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OFERTE SERVICIU
SC Arcforce Solutions SRL, Craiova, caut` personal
disponibil, cunosc`tor al limbii franceze pentru
deta[are în Fran]a (Corsica) pentru urm`toarele
posturi: osp`tar, buc`tar, barman, cameriste, aju-
tor buc`tar. Pentru informa]ii suplimentare v`
rug`m s` ne contacta]i la num`rul de telefon:
0251.544.000; 0748.157.596; adres` e-mail:
amarcu@arcforce.ro

Institutul Na]ional de Cercetare- Dezvoltare pen-
tru Optoelectronic` INOE 2000 cu sediul în Str.
Atomi[tilor nr.409, Ora[ M`gurele, Jud. Ilfov,
scoate la concurs: -1 post de cercet`tor [tiin]ific
în domeniul fizic` cu urm`toarele cerin]e: studii
superioare de lung` durat` absolvite cu diplom`
sau studii superioare echivalente (studii univer-
sitare cu diplom` de licen]` [i studii universitare
de masterat) [i s` fie înscris la [coala doctoral`;
vechime minim` în activitatea de cercetare în
specialitate sau în înv`]`mântul superior- 2 ani.
Locul desf`[ur`rii concursului: la sediul INOE
2000 din Str. Atomi[tilor nr.409, Ora[ul
M`gurele, Jud. Ilfov. Data depunerii dosarului de
concurs: 09.06.2014- 13.06.2014. Dosarul de con-
curs se depune la Secretariatul INOE din Str.
Atomi[tilor nr.409, Ora[ul M`gurele, Jud. Ilfov.
Rela]ii la telefon: 021.457.45.22.

Prim`ria comunei Mihai Eminescu organizeaz`
în data de 05 iunie 2014, ora 9.00 prob` supli-
mentar`, verificare cuno[tin]e operare PC- prob`
eliminatorie, 05 iunie 2014, ora 11.00 prob` scris`,
09 iunie 2014, ora 10.00 interviul, concurs pentru
ocuparea func]iei publice vacante de execu]ie de
referent clasa III, grad profesional asistent, clasa
de salarizare 13 în cadrul Compartimentului
Caserie din subordinea Biroului Impozite [i Taxe-
casierie al aparatului de specialitate al Primarului
com Mihai Eminescu. Condi]iile de participare la
concurs [i bibliografia se afi[eaz` la sediul
Prim`riei com Mihai Eminescu. Concursul va avea
loc la sediul Prim`riei comunei Mihai Eminescu.
Rela]ii suplimentare se pot ob]ine la sediul
prim`riei com Mihai Eminescu- loc. Ipote[ti, com
Mihai Eminescu, jud Boto[ani sau la telefon
0231.512.183.

Consiliul Jude]ean Gorj organizeaz` concursul de
recrutare pentru ocuparea func]iei publice de
execu]ie vacante de consilier, clasa I, gradul pro-
fesional superior la Compartimentul eviden]`
patrimoniu public [i privat, Serviciul eviden]`
patrimoniu, monitorizare proiecte [i servicii co-
munitare de utilit`]i publice, Direc]ia tehnico-
economic`, dezvoltare regional` [i rela]ii externe
din Aparatul de specialitate al Consiliului
Jude]ean Gorj. 1. Data [i probele stabilite pentru
organizarea concursului: proba scris`: 06 iunie
2014, ora 10:30, la sediul Consiliului Jude]ean
Gorj; interviul: 10 iunie 2014, ora 14:00. 2. Condi]ii
de participare la concursul de recrutare: 2.1.
Condi]ii generale – Candida]ii trebuie s` îndeplin-
easc` condi]iile prev`zute de art. 54 din Legea nr.
188/1999 privind Statutul func]ionarilor publici,
r(2), cu modific`rile [i complet`rile ulterioare. 2.2.
Condi]ii specifice: 1. studii universitare de licen]`
absolvite cu diplom`, respectiv studii superioare
de lung` durat` absolvite cu diplom` de licen]`
sau echivalent`, în domeniul [tiin]e economice
sau [tiin]e administrative; 2. vechime în speciali-
tatea studiilor necesare exercit`rii func]iei pub-
lice - minimum 9 ani; 3. cuno[tin]e operare PC -
nivel mediu (atestate prin documente emise de
institu]ii sau alte entit`]i abilitate). 3. Termenul
de depunere al dosarelor de concurs: Data limit`
de depunere a dosarelor de concurs este în ter-
men de 20 de zile de la data public`rii anun]ului
în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a (re-
spectiv 20 de zile de la data public`rii prezentului
anun]) [i vor con]ine în mod obligatoriu docu-
mentele prev`zute la art. 49 din H.G. nr. 611/2008
pentru aprobarea normelor privind organizarea
[i dezvoltarea carierei func]ionarilor publici, cu

modific`rile [i complet`rile ulterioare. Acest
anun] este publicat [i pe site-ul Consiliului
Jude]ean Gorj www.cjgorj.ro. În anex` sunt
men]ionate documentele necesare dosarului de
concurs. Alte rela]ii suplimentare se pot ob]ine
la sediul Consiliului Jude]ean Gorj, Serviciul
resurse umane, managementul func]iei publice,
IT, camerele: 251/241, telefon: 0253/212016, inte-
rior 251/241.

