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OFERTE SERVICIU

SC Allimep Est SRL, cu sediul în Bucure[ti, Bdul
Basarabiei, nr. 256, sector 3, angajeaz` l`c`tu[i
mecanici [i sudori specializa]i în sudura de tip
MIG-MAG [i TIG. Cerin]` prioritar`: cuno[tin]e
foarte bune de desen tehnic [i experien]` în
montajul structurilor metalice. Rela]ii la telefon:
0771.774.080.

Liceul „Don Orione” din Oradea cu sediul în Str.
Cazaban nr. 49/E organizeaz` selec]ie [i re-
crutare pentru ocuparea a dou` posturi didac-
tice de profesor pentru înv`]`mântul primar.
Posturile sunt titularizabile. Informa]ii la secre-
tariatul unit`]ii sau la tel.: 0359.409.729.

Curtea de Apel Bucure[ti organizeaz` concurs,
în condi]iile legii, în zilele de 28 [i 30 aprilie 2014,
pentru ocuparea, pe durat` nedeterminat`, a 6
posturi de grefier arhivar, 2 posturi de grefier reg-
istrator, 1 post de agent procedural, 1 post de
aprod [i pe durat` determinat`: 2 posturi de gre-
fier arhivar. Instan]ele la care se afl` posturile va-
cante, regulamentul de concurs, condi]iile de
participare, bibliografia, tematica [i actele nece-
sare înscrierii la concurs vor fi afi[ate la sediul
Cur]ii de Apel Bucure[ti [i pe pagina de Internet
la adresa: http://www.cab1864.eu, la rubrica
Personal – Concursuri/ Examene. Cuantumul
taxei de concurs, stabilit prin Hot`rârea Colegiu-
lui de Conducere al Cur]ii de Apel Bucure[ti nr. 52
din 27.02.2014, este de 100 lei [i se achit` la
casieria Cur]ii de Apel Bucure[ti. Cererile [i
dosarele profesionale vor fi depuse la sediul
Cur]ii de Apel Bucure[ti – Splaiul Independen]ei
nr. 5, sector 4, Mezanin, cam. M01, pân` la data
de 17 aprilie 2014 (inclusiv).

SC Aquaserv SA Tulcea anun]` organizarea
selec]iei unui membru în Consiliul de Adminis-
tra]ie al SC Aquaserv SA, în conformitate cu
OUG 109/2011. Posturi în selec]ie: Administrator
neexecutiv. A.Cerin]e: - Studii superioare ab-
solvite; - Experien]` în activitatea de adminis-
trare /management a/al unei întreprinderi
publice profitabile sau a/al unei societ`]i comer-
ciale profitabile din domeniul de activitate al SC
Aquaserv SA (cod CAEN -3600) de minim 3 ani
(cu excep]ia candida]ilor care î[i exercit`  activi-
tatea în institu]ii publice) sau experien]` în activ-
itatea de conducere a unui  compartiment
financiar-contabil; -Experien]` în managemen-
tul serviciilor comunitare de utilit`]i publice de
minim 3 ani (cu excep]ia candida]ilor care î[i ex-
ercit` activitatea în institu]ii publice); -
Cuno[tin]e operare PC; - Apt psihologic pentru
activitatea de management. B.Criterii de evalu-
are: 1.Abilit`]i manageriale; 2.Abilit`]i de comu-
nicare; 3.Capacitate de analiz` [i sintez`; 4.
Capacitatea de a lua decizii; 5.Capacitatea de
în]elegere a no]iunilor tehnice [i financiare;
6.Orientarea c`tre rezultate. Documente nece-
sare pentru depunerea candidaturii persoanelor
fizice: 1.CV; 2.Cazier judiciar (f`r` incidente); 3.
Copie dup` actele de studii; 4.Copie act identi-
tate; 5.Copie carnet de munc`/ acte dovedi-
toare; 6.Dovada numirii în calitate de
Administrator/ Manager/ Director. Selec]ia se
va efectua cu respectarea principiilor nedis-
crimin`rii, tratamentului egal [i transparen]ei [i
cu luarea în considerare a specificului domeniu-
lui de activitate al SC Aquaserv SA Tulcea.
Depunerea candidaturilor se va face pân` cel
târziu în 14.04.2014, ora-10.00, la Serviciul
Resurse Umane al SC Aquaserv SA Tulcea,
Str.Tudor Vladimirescu, nr. 2, Tulcea, în plic închis
[i sigilat, unde se va  primi un num`r de înregis-
trare [i data cert` a depunerii. Plicul v` avea
men]ionat “Candidatura pentru func]ia de Ad-
ministrator neexecutiv al SC Aquaserv SA Tul-
cea”, dup` caz, precum [i numele, prenumele [i
domiciliul candidatului. Evaluarea candida]ilor
care îndeplinesc cerin]ele [i criteriile stabilite se
va desf`[ura în data de 15.04.2014, ora-12.00, în
Sala de {edin]e a SC Aquaserv SA Tulcea,
Str.Tudor Vladimirescu, nr.2, Tulcea. Candida]ii
vor fi anun]a]i telefonic [i/sau prin e-mail asupra
orei la care sunt programa]i. Pentru informa]ii
suplimentare, persoan` de contact: Machedon
Aurora -0751.107.861. Pre[edinte Consiliu de Ad-
ministra]ie, Cr`ciun Constantin.

PRESTåRI SERVICII
Repara]ii televizoare, monitoare, laptop. Tel.
0723.699.838, www.servicetelevizoare.ro.

Particular, execut zugr`veli, faian]`, instala]ii
sanitare. 0729.783.373 – 0765.409.324.

