor SC Rombeton SA,
care va avea loc, la prima convocare, la data de
29.05.2014 orele 10:00, la sediul social al societ`]ii
din Bucure[ti, sectorul 3, str. V. Lucaci nr. 35, cu
urm`toarea ordine de zi: 1. Revocarea din func]ie
respectiv numirea membrilor Consiliului de Admin-
istra]ie [i stabilirea remunera]iei acestora; 2. Apro-
barea bilan]ului contabil, a contului de profit [i
pierderi [i anexele acestuia încheiate pentru
exerci]iul financiar 2013; La A.G.O.A. vor participa
to]i ac]ionarii înregistra]i la data de referin]` de
09.05.2014. Data de înregistrare, conform
dispozi]iilor art. 238 Legea 297/2004. Ac]ionari în
cadrul AGOA, pot exercita anumite drepturi con-
form dispozi]iilor art. 7 [i art. 13 din Regulamentul
C.N.V.M. nr. 6/2009. Data limit` pân` la care se pot
depune candidaturile pentru alegerea administra-
torilor este 10.05.2014. Lista cu numele, localitatea
de domiciliu [i calificarea profesional` ale per-
soanelor propuse pentru func]ia de administrator,
se afl` la dispozi]ia ac]ionarilor, putând fi consul-
tat` [i completat`. Formularele de  procuri speciale,
documentele [i materialele informative referitoare
la problemele înscrise pe ordinea de zi, se pot con-
sulta [i ob]ine de la sediul societ`]ii, de luni pân`
vineri, între orele 10:00-12:00, dup` o programare
prealabil`, începând cu data de 12.05.2014. Dup`
completarea [i semnarea procurilor speciale, un ex-
emplar în original al procurii se va depune /expe-
dia la sediul societ`]ii- biroul personal, pân` la data
de 23.05.2014, orele 15:00. În caz de neîndeplinire a
condi]iilor necesare desf`[ur`rii [edin]ei în data de
29.05.2014 Adunarea General` Ordinar` a Ac]ionar-
ilor se convoac`, în a doua [edin]`, pentru data de
30.05.2014, la aceea[i or` [i loc anun]at [i pentru
prima [edin]`, cu p`strarea aceleia[i ordini de zi.

Convocator nr. 3433/25.04.2014 Consiliul de Admin-
istra]ie al societ`]ii Perla Covasnei SA, cu sediul în
Ora[ul Voluntari, Bulevardul Pipera nr.1/I, cl`direa
ADMIN D+P+M+4E, intrarea B, etaj 4, Jude]ul Ilfov,
CUI: 558601, prin Pre[edintele Consiliului de Admin-
istra]ie, Violeta Moraru, convoac` Adunarea Gen-
eral` Ordinar` a Ac]ionarilor în data de 29.05.2014,
ora 12.00, la adresa sediului social, sus-men]ionat`.