PRESTåRI SERVICII
Acoperi[uri tabl` metalic`, tabl` zincat`, burlane,
accesorii repara]ii, dulgheri, vipsitori
0722.17.00.04.

CITA}II
Pop Gheorghi]a este citat` la Judec`toria Brezoi,
în dosar nr. 75/198/2010, la data de 26 mai 2014,
în proces cu Dobrescu Vasile.

Pârâtul Doban Constantin- Radu, cu ultimul domi-
ciliu cunoscut în satul Sec`re[ti, comuna Cu-
cuteni, jude]ul Ia[i este citat la Judec`toria
Hârl`u, jude]ul Ia[i pentru termenul de judecat`
din data de 02.06.2014, ora 8.30 în Dosar nr.
141/239/2014, având ca obiect divor] cu minori–
reclamant` Doban Andreea.

P~r~ta Uricaru Maricica fiica lui Gheorghe [i
Maria cu ultimul domiciliu cunoscut \n satul [i
comuna Ciurea, jud. Ia[i, este citat` la Judec`toria
Ia[i, sec]ia civil`, \n dosarul 29520/245/2012, \n
cauza av~nd ca obiect stabilirea autorit`]ii
p`rinte[ti cu privire la minorul Goldan Remus
Cosmin [i stabilirea locuin]ei acestuia, la ter-
menul din data de 22.05.2014, la C 8, ora 8.30.

Pârâtul Cr`ciun Costel este chemat la Judec`toria
Dorohoi în proces de divor] cu Cr`ciun Floarea
Lucre]ia, în data de 14.05.2014, dosar
417/222/2014.

P~r~tul Cre]u Constantin, cu ultimul domiciliu
cunoscut \n sat Dragomire[ti, comuna
Dragomire[ti, jude]ul Vaslui, este chemat la
Judec`toria Vaslui, pentru termenul din data
15.05.2014, ora 08 00, \n proces cu Cretu Lia Geor-
giana, dosar nr. 7989/333/2013, av~nd ca obiect
divor] cu minori.

Numitul Molea Nicolaie, cu ultimul domiciliu
cunoscut \n ora[ul Bolde[ti – Sc`eni, Str.
Petroli[tilor nr. 16, bl. 60, ap. 2, jude]ul Prahova
este citat ca intimat p~r~t la Tribunalul Prahova
08:30 \n 27 mai 2014 \n dosarul nr. 2652/331/2010
\n proces cu recuren]ii reclaman]i Cojocaru Ghe-
orghe [i Cojocaru Doina – recurs.

Se citeaz` pârâtul Olteanu Vasile Emilian cu ul-
timul domiciliu cunoscut în Bucure[ti, str. Valea
Oltului, nr.6, bl.AA, sc.D, ap.48, sector 3, pentru
data de 08.05.2014, ora 12.00 la Judec`toria
Ploie[ti cu sediul în Ploie[ti, str. V`leni nr.44, în
dosarul nr. 3491/281/2013, cu obiect succesiune,
reclamant` Fr`]il` Maria.

Reclamantul Panaiet Ghe. Constantin o citeaz`
pe pârâta Husu Maria (fiica) la Judec`toria P`târ-
lagele pentru data de 19.05.2014, ora 9,00, în
dosarul nr. 2359/277/2013, având ca obiect servi-
tute de trecere.

Se citeaz`, în calitate de intima]i/pârâ]i, în Dosar
nr. 1422/828/2011, numi]ii Radu Bogdan Mihail,
cunoscut cu ultim domiciliu în România, Bucure[ti,
b-dul Ana Ip`tescu nr. 24-26, et. 3, ap. 34, sector 1,
cet`]ean român cu domiciliul în Canada [i Radu
Constantin Doru, cunoscut cu ultim domiciliu în
România, Bucure[ti, str. B`icule[ti, nr. 11, ap. 15, sec-
tor 1, cet`]ean român cu domiciliul în Canada, cu
men]iunea prezent`rii în data de 23.05.2014, ora
09,00, camera Sala A, la Judec`toria Sibiu. 

DIVERSE
SC Pirania SRL Boto[ani anun]` începerea proiec-
tului “investi]ii în acvacultur` la SC Pirania SRL

Boto[ani” m`sura 2.1 acvacultura ac]iunea 2
varia]iile produc]iei datorit` extinderii sau mod-
erniz`rii exploata]iilor piscicole existente prin
POP 2007 - 2013, finan]at prin FEP, contract
finan]are nerambursabil` nr. 140/ 2014.