PROPUNERI AFACERI
Firma Express Kurier Europa cu sediul în Austria
caut` colaboratori, firme transport autorizate,
PFA cu sprinter, dube, autoutilitar` prelat` 3,5t,
sarcin` util` de la 1.000kg, capacitate de la 4 eu-
ropale]i, camioane 7,5t, 12t, 40t pentru transport
marf` în UE. Persoan` de contact: Klara Izabella
Menyhart. Tel: 0043.6628.7977.218,
tub.salzburg@exs.de, www.exs.de

CITA}II
Numi]ii D`n`il` Ionel, domiciliat \n com. Barcea,
sat Barcea, jud. Gala]i [i Preu]escu Daniela,
domiciliat` \n com. Gohor, sat Po[ta, jud. Gala]i,
sunt cita]i \n calitate de p~r~]i \n contradictoriu
cu DGASPC Gala]i, \n dosarul civil nr.
7752/121/2013, cu termen de judecat` la data de
23.04.2014, sala 3, ora 9, la Tribunalul Gala]i.

Numita Amaria Elena domiciliat` \n sat C`uie[ti,
com. Dr`gu[eni, jud. Gala]i, este citat` \n calitate
de p~r~ta, \n contradictoriu cu DGASPC Gala]i,
\n dosarul civil nr. 7519/121/ 2013, cu termen de
judecat` la data de 23.04.2014, sala 3, ora 09:00
la Tribunalul Gala]i.

Nicolescu Constantin, domiciliat \n Plopeni,
Aleea Trandafirilor nr. 3, bl. 26, sc. A, ap. 4, jud.
Prahova, este chemat la Judec`toria Ploie[ti \n
calitate de p~r~t \n dosarul nr. 17533/281/2013 la
termenul din 24.04.2014 \n contradictoriu cu Al-
lianz }iriac Asigur`ri SA. 

Dasc`lu Gabriela, cu ultimul domiciliu în Ia[i, str.
Conductelor nr. 1, bl. 316, sc. A, et. 4, ap. 13, jud.
Ia[i, este chemat` la sediul Judec`toriei Ia[i-
Sec]ia civil`, completul de judecata nr. C02M, în
ziua de 16 mai 2014, ora 8:30, în calitate de
pârât`, în proces cu Hîrtopanu Ioan,în calitate
de reclamant, pentru partaj bunuri
comune/lichidarea regimului matrimonial par-
taj de creditor, Ds. nr. 2577/245/2013.

Pârâtul Gîlc` Vasile D`nu], cu ultimul domiciliu
cunoscut în comuna Poiene[ti, jud. Vaslui, este
citat la Judec`toria Vaslui, în dosarul nr.
4937/333/2013, pentru termenul din 23 aprilie
2014, ora 9:00, în cauza având ca obiect dez-
batere succesiune, în contradictoriu cu recla-
man]ii Gâlc` Janeta, Gâlc` Mihai [i Gâlc`
Florin-Corneliu.

Penten]ii Vasile Dumitru, CNP 1601025216193 [i
Vasile Dorina, CNP 2650205216204, ambii cu
domiciliul în }`nd`rei, str. Salciei, nr. 21A, jud.
Ialomi]a, posesori ai imobilului teren intravilan
în suprafa]` de 200 mp, situat în }`nd`rei, str.
Salciei, nr. 21A, jud. Ialomi]a, cu urm`toarele
vecin`t`]i: - la Nord -restul propriet`]ii recla-
man]ilor în suprafa]` de 400 mp; -la Est -Dinu
Maria; -la Sud -strada Salciei; - la Vest -Stoica Mar-
cel. Solicit` în temeiul uzucapiunii de lung`
durat` prev. de art.1846, 1847, 1890 Cod civil,
art.6, Lg.71/2011, art.111 Cod procedur` civil`
dobândirea dreptului de proprietate asupra
acestui imobil. To]i cei interesa]i s` fac` opozi]ie
sunt soma]i ca în termen de [ase luni de la
emiterea prezentei soma]ii s` formuleze cereri
de opozi]ie, în caz contrat urmând a se trece la
judecarea cererii.

SC Agricola Suin SRL Bude[ti prin asociat Ispas
Viore[ {tefan este convocat` pe data de
14.04.2014, ora 10.00, la Tribunalului Vâlcea din
Rm. Vâlcea, str. Scuarul Revolu]iei, nr. 1 cu actele
necesare efectu`rii expertizei contabile judiciare
în dosarul nr. 8756/288/2013 de la Judec`toriei
Rm. Vâlcea, de c`tre expert contabil Ionescu
Maria. Rela]ii la tel: 0744.22.83.84, E-mail: iones-
cumar2001@yahoo.com.

DIVERSE
Tribunalul Bistri]a-N`s`ud prin |ncheierea civil`
nr. 496 /21.03.2014 a dispus deschiderea proce-
durii simplificate a falimentului împotriva deb-
itorului SC Jana Proiect SRL  Bistri]a, dosar nr.
560/112/2014, desemnând ca lichidator judiciar
cabinetul individual de insolven]` {erban
Simion, cu sediul \n Bistri]a str. Vadului nr. 4. Pro-
cedura se va desf`[ura la urm`toarele termene:
1. termen limit` pentru  \nregistrarea cererilor
de admitere a crean]elor: 6.05.2014;   2. pentru
\ntocmirea tabelului preliminar al crean]elor la
data de 16.05.2014; 3.termen pentru depunerea
eventualelor contesta]ii la 5 zile de la publicarea
\n BPI a tabelului preliminar de crean]e; termen
pentru afi[area tabelului definitiv al crean]elor
la data de 30.05.2014. Adunarea creditorilor se
va desf`[ura în ziua de 21.05.2014 ora 10:00 la
sediul secundar al lichidatorului din Bistri]a, str.
Simion B`rnu]iu nr. 40.