În cazul în care la prima convocare nu se îndeplinesc
condi]iile de cvorum prev`zute de lege, a doua
[edin]` a Adun`rii Generale Ordinare a Ac]ionar-
ilor va avea loc în data de 30.05.2014, ora 12.00, în
acela[i loc [i cu aceea[i ordine de zi. Ordinea de zi
pentru [edin]a Adun`rii Generale Ordinare a
Ac]ionarilor este urm`toarea: 1. Aducerea la
cuno[tin]a ac]ionarilor despre demisia d-lui Rotaru
Adrian din func]ia de membru al Consiliului de Ad-
ministra]ie. 2. Alegerea unui nou membru în Consil-
iul de Administra]ie al societ`]ii, în locul d-lui Rotaru
Adrian. 3. Prezentarea raportului auditorului finan-
ciar independent privind situa]iile financiare ale ex-
erci]iului financiar al anului 2013. 4. Prezentarea,
analiza [i pronun]area asupra raportului Consiliu-
lui de Administra]ie pentru exerci]iul financiar 2013.
5.Prezentarea, analiza, discutarea [i aprobarea
situa]iilor financiare aferente exerci]iului financiar
2013 [i modalitatea de repartizare a rezultatului ex-
erci]iului. 6. Analiza, discutarea [i pronun]area
asupra desc`rc`rii de gestiune a administratorilor
care [i-au îndeplinit mandatul pe perioada anulului
2013. 7. Prezentarea, analiza, discutarea [i aprobarea
Bugetului de venituri [i cheltuieli [i a Programului
de Investi]ii pentru exerci]iul financiar 2014. 8. Man-
datarea persoanelor responsabile pentru a în-
deplini formalit`]ile necesare înregistr`rii [i
public`rii hot`rârilor luate în cadrul Adun`rii Gen-
erale Ordinare, precum [i pentru transmiterea aces-
tora institu]iilor pie]ei de capital. 9. Aprobarea datei
de 13.06.2014 ca dat` de înregistrare pentru identi-
ficarea ac]ionarilor asupra c`rora se r`sfrâng
efectele hot`rârii Adun`rii Generale Ordinare a
Ac]ionarilor în conformitate cu prevederile
art.238(1) din Legea nr.297/2004. Data de referin]`
pentru identificarea ac]ionarilor care au dreptul s`
participe [i s` voteze în cadrul Adun`rii Generale
Ordinare este 16.05.2014. Doar persoanele care sunt
ac]ionari la aceast` dat` au dreptul de a participa [i
de a vota în cadrul Adun`rii Generale Ordinare a
Ac]ionarilor. Au dreptul de a cere introducerea unor
noi puncte pe ordinea de zi, de a prezenta proiecte
de hot`râre pentru punctele incluse sau propuse,
de a adresa întreb`ri privind punctele de pe ordinea
de zi prev`zute la art.7 [i 13 din Regulamentul
CNVM nr.6/2009, unul sau mai mul]i ac]ionari
reprezentând, individual sau împreun`, cel pu]in
10% din capitalul social. Cererile se înainteaz` Con-
siliului de Administra]ie în cel mult 15 zile de la pub-
licarea convoc`rii, în vederea public`rii [i aducerii
acestora la cuno[tin]a celorlal]i ac]ionari. În cazul
în care ac]ionarii doresc s` formuleze propuneri de
candidaturi pentru calitatea de membru al Consili-
ului de Administra]ie, în cerere vor fi incluse in-
forma]ii cu privire la numele, localitatea de
domiciliu [i calificarea profesional` ale persoanelor
propuse pentru aceste func]ii, data limit` pentru
depunerea acestora fiind 21.05.2014. Ordinea de zi
completat` cu punctele propuse de ac]ionari, ulte-
rior convoc`rii, va fi publicat` cu cel pu]in 10 zile
înaintea datei Adun`rii Generale, men]ionat` în
convocatorul ini]ial. Lista cuprinzând informa]ii cu
privire la numele, localitatea de domiciliu [i califi-
carea profesional` ale persoanelor propuse pentru
func]ia de administrator/membru al Consiliului de
Administra]ie, se afl` la dispozi]ia ac]ionarilor,
putând fi consultat` [i completat` de ace[tia. In-
forma]ii detaliate privind aceste drepturi, textul in-
tegral al documentelor ce urmeaz` a fi prezentate
Adun`rii Generale Ordinare a Ac]ionarilor, proiec-
tul de Hot`râre al Adun`rii Generale Ordinare a
Ac]ionarilor [i toate celelalte informa]ii prev`zute
de art.6 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 sunt
disponibile pe website-ul societ`]ii la adresa:
www.perlacovasnei.ro. Ac]ionarii persoane fizice cu
capacitate deplin` de exerci]iu înregistra]i la data
de referin]` pot participa [i vota la Adun`rile Gen-
erale personal doar în baza buletinului/c`r]ii de
identitate sau a pa[aportului. Ac]ionarii persoane
fizice cu capacitate deplin` de exerci]iu pot partic-
ipa [i vota în cadrul Adun`rii Generale Ordinare [i
prin intermediul unei oricare alte unice persoane
fizice sau juridice, cu excep]ia administratorilor,
doar pe baz` de procur` special`. Pentru a asigura
identificarea ac]ionarului, a reprezentantului [i
posibilitatea verific`rii con]inutului instruc]iunilor
de vot, procurile speciale trebuie s` fie încheiate în
form` autentic` notarial`/înscris sub semn`tur`
privat` atestat de c`tre un avocat conform Legii
51/1995/înscris sub semn`tur` privat` încheiat la
sediul Perla Covasnei SA în prezen]a
reprezentan]ilor societ`]ii/înscris electronic ce are
ata[at` semn`tur` electronic` extins`. Procurile
speciale vor fi depuse cu 48 de ore înainte de data
Adun`rii Generale Ordinare la sediul societ`]ii în
original/copie legalizat` notarial sau trimise pe
adresa de e-mail: office@perlacovasnei.ro prin în-
scris electronic ce are ata[at` semnatur` elec-
tronic` extins`. Formularul de procur` special`
obligatoriu a fi utilizat poate fi procurat on-line de
pe website-ul societ`]ii la adresa: www.perlacovas-
nei.ro. Ac]ionarii care nu au capacitate de exerci]iu
pot fi reprezenta]i de reprezentan]ii lor legali care,
la rândul lor, pot da altor persoane procur` special`,
prevederile alineatului anterior aplicându-se core-
spunz`tor. Ac]ionarii persoane juridice pot partic-
ipa la [edin]a Adun`rii Generale Ordinare doar prin
reprezentantul lor legal sau printr-o alt` persoan`
împuternicit` s` îi reprezinte în baza unei împuter-
niciri în form` scris`, semnat` [i stampilat` de
reprezentantul legal al persoanei juridice.Votul prin
coresponden]` sau prin mijloace electronice este
permis. Procedura detaliat` de vot prin corespon-
den]` sau prin mijloace electronice, precum [i
cerin]ele [i constrângerile necesare identific`rii
ac]ionarilor pot fi consultate pe website-ul soci-
etatii: www.perlacovasnei.ro. Formularele de
procuri speciale se pot ob]ine de la sediul societ`]ii,
începând cu data de 22.05.2014, între orele 09.00-
17.00. Pre[edintele Consiliului de Administra]ie al
Perla Covasnei SA- Dna. Moraru Violeta.     