Anun] public privind depunerea solicit`rii de
emitere a acordului de Mediu. SC Opentrans SRL
anun]` publicul interesat asupra depunerii so-
licit`rii de emitere a acordului de mediu pentru
proiectul: sta]ie de \mbuteliere gaze industriale
propus a fi amplasat \n jud. Cluj, municipiul Cluj-
Napoca, str. Cantonului, nr. 9. Informa]iile privind
proiectul propus pot fi consultate la sediul au-
torit`]ii competente pentru protect]ia mediului,
APM Cluj, str. Dorobantilor, nr. 99, Bl. 9B si la
sediul SC Opentrans SRL, Cluj-Napoca, str. Can-
tonului, nr. 9, tel. 0742002975, \n zilele de luni-
vineri, \ntre orele 8.30-16.00. Observa]iile
publicului se primesc zilnic, la sediul Agen]iei
pentru Protec]ia Mediului Cluj.

SC Ceprohart SA Braila, J09/649/1991, CUI: RO
2269251. Anun] Public. Autoritatea pentru Adminis-
trarea Activelor Statului -AAAS (fosta AVAS) orga-
nizeaz` prin Comisia de selec]ie desemnat` prin
Ordinul Pre[edintelui AAAS nr. 168/27.03.2014, la
sediul AAAS din Bucure[ti, str. Cpt. Av. Alexandru
[erb`nescu nr. 50, sector 1, evaluarea/selec]ia preal-
abil` în vederea desemn`rii a 3 membri în Consiliul
de Administra]ie la SC Ceprohart SA Br`ila, dup`
cum urmeaz`: -1 persoan` cu experien]` în activi-
tatea de administrare/ managementul a/al unor
întreprinderi publice profitabile sau a/al unor so-
ciet`]i comerciale profitabile din domeniul de ac-
tivitate al SC Ceprohart SA Br`ila; -2 reprezentan]i
ai autorit`]ii publice tutelare, respectiv ai Autorit`]ii
pentru Administrarea Activelor Statului, ori din
cadrul altor autorit`]i sau institu]ii publice. Procesul
de recrutare [i selec]ie se face cu respectarea O.U.G.
nr. 109/2011 privind guvernanta corporativ` a între-
prinderilor publice. Orice modific`ri legislative
ap`rute în cursul procesului vor fi luate în consider-
are. Cel pu]in unul dintre membrii Consiliului de Ad-
ministra]ie trebuie s` aib` studii economice [i
experien]` în domeniul economic, contabilitate,
audit sau financiar de minim 5 ani. Candida]ii s` nu
fac` parte din mai mult de 4 consilii de
administra]ie ale regiilor autonome sau ale so-
ciet`]ilor comerciale. Procedura de evaluare/
selec]ie prealabil` cuprinde dou` etape: -Etapa I
–selec]ia dosarelor; -Etapa II –interviu, pentru can-
dida]ii declara]i „admis” dup` etapa I. Interviul se
va sus]ine în limba român`. Criteriile de selec]ie
sunt: 1. îndeplinirea condi]iilor de participare,
dovedite prin con]inutul dosarului de participare; 2.
abilit`]ile manageriale vor fi testate [i evaluate pe
baza urm`toarelor criterii: a. capacitatea de analiz`
[i sintez`; b. orientarea c`tre rezultate; c. capaci-
tatea de luare a deciziilor; d. comportamentul în
situa]iile de criz`; e. exercitarea controlului de-
cizional; f. capacitatea managerial`. Condi]ii de par-
ticipare: Pentru 1 persoan` cu experien]` în
administrarea/ managementul a/al unor între-
prinderi publice profitabile sau a/al unor societ`]i
comerciale profitabile din domeniul de activitate
al SC Ceprohart SA Br`ila: -cunoa[terea limbii
române scris [i vorbit; -experien]` în activitatea de
administrare/ managementul a/al unor între-
prinderi publice profitabile sau a/al unor societ`]i
comerciale profitabile din domeniul de activitate
al SC Ceprohart SA Br`ila; -absolvent de studii uni-
versitare de licen]` absolvite cu diplom`, respectiv
studii superioare de lung` durat` absolvite cu
diplom` de licen]` sau echivalent`; -domiciliul sta-
bil/ reziden]a în România; -capacitate deplin` de
exerci]iu; -s` nu fi fost condamnat pentru gestiune
frauduloas`, abuz de încredere, fals, uz de fals,
în[el`ciune, delapidare, m`rturie mincinoas`, dare
sau luare de mit`, pentru infrac]iunile prev`zute de
Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea [i
sanc]ionarea sp`l`rii banilor, precum [i pentru insti-
tuirea unor m`suri de prevenire [i combatere a
finan]`rii actelor de terorism, cu modific`rile [i