Via Insolv SPRL Ploie[ti, str. Banatului, nr. 1, bl.
37B, sc. B, ap. 3, tel/fax 0244 519800, numit`
lichidator judiciar conform incheierii din data de
24.03.2014 pronun]at` de Tribunalul Prahova în
dosarul 7805/105/2013, anun]` deschiderea pro-
cedurii simplificate a insolventei debitoarei SC
Varsator I SRL Ploiesti, str. Caramidari, nr. 1A, jud.
Prahova, CUI 5819791, J29/1532/1994. Termenul
limit` pentru înregistrarea cererii de admitere a
crean]elor este 05.05.2014. Termenul limit` pen-
tru verificarea crean]elor, întocmirea, afi[area [i
comunicarea tabelului preliminar al crean]elor
este 15.05.2014. Termenul pentru afi[area tabelu-
lui definitiv al crean]elor este 29.05.2014. Prima
adunare a creditorilor la data de 19.05.2014, ora
14/30 la sediul lichidatorului judiciar.

Via Insolv SPRL Ploie[ti, str. Banatului, nr. 1, bl.
37B, sc. B, ap. 3, tel/fax 0244 519800, numit`
lichidator judiciar conform incheierii din data de
24.03.2014 pronun]at` de Tribunalul Prahova în
dosarul 1211/105/2014, anun]` deschiderea pro-
cedurii simplificate a insolventei debitoarei SC
Fermodicom SRL Ploiesti, str. Marasesti, nr. 152,
jud. Prahova, CUI 9993331, J29/1418/1997. Ter-
menul limit` pentru înregistrarea cererii de ad-
mitere a crean]elor este 07.05.2014. Termenul
limit` pentru verificarea crean]elor, întocmirea,
afi[area [i comunicarea tabelului preliminar al
crean]elor este 16.05.2014. Termenul pentru
afi[area tabelului definitiv al crean]elor este
30.05.2014. Prima adunare a creditorilor la data
de 19.05.2014, ora 14/00 la sediul lichidatorului
judiciar.

Via Insolv SPRL Ploie[ti, str. Banatului, nr. 1, bl.
37B, sc. B, ap. 3, tel/fax 0244 519800, numit`
lichidator judiciar conform incheierii din data de
24.03.2014 pronun]at` de Tribunalul Prahova în
dosarul 9480/105/2013, anun]` deschiderea
procedurii simplificate a insolventei debitoarei
SC Arco Building Design SRL Ploiesti, str. Cozia,
nr. 36, camera nr. 1, jud. Prahova, CUI 27277900,
J29/1017/2010. Termenul limit` pentru înregis-
trarea cererii de admitere a crean]elor este
09.05.2014. Termenul limit` pentru verificarea
crean]elor, întocmirea, afi[area [i comunicarea
tabelului preliminar al crean]elor este
19.05.2014. Termenul pentru afi[area tabelului
definitiv al crean]elor este 02.06.2014. Prima
adunare a creditorilor la data de 19.05.2014, ora
15/00 la sediul lichidatorului judiciar.

ADUNåRI GENERALE
Convocare: Administratorul special, Bezerghi-
anu Niculai [i RVA Insolvency Specialists SPRL,
reprezentat` prin Carmen Gabriela Sanda, în
calitate de Administrator judiciar al Robinson
Turism S.A., societate în reorganizare, conform
Încheierii din 02.06.2010 pronun]at` de Tri-
bunalul Bucure[ti Sec]ia a VII-a comercial`, în
Dosarul nr. 26039/3/2010, cu sediul social în
Bucure[ti, Calea Floreasca, nr. 242-246, parter,
camera 008, sector 1, înregistrat` la Registrul
Comer]ului sub nr. J40/805/2010, C.U.I. 1127941,
în temeiul dispozi]iilor art. 20 alin.1 lit. g) din
Legea nr.85/2006 actualizat`, coroborate cu
dispozi]iile art.117 din Legea nr. 31/1990 actual-
izat`, convoac` în ziua de 16.05.2014, ora 16:00,
la sediul societ`]ii din Bucure[ti, Calea Flore-