LICITA}II
SC Pirania SRL Boto[ani organizeaz` licita]ie pen-
tru achizi]ionare de utilaje ferm` piscicol`, conform
proiectului “Investi]ii în acvacultur` la SC Pirania
SRL Boto[ani” Contract de finan]are neram-
bursabil` nr. 140/2014, prin POP 2007- 2013, cofi-
nan]at prin FEP, criteriul de atribuire: oferta cea mai
avantajoas` din punct de vedere economic, val-
oarea total` estimat` a contractului 787.275,61 lei,
durata contractului: dou` luni de la semnarea con-
tractului, data limit` de depunere a odertelor
12.05.2014, ora 24.00: Detalii pe www.pirania-
srl.com sau la adresa sediului social Boto[ani, str.
Gen. Gh Avr`mescu 10, bl. K14, sc.C, ap.16, tel
0231.516.630, office@pirania-srl.com, persoan` de
contact Atodiresei Jenica.

Prim`ria ora[ului P`t~rlagele, cu sediul \n ora[ul
P`t~rlagele, jude]ul Buz`u, str. Nicolea B`lcescu nr.
108, organizeaz` la data de 19.05.2014, ora 10:00,
licita]ie deschis` cu oferte \n plic, pentru \nchirierea
unui spa]iu \n suprafa]` de 2 mp, pentru amplsarea
unui automat bancar, situat la parterul Policlinicii
din ora[ul P`t~rlagele. Licita]ia va avea loc la sediul
prim`riei ora[ului P`t~rlagele. Caietul de sarcini va
fi procurat de la sediul prim`riei, biroul urbanism,
la pre]ul de 10 lei. Ofertele se vor depune la regis-
tratura prim`riei p~n` la data de 19.05.2014, ora

09:00. Date [i informa]ii suplimentare pute]i
ob]ine la nr. de telefon 0238-550.001, fax 0238-
550.001, e-mail: primaria.patarlagele@yahoo.com,
sau la sediul prim`riei, serviciul Urbanism [i de
Achizi]ii Publice.