complet`rile ulterioare, pentru infrac]iu-
nile prev`zute la art. 143-145 din Legea nr.
85/2006 privind procedura insolven]ei, cu
modific`rile [i complet`rile ulterioare; -nu
face parte din rândul func]ionarilor publici
sau al altor categorii de personal din cadrul
autorit`]ii publice tutelare ori din cadrul
altor autorit`]i sau institu]ii publice.
Dosarul de participare trebuie s` con]in`
obligatoriu: 1.Scrisoare de inten]ie (va fi
considerat` ofert` tehnic` conform O.U.G.
nr. 109/2011); 2.Curriculum vitae (model eu-
ropean conform H.G. nr. 1021/2004);
3.Copie dup` actul de identitate; 4.Copii
dup` documentele care atest` educa]ia [i
preg`tirea profesional` (diplom` de
licen]`, master, doctorat [i alte cursuri de
specializare/ perfec]ionare); 5.Documente/
adeverin]a în original din care s` rezulte ex-
perien]a în activitatea de administrare/
managementul a/al unor întreprinderi
publice profitabile sau a/al unor societ`]i
comerciale profitabile din domeniul de ac-
tivitate al S.C. Ceprohart S.A. Br`ila; 6.Cazier
judiciar; 7.Adeverin]a medical` din care s`
rezulte capacitatea deplin` de exerci]iu;
8.Copie dup` carnetul de munc` [i extras
REVISAL sau adeverin]e, dup` caz; 9.De-
clara]ie pe propria r`spundere din care s`
rezulte c` în perioada în care a ocupat o
func]ie de administrare/ management în
cadrul unei întreprinderi publice sau a unei
societ`]i comerciale din domeniul de activ-
itate al SC Ceprohart SA Br`ila, aceasta a în-
registrat profit cel pu]in pe parcursul unui
exerci]iu financiar; 10.Declara]ie pe propria
r`spundere din care s` rezulte îndeplinirea
condi]iilor prev`zute la art. 28 alin. (1) din
O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta cor-
porativ` a întreprinderilor publice din care
s` rezulte c` persoana participant` la pro-
cedura de evaluare/ selec]ie prealabil` nu
este func]ionar public, nu face parte din
alte categorii de personal din cadrul au-
torit`]ii publice tutelare ori din cadrul altor
autorit`]i sau institu]ii publice; 11.Declara]ie
de consim]`mânt prin care candidatul î[i

exprim` acordul de a procesa datele sale personale
în scopul procedurii de recrutare [i selec]ie; 12.De-
clara]ie pe proprie r`spundere prin care candidatul
va confirma c` nu se afl` întruna din situa]iile
prev`zute la art. 6 din OUG nr. 109/2011 privind gu-
vernan]a corporativ` a întreprinderilor publice sau
nu a suferit o condamnare pentru o infrac]iune
legat` de conduit` profesional`; 13.Declara]ie pe
proprie r`spundere prin care candidatul declar` c`
nu face parte din mai mult de 4 consilii de admin-
istra]ie ale regiilor autonome sau ale societ`]ilor
comerciale. Condi]ii de participare: Pentru 2
reprezentan]i ai autorit`]ii publice tutelare ori din
cadrul altor autorit`]i sau institu]ii publice: -
cunoa[terea limbii române scris [i vorbit; expe-
rien]` de cel pu]in 5 ani în cadrul autorit`]ii publice
tutelare ori în cadrul altor autorit`]i sau institu]ii
publice; -studii superioare; -domiciliul stabil/ rezi-
den]a în România; -capacitate deplin` de exerci]iu.
Dosarul de participare trebuie s` con]in` obligato-
riu: 1.Scrisoare de inten]ie (va fi considerat` ofert`
tehnic` conform O.U.G. nr. 109/2011); 2. Curriculum
vitae (model european conform H.G. nr. 1021/2004);
3. Copie dup` actul de identitate; 4.Copii dup` doc-
umentele care atest` educa]ia [i preg`tirea profe-
sional` (diploma de licen]`, master, doctorat [i alte
cursuri de specializare/ perfec]ionare); 5. Docu-
mente/ adeverin]a în original din care s` rezulte
care are experien]` de cel pu]in 5 ani în cadrul au-
torit`]ii publice tutelare ori în cadrul altor autorit`]i
sau institu]ii publice; 6.Cazier judiciar; 7. Adeverin]a
medical` din care s` rezulte capacitatea deplin` de
exerci]iu; 8.Copie dup` carnetul de munc` [i extras
REVISAL sau adeverin]e, dup` caz; 9. Declara]ie de
consim]`mânt prin care candidatul î[i exprim`
acordul de a procesa datele sale personale în scopul
procedurii de recrutare [i selec]ie; 10.Declara]ie pe
proprie r`spundere prin care candidatul va con-
firma c` nu se afl` întruna din situa]iile prev`zute
la art. 6 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta
corporativ` a întreprinderilor publice sau nu a
suferit o condamnare pentru o infrac]iune legat`
de conduit` profesional`; 11. Declara]ie pe proprie
r`spundere prin care candidatul declar` c` nu face
parte din mai mult de 4 consilii de administra]ie ale
regiilor autonome sau ale societ`]ilor comerciale.
Copiile actelor din dosarul de participare se prezint`
înso]ite de documentele originale, care se certific`
pentru conformitate de c`tre personalul care
asigur` secretariatul comisiei sau în copii legalizate.
Dosarele de participare se depun pân` la data de
12.05.2014, ora 14.00, la sediul AAAS aflat în Bu-
cure[ti, str. Cpt. Av. Alexandru {erb`nescu nr. 50,
sector 1, etaj 1, Direc]ia Resurse Umane -Secre-
tariatul Comisiei de evaluare/ selec]ie prealabil` în
vederea numirii membrilor Consiliului de Adminis-
tra]ie. Candida]ii care, conform prevederilor legale,
au fost declara]i „admis” dup` etapa I –Selec]ia
dosarelor, vor fi anunta]i cu privire la data, locul [i
ora la care va avea loc etapa II –Interviu, de c`tre
Secretariatul Comisiei de evaluare/ selec]ie preala-
bil` la num`rul de telefon precizat în Curriculum
Vitae. SC Ceprohart SA Br`ila, Pre[edintele Consili-
ului de Administra]ie, Adrian Gheorghe Nita.