asca, nr. 242-246, parter, camera 008, sector 1,
Adunarea General` Ordinar` a Ac]ionarilor,
pentru to]i ac]ionarii Robinson Turism SA în-
scri[i în registrul ac]ionarilor la sfâr[itul zilei de
30.04.2014 (data de referin]`), cu urm`toarea
Ordine de Zi: 1. Prezentarea, dezbaterea [i apro-
barea Situa]iilor Financiare anuale întocmite
pentru exerci]iul financiar al anului 2013; 2.
Prezentarea [i dezbaterea Raportului Auditoru-
lui Financiar al Societ`]ii pentru exerci]iul fi-
nanciar al anului 2013; 3. Prezentarea [i
dezbaterea Raportului Administratorului spe-
cial al Societ`]ii pentru exerci]iul financiar
încheiat la 31 Decembrie 2013; 4. Aprobarea ac-
tivit`]ii [i desc`rcarea de gestiune a Adminis-
tratorului special al Societ`]ii pentru
activitatea desf`[urat` în exerci]iul financiar
al anului 2013; 5. Prezentarea, dezbaterea [i
aprobarea Bugetului de venituri [i cheltuieli
pentru exerci]iul financiar al anului 2014: ***
Materialele vor putea fi consultate de c`tre
ac]ionari la sediul societ`]ii, conform legii.
Ac]ionarii pot participa [i vota în adunarea
general` a ac]ionarilor, personal sau prin
reprezentant (împuternicit), în baza unei îm-
puterniciri acordate pentru aceast`adunare;
ac]ionarii care nu au capacitate de exerci]iu
precum [i persoanele juridice pot fi
reprezenta]i/ reprezentate prin reprezentan]ii
lor legali, care, la rândul lor, pot da altor per-
soane împuternicire pentru respectiva
adunare general`. Procurile speciale se vor
prezenta, în original, la sediul societ`]ii cu cel
pu]in 48 de ore înainte de data stabilit` pen-
tru ]inerea adun`rii sub sanc]iunea pierderii
exerci]iului dreptului de vot în acea adunare.
Ac]ionarii care de]in, individual sau împreun`,
cel pu]in 5% din capitalul social au dreptul de
a cere introducerea unor noi puncte pe ordinea
de zi a Adun`rii Generale; cererile vor fi trans-
mise, în scris, Societ`]ii în termen de cel mult
15 zile de la data public`rii convoc`rii. Dac` nu
se vor îndeplini condi]iile necesare pentru va-
liditatea deliber`rilor Adun`rii Generale Or-
dinare a Ac]ionarilor la prima convocare, se
convoac` o a doua [edin]` a acesteia în data
de 19.05.2014, cu men]inerea locului, a orei, a
ordinii de zi [i a datei de referin]`. Administra-
tor special, Bezerghianu Niculai. Administrator
judiciar, prin Carmen Gabriela Sanda.

Convocator: În conformitate cu prevederile ar-
ticolului 117 din Legea societ`]ilor nr. 31/1990,
republicat`, cu modific`rile [i complet`rile ul-
terioare, [i având în vedere prevederile din
Actul Constitutiv al societ`]ii pe ac]iuni Indus-
trialexport SA, societate pe ac]iuni de na]ional-
itate român`, înregistrat` la Oficiul Registrului
Comer]ului sub nr. J40/252/1991, Cod Unic de
înregistrare 1554446, cu sediul social în Bu-
cure[ti, Calea Floreasca, nr. 242-246, camera
0.18, sector 1, (denumit` în continuare „Indus-
trialexport” sau „Societatea”), Pre[edintele
Consiliului de Administra]ie al Societ`]ii con-
voac` Adunarea General` Ordinar` a Ac]ionar-
ilor Industrialexport SA pentru ziua de vineri,
16.05.2014, ora 12:00, la sediul societ`]ii din Bu-
cure[ti, Calea Floreasca. nr. 242-246, sala de
[edin]e, sector 1, pentru toti ac]ionarii înregis-
tra]i in Registrul ac]ionarilor Societ`]ii la
sfâr[itul zilei de 30.04.2014, stabilit` ca dat` de
referin]`. Ordinea de zi a Adun`rii Generale Or-
dinare a Ac]ionarilor este urm`toarea: 1.
Prezentarea, dezbaterea [i aprobarea
Situa]iilor Financiare anuale întocmite pentru
exerci]iul financiar al anului 2013; 2.
Prezentarea [i dezbaterea Raportului Auditoru-
lui Financiar al Societ`]ii pentru exerci]iul fi-
nanciar al anului 2013; 3. Prezentarea [i
dezbaterea Raportului Consiliului de Adminis-
tra]ie al Societ`]ii pentru exerci]iul financiar
încheiat la 31 Decembrie 2013; 4. Aprobarea
activit`]ii [i desc`rcarea de gestiune a admin-
istratorilor Societ`]ii pentru activitatea
desf`[urat` în exerci]iul financiar al anului
2013; 5. Aprobarea repartiz`rii pe destina]ii a
profitului net realizat în anul 2013; 6.
Prezentarea, dezbaterea [i aprobarea Bugetu-
lui de venituri [i cheltuieli [i a Programului de
activitate al Societ`]ii pentru exerci]iul finan-
ciar al anului 2014; 7. Confirmarea domnului
Bezerghianu Niculai în func]ia de Administra-
tor, Pre[edinte al Consiliului de Administra]ie,
numit provizoriu prin Hot`rârea Consiliului de
Administra]ie al Societ`]ii nr. 03/17.01.2014 [i
stabilirea duratei mandatului acestuia; 8.
Fixarea remunera]iei membrilor Consiliului de
Administra]ie pentru anul 2014; 9. Împuterni-
cirea Directorului General al Societ`]ii, dl. Bez-
erghianu Niculai s` aduc` la îndeplinire
hot`rârea Adun`rii Generale Ordinare a
Ac]ionarilor [i s` îndeplineasc` toate
forma]il`]ile necesare pentru efectuarea înreg-
istr`rilor privind hot`rârea Adun`rii Generale
Ordinare a Ac]ionarilor în Registrul Comer]ului
[i publicarea acesteia în Monitorul Oficial al
României, cu posibilitatea de a delega aceste
atribu]ii unei ter]e persoane. *** Completarea
ordinii de zi: În cel mult 15 zile de la publicarea
prezentului Convocator în Monitorul Oficial al
României, Partea a IV-a, unul sau mai mul]i
ac]ionari ai Societ`]ii reprezentând, individual
sau împreun`, cel pu]in 5% din capitalul social
al acesteia, pot înainta Consiliului de Adminis-
tra]ie al Societ`]ii cereri privind introducerea
unor noi puncte pe ordinea de zi a Adun`rii
Generale Ordinare a Ac]ionarilor. Participarea
la [edin]ele Adun`rii Generale Ordinare a
Ac]ionarilor: Ac]ionarii care posed` ac]iuni la
purt`tor au drept de vot numai dac` [i-au
depus ac]iunile la sediul Societ`]ii cu cel pu]in
5 zile înainte de Adunare. La Adunarea Gen-
eral` Ordinar` a Ac]ionarilor pot participa [i
pot vota, direct sau prin reprezentare, în baza
unei procuri speciale to]i ac]ionarii înscri[i în
Registrul Ac]ionarilor Societ`]ii la data de
30.04.2014, stabilit` ca dat` de referin]`. To]i
ac]ionarii reprezenta]i în baza unei procuri spe-
ciale se vor asigura c` aceste procuri vor fi de-
puse în original la sediul social al Societ`]ii cu
cel mult 48 de ore înainte de data [edin]ei, sub
sanc]iunea pierderii exerci]iului dreptului de
vot în Adunarea General` Ordinar` a Ac]ionar-
ilor. Procurile vor r`mâne valabile pentru a
doua adunare, în cazul în care prima adunare
este amânat` din cauza neîndeplinirii
cerin]elor legale. În cazul în care nu se vor în-
deplini condi]iile legale privind ]inerea
Adun`rii Generale Ordinare a Ac]ionarilor,
Adunarea General` Ordinar` a Ac]ionarilor se
reprogrameaz` pentru data de 19.05.2014 la
aceea[i or`, în acela[i loc [i cu aceea[i ordine
de zi; data de referin]` stabilit` pentru identi-
ficarea ac]ionarilor îndrept`]i]i s` participe [i