Anun] de vânzare. Capital Insol SPRL, în calitate de
lichidator judiciar al TRD Tnuva Romania Dairies SRL
(in faliment, in bankruptcy, en faillite ), cu sediul în
Popesti Leordeni, [os. Olteni]ei nr. 251, jude]ul Ilfov,
înregistrat` la ORC sub nr J23/1609/2007, CUI
RO16738315, debitor în dosarul nr: 26/93/2012 de pe
rolul Tribunalului Ilfov, anun]` vânzarea prin licita]ie
public` cu strigare a bunurilor TRD Tnuva România
Dairies SRL dup` cum urmeaz`: -“Pachet de bunuri”
(containere [i bunurile depozitate în acestea;
obiecte de inventar aflate în birouri, magazie [i lab-
orator). -Pre]ul de pornire la licita]ie –58.662,80
euro+ TVA. Licita]ia va avea loc în data de 09 mai
2014, ora 11.00, la sediul lichidatorului din Bucure[ti,
str. Intr. Gh Simionescu, nr.15, parter, sector 1. Docu-
menta]ia de înscriere va fi depus` la sediul lichida-
torului judiciar Capital Insol SPRL din Bucure[ti,
pân` în data de 07 mai 2014, ora 11.00. Garan]ia de
participare este de 10% din pre]ul de pornire al
licita]iei (f`r` TVA). Bunurile nu se vând individual.
Listele cu bunuri din componenta ”pachet de
bunuri” sunt cuprinse în Caietul de sarcini.
Condi]iile pe care trebuie s` le îndeplineasc` ofer-
tan]ii sunt precizate în Regulamentul cuprinzând
instruc]iunile de desf`[urare a licita]iei, care este
anex` la Caietul de sarcini. Caietul de sarcini poate
fi achizi]ionat de la sediul lichidatorului judiciar Cap-
ital Insol SPRL, din Bucure[ti, str. Intr. Gh Simionescu
nr.15, parter, sector 1 (orele 10,00-16,00). Costul unui
caiet de sarcini este de 500 lei (plus TVA). Prezentul
anun] constituie [i notificare c`tre creditori, deb-
itori [i orice persoan` fizic` sau juridic` interesat`
în cauz`. Informa]ii suplimentare se pot ob]ine de
pe www.capitalinsol.ro; office@capitalinsol.ro; tel:
021/232.40.30 [i 0723/180.414.

Anun] de licita]ie. 1.V~nz`torul: Consiliul Local
Cocor`[tii Colt/Prim`ria comunei Cocor`[tii Col] cu
sediul \n Cocor`[tii Col], nr. 221, jude]ul Prahova,
telefon 0244484100, Cod de identificare fiscala
16346516, e-mail cocorastiicolt@europrahova.eu,
persoan` de contact Pascale Mihaela; 2.Procedura
de atribuire a contractului de v~nzare: licita]ie; 3.
Denumire contract: “V~nzare teren \n suprafa]` de
678 mp \n vedrea realiz`rii unei construc]ii cu des-
tina]ia alimenta]ie public` (patiserie, cofet`rie,
restaurant, bar), conform cerin]elor concedentului”;
4.Tipul contractului: de v~nzare cump`rare; 5.De-
scriere succint` a contractului: Consilul Local
Cocor`[tii Col]/Prim`ria comunei Cocor`[tii Col]
vinde un teren \n  suprafa]` de 678 mp, apar]in~nd
domeniului privat al comunei Cocor`[tii Col] \n ved-
erea realiz`rii unui spa]iu cu destina]ie alimenta]ie
public` (patiserie, cofet`rie, restaurant, bar). 6.
Ofertan]ii interesa]i pot depune o solicitare, \n ved-
erea ob]inerii documenta]iei de atribuire, la sediul
prim`riei comunei Cocor`[tii Col], Compartiment
Achizi]ii publice [i Urbanism. 7. Termenul limit` pen-
tru depunerea solicit`rilor de clarific`ri: 14.05.2014
ora 15.00. 8. Termenul limit` de r`spuns la solicit`ri
de clarific`ri: 18.05.2014. 9. a) Costul documenta]iei
de atribuire: 50 lei, achita]i numerar la casieria au-
torit`]ii contractante. b)Taxa de participare la
licita]ie: 200 lei, achita]i numerar la casieria au-
torit`]ii contractante. 10. Termen limit` pentru
depunerea ofertelor: 22.05.2014  ora: 09.00. Adresa
la care se depun ofertele: sediul v~nz`torului; limba
de redactare a ofertei: limba rom~n`. Ofertele se
vor depune \n dou` exemplare. Nu se admit oferte
alternative. 11. Se constituie garan]ia de participare
la licita]ie \n cuantum de 275 lei, sub forma de
scrisoare de garan]ie bancar` \n favoarea
v~nz`torului sau orice modalitate agreat` de leg-
isla]ia \n vigoare. 12. Data, ora [i locul deschiderii
ofertelor: 22.05.2013 ora 10:00, la sediul v~nz`toru-
lui. 13. Criterii de atribuire a contractului de v~nzare:
cel mai mare pre]. 14. Organismul competent pen-
tru depunere contesta]ii: sediul autorit`]ii contrac-
tante,Tribunalul Prahova-Sec]ia comercial` [i
Contencios Administrativ. 15. Perioada minim` de
valabilitate a ofertei: 90 de zile de la termenul
limit` de primire a ofertelor. Data public`rii
anun]ului de licita]ie: 28.04.2014. 16. Informa]ii su-
plimentare: Sediul prim`riei comunei Cocor`[tii
Col], nr.221, jud. Prahova, tel/ fax 0244484100, per-
soan` de contact Pascale Mihaela.