NOTIFICåRI
SGB Insolvency Consult SPRL, administrator judi-
ciar al SC Pegamont SA, notific` deschiderea pro-
cedurii generale a insolven]ei \mpotriva
debitorului SC Pegamont SA, cu sediul \n B`icoi,
jud. Prahova, CUI RO 8405689, Nr ORC.
J29/650/1996, \n dosarul de insolven]` nr.
9140/105/2013, al Tribunalului Prahova. Termene:
depunerea crean]elor: 07.05.2014; adunarea cred-
itorilor la sediul debitorului 12.05.2014; tabel pre-
liminar 16.05.2014; tabel definitiv 30.05.2014.

Administrator judiciar judiciar Andrei Ioan IPURL
cu sediul in Ploiesti, Str. Gh. Doja, nr. 30, et.10,
ap.31, Jud. Prahova, notifica deschiderea proce-
durii generale de insolventa a SC Popy Construct
SRL, dosar nr. 3148/105/2013, Tribunalul Prahova.
Termen depunere creante: 03.06.2014,Termen
tabel preliminar: 23.06.2014,Termen tabel defin-
itiv: 08.07.2014, Adunarea creditorii: 27.06.2014.

Lichidator judiciar Andrei Ioan IPURL cu sediul \n
Ploie[ti, Str. Gh. Doja, nr. 30, et.10, ap.31, Jud. Pra-
hova, notific` deschiderea procedurii simplificate
de insolven]` a SC Qed Tv - Prima SRL, dosar nr.
3315/105/2014, Tribunalul Prahova. Termen
depunere crean]e: 04.06.2014,Termen tabel pre-
liminar: 13.06.2014. Termen tabel definitiv:
27.06.2014, Adunarea creditorii: 18.06.2014.

Lichidator judiciar Andrei Ioan IPURL cu sediul \n
Ploie[ti, Str. Gh. Doja, nr. 30, et.10, ap.31, Jud. Pra-
hova, notific` deschiderea procedurii simplificate
de insolven]` a SC Qed Media Holding SRL, dosar
nr. 3316/105/2014, Tribunalul Prahova. Termen
depunere creante: 04.06.2014, Termen tabel pre-
liminar: 13.06.2014. Termen tabel definitiv:
27.06.2014, Adunarea creditorii: 18.06.2014.

Lichidator judiciar Andrei Ioan IPURL cu sediul \n
Ploie[ti, Str. Gh. Doja, nr. 30, et.10, ap.31, Jud. Pra-
hova, notific` \nlocuirea lichidatorului judiciar de-
semnat Duta Gheorghe cu lichidatorul judiciar
Andrei Ioan IPURL cu sediul în Ploie[ti, Str. Gh.
Doja, nr.30, Et.10, ap.31, Jud. Prahova., dosar nr.
2626/105/2012, Tribunalul Prahova. 