s` voteze în cadrul Adun`rii Generale Ordinare
a Ac]ionarilor este aceea[i. Pre[edintele Consil-
iului de Administra]ie, Bezerghianu Niculai.

Convocarea Adun`rii Generale Ordinare a
Ac]ionarilor SC Semtest Craiova SA: Administra-
torul Unic al Societ`]ii Comerciale „Semtest"
Craiova SA, societate de na]ionalitate român`
cu sediul social în România, localitatea Malu
Mare, strada Bechetului km. 8,2, jude]ul Dolj, în-
registrat` la Oficiul Registrului Comer]ului sub
nr. J16/827/1991, cod de înregistrare fiscal` RO
2302650 (denumit` în continuare „Semtest" sau
„Societatea"), în baza dispozi]iilor art.117 din
Legea societ`]ilor nr. 31/1990 Republicat`, cu
complet`rile [i modific`rile ulterioare, (denu-
mit` în continuare Legea societ`]ilor nr. 31/1990)
precum [i a prevederilor art.15 din Actul Consti-
tutiv al societ`]ii, Convoac` Adunarea General`
Ordinar` a Ac]ionarilor Societ`]ii în data de
16.05.2014, la ora 11,00 a.m., în sala de [edin]e
de la sediul social al Societ`]ii situat în comuna
Malu Mare, localitatea Malu Mare, strada
Bechetului km. 8,2, jude]ul Dolj, pentru to]i
ac]ionarii înregistra]i în Registrul Ac]ionarilor So-
ciet`]ii la data de referin]` 30.04.2014. Adunarea
General` Ordinar` a Ac]ionarilor va avea
urm`toarea ordine de zi: 1. Prezentarea, dez-
baterea [i aprobarea Situa]iilor financiare an-
uale, întocmite pentru exerci]iul financiar anual
al anului 2013; 2. Prezentarea [i dezbaterea Ra-
portului Auditorului Financiar pentru exerci]iul
financiar anuale al anului 2013; 3. Prezentarea [i
dezbaterea Raportului Administratorului so-
ciet`]ii pentru exerci]iul financiar încheiat la 31
decembrie 2013; 4. Aprobarea activit`]ii [i
desc`rcarea de gestiune a Administratorului
unic pentru activitatea desf`[urat` în exerci]iul
financiar al anului 2013; 5. Dezbaterea [i apro-
barea repartiz`rii profitului ob]inut în exerci]iul
financiar al anului 2013; 6. Prezentarea, dez-
baterea [i aprobarea Bugetului de venituri [i
cheltuieli [i a Programului de activitate pentru
exerci]iul financiar al anului 2014; 7. Fixarea re-
munera]iei Administratorului unic al societ`]ii
pentru anul 2014; 8. Numirea auditorului finan-
ciar al Agromec SA pentru o perioad` de 1 an, în
vederea audit`rii situa]iilor financiare ale anu-
lui care se încheie la 31.12.2014; 9. Împuterni-
cirea Directorului General al societ`]ii s` duc` la
îndeplinire hot`rârea A.G.O.A. [i s` îndeplin-
easc` toate formalit`]ile necesare pentru efectu-
area înregistr`rilor privind hot`rârea A.G.O.A. în
Registrul Comer]ului [i publicarea acesteia în
Monitorul Oficial al României." Informa]iile
referitoare la problemele incluse pe ordinea de
zi, pot fi consultate la sediul societ`]ii. În cazul în
care unul sau mai mul]i ac]ionari reprezentând,
individual sau împreun`, cel pu]in 5% din capi-
talul social, doresc s` fac` propuneri pentru
completarea ordinii de zi, cererile în acest sens
vor fi la sediul societ`]ii în cel mult 15 zile de la
publicarea prezentei convoc`ri. Reprezentarea
ac]ionarilor în Adunarea General` se poate face
pe baz` de procuri speciale, care se vor depune
la sediul societ`]ii, înainte de începerea [edin]ei
adun`rii, în cazul în care nu este întrunit cvoru-
mul cerut de lege, a doua convocare se face pen-
tru data de 19.05.2014, la aceea[i or`, în acela[i
loc [i cu aceea[i ordine de zi. Administratorul
Unic al Semtest Craiova SA, Gheorghe Bîlteanu.