Comuna Dr`g`ne[ti-Prim`ria Comunei Dr`g`ne[ti
cu sediul în localitatea Dr`g`ne[ti, str. Principal` nr.
37, jud. Bihor, organizeaz` licita]ie public` deschis`.
a) Comuna Dr`g`ne[ti cu sediul în localitatea
Dr`g`ne[ti, str. Principal` nr. 37, jud. Bihor, tel/fax:
0259.321.729, e-mail:
primaria.draganesti@cjbihor.ro. b) Hot`rârea
privind stabilirea modalit`]ii de gestiune: HCL nr.
30/2012 [i 16/2014. c) Aria teritorial` unde urmeaz`
a se presta/furniza serviciul/ activitatea: localitatile
din comuna Dr`g`ne[ti, jude]ul Bihor. d) Activi-
tatea/serviciul care urmeaz` s` fie prestat`/pre-
stat/ furnizat`/furnizat detaliat pe activit`]i:
delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu
apa. e) Durata contractului de delegare a gestiunii:
5 ani. f) Comuna Draganesti cu sediul în localitatea
Draganesti, str. Principala nr. 37, jud. Bihor, tel/fax:
0259.321.729, e-mail:
primaria.draganesti@cjbihor.ro. Documentatia de
atribuire se poate achizitiona de la sediul dele-
gatarului in baza unei solicitari scrise ce se va înreg-
istra într-un registru de intrare-iesire de]inut de
delegatar la sediul s`u. g) Termenul-limit` de
depunere a ofertelor, data [i ora, adresa la care se
depun/transmit ofertele: 27.05.2014 ora 10:00,
sediul Comuna Draganesti cu sediul în localitatea
Draganesti, str. Principala nr. 37, jud. Bihor. h) Data,
ora [i locul deschiderii ofertelor: 27.05.2014 ora
11:00. i) Garantia de participare la licitatie: 100 lei.
j) Durata de valabilitate a ofertei: 30 zile de la data
deschiderii acesteia.

PIERDERI
Pierdut anexe certificat de \nmatriculare emise pe
numele Midal Electronic Center SRL, cu sediul so-
cial \n localitatea Bucure[ti, Sector 1, Str. Neatarnarii
nr. 8887111. Le declar nule.

Pierdut plan cadastral nr. cadastral 470/4, suprafa]a
1.400mp, Tarla 125, Parcela 1, Cartea Funciar̀  nr.2102,
pe numele Ghica Niculae, emis în Septembrie 2007,
Oficiul de Cadastru [i Publicitate Imobiliar` Ilfov.

Declar pierdut Certificat de Înregistrare al firmei
Faju International SRL, înregistrat` la Registrul
Come]ului cu nr.de ordine J40/4396/13.04.2012
(data eliberarii 18.04.2012), Cod Unic de Înregistrare
26598103 din data de 03.03.2010, Seria B,
Nr.2584642, sediul social cu adresa în Bucure[ti, Sec-
tor 1, Calea Victoriei, nr.214, pravalia nr. 2.

MATRIMONIALE
Pensionar`, 65 ani, studii superioare dore[te o
toamn` t~rzie l~ng` un domn tomnatic. Telefon
0755.333.491.

Publicitate