ADUNåRI GENERALE
Administratorul unic al SC Rami Dacia -SA, cu
sediul în Bucure[ti, sector 6, B-dul Timi[oara
nr.8A, având num`rul de ordine în Registrul
Comer]ului: J40/2694/1991, cod unic de înregis-
trare 472526, atribut fiscal RO, în conformitate cu
prevederile art.117 din Legea 31/1990, cu
modific`rile [i complet`rile ulterioare, convoac`
Adunarea General` Extraordinar` a Ac]ionarilor
în data de 09.06.2014, ora 11:00, la sediul so-
ciet`]ii, cu urm`toarea ordine de zi: 1. Prezentarea
[i supunerea spre aprobare a Raportului de eval-
uare a imobiliz`rilor SC Rami Dacia SA. 2.
Prezentarea [i supunerea spre aprobare a Rapor-
tului de inventariere. 3. Modificarea actului con-
stitutiv al SC Rami Dacia SA, ca urmare a aplic`rii
prevederilor art.79 din Legea nr.76/2012 pentru
punerea în aplicare a Legii nr.134/2010 privind

Codul de Procedura civil`, respectiv înlocuirea sin-
tagmei „societate comecial`” cu termenul „soci-
etate”, în actul costitutiv al societ`]ii Rami Dacia
SA. 4. Aprobarea actului constitutiv actualizat al
societ`]ii Rami Dacia SA. 5. Diverse. În cazul în
care pe data de 09.06.2014 nu se întrune[te cvo-
rumul prev`zut de lege, Adunarea General` Ex-
traordinar` a Ac]ionarilor este convocat` pentru
data de 10.06.2014, în acela[i loc, la aceea[i or` [i
cu aceea[i ordine de zi.

Administratorul unic al SC Rami Dacia -SA, cu sediul
în Bucure[ti, sector 6, B-dul Timi[oara nr.8A,  având
num`rul de ordine în Registrul Comer]ului:
J40/2694/1991, cod unic de înregistrare 472526,
atribut fiscal RO, în conformitate cu prevederile
art.117 din Legea 31/1990, cu modific`rile [i com-
plet`rile ulterioare, convoac` Adunarea General`
Ordinar` a Ac]ionarilor în data de 09.06.2014, ora
13:00, la sediul societ`]ii, cu urm`toarea ordine de
zi: 1. Prezentarea [i supunerea spre aprobare a
situa]iilor financiare anuale ale SC RAMI Dacia SA.
2. Prezentarea Raportului auditorului financiar [i a
notelor explicative la situa]iile financiare anuale
ale SC RAMI Dacia SA. 3. Prezentarea [i supunerea
spre aprobare a Raportului administratorului SC
RAMI Dacia SA. 4. Diverse. În cazul în care pe data
de 09.06.2014 nu se întrune[te cvorumul prev`zut
de lege, Adunarea General` Ordinar` a Ac]ionar-
ilor este convocat` pentru data de 10.06.2014, în
acela[i loc, la aceea[i or` [i cu aceea[i ordine de zi.

LICITA}II
Ob[tea de Mo[neni M`l`ieni, cu sediul în co-
muna Malaia, jude]ul Vâlcea, organizeaz`
licita]ie public` în data de 22 mai 2014, ora 9.00,
la sediul Ob[tii din comuna Malaia, jude]ul Vâl-
cea, în vederea realiz`rii schi]` perimetru fond
forestier ob[te [i excludere terenuri forestiere
persoane fizice din perimetru ob[tii. Rela]ii la
telefon 0746628283; 0745347296. 

Consiliul Local Brezoi anun]` concesionarea prin
licita]ie public` deschis` a terenului cu suprafa]a
de 500,00 mp, situat` \n ora[ Brezoi, str. Prof.
Gheorghe Surdu, cu destina]ia – construire spa]iu
comercial. Durata concesiunii – 49 de ani. Rede-
venta minim` de pornire la licita]ie – 400 euro.
Documenta]ia de atribuire se poate procura con-
tra sumei de 50 lei de la sediul concedentului,
compartimentul urbanism. Garan]ia de partici-
pare la licita]ie – 100 lei. Data limit` pentru solic-
itarea clarific`rilor – 23.05.2014. Ofertele vor fi
depuse \n 2 exemplare p~n` la data de
27.05.2014,ora 15,00 la sediul Prim`riei Brezoi,
ora[ Brezoi, str. Lotrului, nr. 2, cod po[tal 245500,
Jude]ul V~lcea, telefon/fax 0250.778.240, cod fis-
cal 2541894.

Licita]ia public` deschis` va avea loc \n data de
28.05.2014,ora 10,00, la sediul Prim`riei Brezoi.
Rela]ii la telefon /fax 0250/778240 - comp. urban-
ism, c. arh.Vasile Anca. Instan]a competent` \n
solu]ionarea litigiilor ap`rute –Tribunalul V~lcea,
str. Scuarul Revolu]iei, nr.1, Rm. V~lcea, jude]ul
V~lcea, telefon 0250/739120 potrivit Legii con-
tenciosului administrativ nr. 544/2004.