Conexir Roell Group SA Construc]ii Import Ex-
port Bucure[ti, {os. Olteni]ei nr.35-37, cod 75501,
tel. 332.46.61; fax 332.46.63; R.C. J40/6558/1991;
C.U.I. RO366991, Convocare: În baza art.117 din
L31/1990, a L297/2004 [i regulamentului
C.N.V.M. 6/2009, modificate [i republicate [i a
art.7.1.4. din Statutul Societ`]ii, Pre[edintele Con-
siliului de Administra]ie al S.C. Conexir Roell
Group SA, convoac` prin prezenta Adunarea
General` a Ac]ionarilor. Data [i stabilirea întâl-
nirii este de 07.05.2014, ora 11.00am, pentru to]i
ac]ionarii existen]i în registrul societ`]ii la
sfâr[itul zilei 27.03.2014 [i va avea loc la sediul
societ`]ii din {os. Olteni]ei, nr.35-37, sector 4, Bu-
cure[ti. Ordinea de zi cuprinde: Aprobarea bilan-
tului contabil [i a contului de profit [i pierdere
pe anul 2013. Conform L31/1990 [i a prevederilor
din Statutul Societ`]ii, dac` la data de
07.05.2014, din orice motiv Adunarea General` a
Ac]ionarilor nu se va întruni sau nu va putea lua
o decizie valid`, la data de 10.04.2014 ora
11.00am, va avea loc o a doua Adunare General`
în acela[i loc, având aceea[i ordine de zi. La
Adunarea General` sunt îndrept`]i]i s` partici-
ple [i s` voteze to]i ac]ionarii înregistra]i în Reg-
istrul Ac]ionarilor la data de referin]`
men]ionat`, î[i pot exercita dreptul de vot direct
sau prin reprezentant. Ac]ionarii pot fi
reprezenta]i în A.G.A. de c`tre al]i ac]ionari sau
alte persoane fizice care nu sunt ac]ionare ale
societ`]ii noastre. Participarea se face pe baza
actului de identitate [i a mandatului. În cazul
mandat`rii altei persoane procura se va depune
la sediul societ`]ii cu cel pu]in 48 de ore înainte
de data stabilirii pentru adunare. Ac]ionarii care
nu au capacitatea legal`, pot fi reprezenta]i de
reprezenta]ii lor legali care, la randul lor pot
mandata o alt` persoan`. Lista care cuprinde nu-
mele administratorilor, cenzorilor, conducerii so-
ciet`]ii se poate consulta la sediul societ`]ii.
Orice propunere de completare a ordinii de zi se
poate face de ac]ionarii care au  împreun` sau
separat un procent de minim 5% din întregul
capital social. Cererile se vor aduce la cuno[tin]a
societ`]ii cel mai târziu cu 15 zile înainte de data
stabilit` pentru întrunirea adun`rilor generale,
sub sanc]iunea nelu`rii în seam`. Rela]ii supli-
mentare se pot ob]ine la nr. de telefon
021.332.46.61 de luni pân` vineri, persoana de
contact Elena Chiperi. Pre[edinte, Tsioufis Kon-
stantinos. 

Administratorul unic al SC Macomb SA, înma-
triculat` la O.R.C. sub nr. J40/345/1991, C.U.I.
RO1568174, cu sediul în Bucure[ti, str. Dirijorului
nr. 31-33, sector 1, în temeiul Actului constitutiv al
societ`]ii [i  prevederilor art. 117 din Legea nr.
31/1990 republicat`, Convoac` Adunarea gen-
eral` ordinar` a ac]ionarilor pentru data de 8
mai 2014, ora 11,00. [edin]a adun`rii generale or-
dinare a ac]ionarilor va avea loc la restaurantul
“Quattro Stagione” din Bucure[ti, {os. Nordului
nr. 7–9, sector 1. La aceast` adunare sunt invita]i
s` participe to]i ac]ionarii afla]i în eviden]a la
SC Depozitarul Central SA, la sfâr[itul zilei de 25
aprilie 2014. Ordinea de zi este urm`toarea: 1.
Prezentarea Raportului de gestiune al Adminis-
tratorului unic, pentru exerci]iul financiar 2013.
2. Prezentarea Raportului comisiei de cenzori
privind Situa]iile Financiare Anuale Simplificate,
respectiv Bilan]ul Contabil, Contul de Profit [i
Pierdere, Notele Explicative la 31.12.2013. 3.
Prezentarea spre dezbatere [i aprobare a