SC Inasin SRL, prin lichidator judiciar CII Pohrib
Ionela, anun]` scoaterea la vânzare, a activelor
societ`]ii debitoare, dup` cum urmeaz`: activul
nr.1: spatiu comercial situat in Mun.Iasi, B-dul
Chimiei nr.35, bl.F2-1, sc.A,B, jud. Iasi , cu aria con-
struita de 187,28 mp. si aria utila  de 173,23 mp.,
\nscris in Cartea Funciar` sub nr. 55170 a Mun.
Iasi, cu nr. cadastral 1906/1,2/sp.com./4, 1906/4/1,
1904/1,2/p/sp.com./1/2 si Cartea Funciara
nr.23405 cu nr. cadastral 1906/1, cu pre]ul de
pornire de 470.242,50 lei (fara TVA). Persoanele
care pretind vreun drept asupra bunurilor ce
urmeaz` a fi scoase la vânzare au obliga]ia, sub
sanc]iunea dec`derii, s` fac` dovada acestui fapt
pân` la data de 08.05.2014, ora 15.00, la sediul
lichidatorului judiciar din Ia[i, str. Vasile Lupu nr.
43, jud. Ia[i. Licita]ia va avea loc la sediul lichida-
torului judiciar din Ia[i, Str.  Vasile Lupu nr. 43, Jud.
Ia[i, ÎN data de 09 MAI 2014, ora 15:.00, [i se va
desf`[ura în conformitate cu prevederile Legii nr.
85/2006 privind procedura insolven]ei [i ale reg-
ulamentului de vânzare aprobat de adunarea
creditorilor din data de 12.11.2013. Adjudecarea se
va face în conformitate cu prevederile Regula-
mentului de organizare [i desf`[urare a licita]iei.
Regulament ce poate fi consultat atat la dosarul
cauzei cat si la sediul lichidatorului. Adjude-
catarul va fi ]inut la plata pre]ului de adjudecare
in termenul stabilit prin Regulamentul de orga-
nizare [i desf`surare a licita]iei. Ofertantii sunt
obligati sa depuna, pana la termenul de vanzare,
o garantie de participare la licitatie in procent de
10% din pretul de incepere a licitatiei. Garantia
se va depune in numerar, prin  plata in contul in-
dicat de lichidator. Pentru participarea la licita]ie,
poten]ialii cump`r`tori trebuie s` se înscrie la
sediul lichidatorului judiciar din mun. Ia[i, str.
Vasile Lupu nr. 43,  jud. Ia[i, pân` la data de
08.05.2014, ora 15.00. Rela]ii suplimentare se pot
ob]ine: C.I.I. Pohrib Ionela la telefoanele:
0232/240.890; 0742/109890, Fax 0232/240890.

SC Balkotex SRL, prin lichidator judiciar, anun]`
vânzarea prin licita]ie public` a bunurilor mobile
aflate \n patrimoniul debitoarei, pre]urile de
pornire al lictita]iilor fiind reduse cu 50% fa]` de
cele stabilite \n rapoartele de evaluare. Licita]iile
vor avea loc pe data de: 08.05.2014, 13.05.2014,
15.05.2014, 14.05.2014, 15.05.2014, 20.05.2014,
22.05.2014, 27.05.2014, 29.05.2014 si 30.05.2014
orele 12.30 în Ploie[ti, str. Ion Maiorescu bl. 33S1,
et. 5, cab. 5E, jud Prahova. Rela]ii suplimentare
0344104525.

SC Kafini Prod SRL, prin lichidator judiciar anun]`
vânzarea prin licita]ie public` a bunurilor mobile
aflate \n patrimoniul debitoarei, pre]ul de pornire
al licita]iei este redus cu 50% din pre]ul stabilit
\n raportul de evaluare. Licita]iile vor avea loc pe
data de:  08.05.2014, 13.05.2014, 15.05.2014,
14.05.2014, 15.05.2014, 20.05.2014, 22.05.2014,
27.05.2014, 29.05.2014 si 30.05.2014 orele 13.00 în
Ploie[ti, str. Ion Maiorescu bl. 33S1, et. 5, cab. 5E,
jud Prahova. Rela]ii suplimentare 0344104525.

SC Cai Be Dang SRL prin lichidator anun]` vân-

zarea prin licita]ie public` a terenului intravilan

situat \n C~mpina, str. Fabricii, nr.2, jud. Prahova,

\n suprafa]a de 2.592,21 mp. [i a construc]iilor sit-

uate pe acest teren la pre]ul de 486.455,5 lei (f`r`

TVA), precum [i a bunurilor mobile aflate \n pat-

rimonul societ`]ii debitoare, respectiv ma[ini de

cusut, confec]ii pre]ul de pornire al licita]ie este

redus cu 50%. Licita]iile vor avea loc pe data de:

08.05.2014, 13.05.2014, 15.05.2014, 14.05.2014,

15.05.2014, 20.05.2014, 22.05.2014, 27.05.2014,

29.05.2014 [i 30.05.2014 orele 13.00 în Ploie[ti, str.

Ion Maiorescu bl. 33S1, et. 5, cab. 5E, jud Prahova.

Rela]ii suplimentare la: 0344104525.

SC Rimini Production SRL societate aflat` \n reor-

ganizare judiciar` prin administrator judiciar

anun]` v~nzarea la licitatie publica a bunurilor

mobile astfel cum sunt identificate si evaluate in

Planul de Reorganizare. Licitatia publica are loc

in baza hotararii Adun`rii Creditorilor din

27.04.2011, 22.11.2012 si 15.04.2013 a regula-

mentelor de participare la licitatie pentru

bunurile  mobile, pretul de pornire al licitatiei

este redus cu 50% din pretul mentionat in Planul

de Reorganizare. Sedintele de licitatii vor avea loc

pe data de: 08.05.2014, 13.05.2014, 15.05.2014,

14.05.2014, 15.05.2014, 20.05.2014, 22.05.2014,

27.05.2014, 29.05.2014 si 30.05.2014 orele 12.30, la

sediul administratorului judiciar din Ploiesti, str.

Ion Maiorescu, nr.12, bl. 33S1, et. 5, cab 5E. Rela]ii

suplimentare sediul administratorului judiciar

c~t [i la telefon 0344104525.

SC Orizont Beta SRL Gala]i, C.U.I. 1631646, prin

lichidator judiciar Expert Am SPRL, cu sediul în

Gala]i, str. Plantelor, nr.7, desemnat în Dosar nr.

11930/121/2011, scoate la vânzare prin licita]ie

public`, în datele de: 09,16,23.05.2014, ora 14.00,

urm`toarele bunuri: Teren în suprafa]` de

8407,68 mp [i hal` + anexe în suprafa]` de

1760,76 mp, situate în com. V`deni, jud. Br`ila la

pre] redus cu 50%, respectiv 591.700 lei.

Ofertan]ii vor achita pân` la ora licita]iei con-

travaloarea Caietului de sarcini [i garan]ia de 10%

din pre]ul de vânzare în contul colector al SC Or-

izont Beta SRL, CUI 1631646, deschis la Banca

Românesc` Gala]i, nr.RO30 BRMA 0180 0180 2170

0000. Prezentul anun] constituie [i notificare

c`tre creditori, debitori [i orice alt` persoan` in-

teresat` în cauz`. Rela]ii suplimentare la telefon

0236/470525; 0722/654481.

PIERDERI

Pierdut atestat transport marf` pe numele Goia

Constantin Bobi. |l declar nul.

Pierdut atestat profesional transport marf`,

eliberat de ARR Arge[, pe numele Bivol Constan-

tin D`nu], din com. Valea Mare Prav`], jud. Arge[.

Se declar` nul. 

Pierdut atestat profesional transport marf`,

seria A 00257161G, eliberat de ARR Arge[, pe nu-

mele Ciobanu Vasile Daniel, din com Corbeni, jud.

Arge[. Se declar` nul.

Pierdut Certificate de Preg`tire Profesional` a

conduc`torului auto [i Atestat Profesional ADR

nr. 36633, pe numele Baciu Sorin Florin. Le declar

nule.

SC ROJO Business Group SRL cu sediul în {os.

{tef`ne[ti nr.66A, Jud. Ilfov, C.U.I. 17847639 [i

J23/1499/05.08.2005, declar` pierdute registre

unice de control cu nr. 0185605- 0185606 pentru

sediu secundar respectiv sediu social.

SC Danlex Store SRL cu sediul în Bucure[ti, Sec-

torul 1, str. Calea Grivi]ei nr.232, bl.2, sc.D, et.4,

ap.112, camera 1, având C.U.I. 28750975 [i

J40/8056/2011, declar pierdut Certificatul con-

statator nr. 259165 din data de 30.06.2011, îl de-

clar nul.

Declar c` a fost g`sit actul de vânzare- cump`rare

nr. 1590/3/92 pe numele de Chilom Georgeta, an-

ulez pierderea acestuia publicat` în Jurnalul

Na]ional din 01.05.2014.

DECESE

Cu durere în suflet anun]`m decesul

medicului THEODOR ENåCHESCU, 

membru al Academiei Române. 

Dumnezeu s`-l odihneasc` 

în împ`r`]ia Sa! 

Familia îndurerat`.

Am petrecut mult prea pu]in timp 
împreun`. Ne-am fi dorit mai mult, 

dar acum este prea târziu. 
Dumnezeu s` te odihneasc` în pace!

Alina [i Ovidiu.

†
Sincere condolean]e familiei

îndurerate pentru greaua

pierdere suferit` 

prin dispari]ia doamnei 

ANGELA CARAMFIL 

din partea Elenei Maxim, 

Ceciliei Constantinescu, 

famillilor Ionescu [i Mili]iu.

Publicitate