Situa]iilor Financiare Anuale Simplificate, re-
spectiv Bilan]ul Contabil, Contul de Profit [i
Pierdere, Notele explicative la 31.12.2013. 4.
Desc`rcarea de gestiune a administratorului
unic pentru exerci]iul financiar 2013. 5.
Prezentarea spre dezbatere [i aprobare a Buge-
tului de Venituri [i Cheltuieli pe anul 2014. 6.
Dezbaterea litigiului dintre S.C. Dixon Manager
S.R.L. [i S.C. MACOMB S.A. privind terenul din str.
Soveja nr. 120, sector 1 [i luarea unei hot`râri
pentru rezolvarea acestuia. 7. Aprobarea datei
de 23 mai 2014 ca dat` de înregistrare conf.
art.238 din Legea nr. 297/2004. În situa]ia în care
adunarea general` ordinar` a ac]ionarilor nu va
putea delibera în mod valid din lips` de cvorum,
o a doua adunare general` se va întruni pe data
de 9 mai 2014, ora 11,00, în acela[i loc [i cu
aceea[i ordine de zi. Dup` publicarea convoc`rii,
ac]ionarii reprezentând individual sau îm-
preun`, cel pu]in 5% din capitalul social are/ au
dreptul: a) de a introduce puncte pe ordinea de
zi a adun`rii generale, în termen de cel mult 15
zile de la publicarea convoc`rii, cu condi]ia ca
fiecare punct s` fie înso]it de o justificare sau un
proiect de hot`râre propus  spre adoptare de
adunarea general`; [i b) de a prezenta proiecte
de hot`râre, în termen de 15 zile de la data pub-
lic`rii convoc`rii, pentru punctele incluse sau
propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a
adun`rii generale. Aceste drepturi pot fi exerci-
tate numai în scris (transmise prin servicii de
curierat). Ac]ionarii î[i pot exercita dreptul
prev`zut la alineatul precedent, lit. a) în termen
de cel mult 15 zile de la data public`rii convoc`rii,
iar dreptul prev`zut la lit.b) a aceluia[i alineat,
cel târziu cu o zi lucr`toare înainte de data
adun`rii generale. Ac]ionarii ce vor fi împiedica]i
de anumite împrejur`ri s` participe la aceast`
adunare general`, vor putea mandata, în con-
formitate cu art. 125 din Legea nr. 31/1990 repub-
licat` [i Regulamentele C.N.V.M. 1/2006 [i
6/2009, printr-o procur` special`, o ter]` per-
soan` care s` participle [i s` voteze în numele
lor [i pentru ei, în condi]iile legii. Procurile spe-
ciale pot fi ridicate de la locul de desf`[urare a
adun`rii generale începând cu data convoc`rii,
între orele 10.00-11.00 [i vor fi depuse spre înreg-
istrare pe data de 5 mai 2014, între orele
10.00–11.00, reprezentantul ac]ionarului fiind
obligat ca la data adun`rii generale s` aib`
asupra sa procura în original. Ac]ionarii au drep-
tul s` formuleze întreb`ri privind punctele de pe
ordinea de zi a adun`rii generale ordinare, în
condi]iile art. 13 din Regulamentul C.N.V.M. nr.
6/2009, dup` ce ac]ionarii vor fi identifica]i sau
dac` buna desf`[urare [i preg`tire a adun`rii
generale precum [i protejarea confide]ialit`]ii [i
a intereselor comerciale ale societ`]ii, permit
acest lucru. Documentele privind problemele in-
cluse pe ordinea de zi a adun`rii generale or-
dinare pot fi consultate la sediul societ`]ii
începând cu data convoc`rii.

LICITA}II
Inspectoratul de Jandarmi Jude]ean Arge[ or-
ganizeaz` licita]ie public` cu strigare pentru
atribuirea contractelor de închiriere a
urm`toarelor spa]ii situate în Câmpulung, str.
Lt. Oncica nr. 2: - Un spa]iu cu S = 3 mp (1 mp
pentru automat cafea [i 2 mp pentru automat
b`uturi r`coritoare nealcoolice). Persoanele in-
teresate se vor prezenta la sediul unit`]ii din
Pite[ti, Aleea Negoiu, nr. 2 de unde în perioada
08.04.2014 -22.04.2014, ora 15,00 pot solicita
în scris fi[a de date a achizi]iei, care se ob]ine
contra sumei de 5 (cinci) lei. Rela]ii supli-
mentare la telefon 0248/211505 interior 24507.

SC Ancor SGS SRL prin lichidator judiciar Via
Insolv SPRL, scoate la vânzare în bloc prin
licita]ie public` mobilier bucatarie cu electro-
casnice incorporate (hota, ghiuveta, plita
aragaz si cuptor) [i mobilier dormitor (pat - 1
buc, noptiere - 2 buc, dresing in 3 usi - 1 buc,
dulap - 1 buc), la pre]ul de 5.381 lei fara TVA.
Licita]ia va avea loc în data de 09.04.2014, ora
13/00 la sediul lichidatorului, str. Banatului,
nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, Ploie[ti, tel/fax 0244
519800. În cazul neadjudec`rii vânzarea va fi
reluat` în ziua de 11.04.2014 [i 15.04.2014,
aceea[i or`, în acela[i loc.

SC Zara Construct SRL prin lichidator judiciar
Via Insolv SPRL, scoate la vânzare prin licita]ie
public` masina de tencuit la pre]ul de 4.854
lei fara TVA. Licita]ia va avea loc în fiecare zi
de marti incepand cu data în data de
15.04.2014, ora 11/00 la sediul lichidatorului,
str. Banatului, nr. 1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, Ploie[ti,
tel/fax 0244 519800.

SC Andutu Distribution SRL prin lichidator ju-
dicar Via Insolv SPRL scoate la vânzare prin
licita]ie public` marca Andutu la pre]ul de
evaluare (28.667 lei) redus cu 50% [i propri-
etate imobiliara compus` din teren intravilan
în suprafa]` de 2.174 mp situata \n com. Pre-
deal S`rari, sat Vitioara de Sus, jude] Prahova
la pre]ul de evaluare (76.508 lei f`r` TVA)
redus cu 50%. Licita]ia va avea loc în fiecare zi
de marti \ncep~nd cu data în data de
15.04.2014, ora 11.30 la sediul lichidatorului, str.
Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, Ploie[ti,
tel/fax 0244 519800.

Consiliul Local al Comunei Cernica anun]` or-
ganizarea licita]iei cu strigare în urm`toarele
condi]ii: 1. Informa]ii generale privind conce-
dentul: Jude]ul Ilfov, cu sediul în Comuna Cer-
nica, Str. Traian, nr.10, tel./fax: 021.255.55.08,
cod fiscal: 4420740. 2. Informa]ii generale
privind obiectul concesiunii: se concesioneaz`
proprietatea imobiliar` de tip teren liber ex-
travilan în suprafa]` total` de 52.340mp, iden-
tificat` cu nr.cadastral 50377, înscris în Cartea
Funciar` nr. 50377 - Cernica, situat` în Comuna
Cernica, Tarla 12, Parcela 164/1/3, Jude]ul Ilfov;
proprietatea imobiliar` de tip teren liber ex-
travilan este amplasat pe teritoriul adminis-
trativ al Comunei Cernica, Jude]ul Ilfov, în
partea de Est a Municipiului Bucure[ti -ie[irea
spre Cernica, în arealul intersec]iei [oseaua de
Centur` cu [oseaua Cernica. 3. Informa]ii
privind documenta]ia de atribuire: 3.1. Docu-
menta]ia de atribuire se poate ob]ine de c`tre
persoanele interesate de la sediul institu]iei -
persoan` de contact Stoinea Andra Ioana, de
luni pân` joi, între orele 8.00-15.00 [i vineri
între orele 8.00-13.00, dup` depunerea unei
solicit`ri scrise la Registratura institu]iei. 3.2.
Data limit` pentru solicitarea de clarific`ri la
documenta]ia de atribuire este 25 aprilie 2014,
ora 15.00. R`spunsul la acestea se vor trans-
mite cu confirmare de primire la adresa solic-
itantului. 4. Informa]ii privind ofertele:

ofertele se vor depune la Registratura
institu]iei, pân` cel târziu la data de 30 aprilie
2014, ora 12.00, în dou` exemplare [i cu re-
spectarea prevederilor din documenta]ia de
atribuire. 5. Data [i locul la care se va desf`[ura
[edin]a public` de deschidere a ofertelor:
[edin]a public` de deschidere a ofertelor se va
desf`[ura la sediul Prim`riei Comunei Cernica,
situat în Str. Traian, nr.10, Comuna Cernica,
Jude]ul Ilfov, la data de 5 mai 2014, ora 12.00.
6. Instan]a competent` în solu]ionarea litigi-
ilor ap`rute [i termene: solu]ionarea litigiilor
ap`rute în leg`tura cu atribuirea, încheierea,
executarea, modificarea [i încetarea contrac-
tului de concesiune se va realiza potrivit
prevederilor Legii contenciosului administra-
tiv, nr.554/2004, cu modific`rile ulterioare.
Ac]iunea în justi]ie se introduce la Tribunalul
Ilfov, sec]ia de contencios administrativ-Ilfov,
Jud.Ilfov, Or.Buftea, Str. {tirbei Vod`, nr.24,
tel.021.312.23.43, 0372.218.816. Data transmi-
terii anun]ului de licita]ie spre publicare Regiei
Autonome Monitorul Oficial: 03.04.2014.

Consiliul Jude]ean Vâlcea, C.U.I. 2540929, cu
sediul în municipiul Râmnicu Vâlcea, strada
General Praporgescu nr. 1, telefon
0250/732901, fax 0250/735617, adres` e-mail:
consiliu@cjvalcea.ro, organizeaz` licita]ie pub-
lic` deschis` pentru concesionarea unor spa]ii
în suprafa]` de 114,35 mp, proprietate public`
a jude]ului Vâlcea, situate la parterul Policlin-
icii cu Plat` Râmnicu Vâlcea, strada Calea lui
Traian, nr. 138, municipiul Râmnicu Vâlcea,
jude]ul Vâlcea, în scopul desf`[ur`rii unei ac-
tivit`]i medicale (litotritie extracorporeal`). -
Concedent: Consiliul Jude]ean Vâlcea; - Durata
concesiunii: 15 ani; - Documenta]ia de
atribuire a concesiunii se poate achizi]iona de
la sediul Consiliului Jude]ean Vâlcea, Compar-
timentul Administrarea Domeniului Public [i
Privat, camera 55, contra sumei de 50 lei/ex-
emplar, care se va achita la casieria institu]iei;
- Data limit` pentru solicitarea clarific`rilor:
22.04.2014; - Data limit` pentru depunerea
ofertelor: 28.04.2014, ora 10, la registratura
general` a Consiliului Jude]ean Vâlcea; - Ofer-
tele se vor depune în dou` exemplare (origi-
nal [i copie); - [edin]a public` de deschidere a
ofertelor va avea loc la sediul concedentului,
et.3, camera 55, în data de 28.04.2014, ora 11; -
Actele doveditoare privind calit`]ile [i ca-
pacit`]ile ofertan]ilor sunt prev`zute în docu-
menta]ia de atribuire a concesiunii; -
Contesta]iile se depun la sediul concedentu-
lui, registratura general`; - Solu]ionarea litigi-
ilor ap`rute în leg`tur` cu atribuirea,
executarea, modificarea [i încetarea contrac-
tului de concesiune se realizeaz` potrivit Legii
contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu
modific`rile ulterioare, iar ac]iunea în justi]ie
se introduce la Sec]ia de Contencios Adminis-
trativ a Tribunalului Vâlcea, municipiul Râm-
nicu Vâlcea, str. Scuarul Revolu]iei nr. 1, tel.
0250/739120, fax: 0250/732207, e-mail: tri-
bunalulvalcea@yahoo.com; - Data transmi-
terii anun]ului de licita]ie c`tre ziarul local
“Curierul de Râmnic”, ziarul central “Jurnalul
Na]ional” [i Regia Autonom` “Monitorul Ofi-
cial” - 07.04.2014. Pre[edinte, Dr. Ing. Ion Cîlea

Prim`ria municipiului Caracal, cu sediul în
Pia]a Victoriei nr. 10, organizeaz` în data de
08.05.2014, ora 12.00, licita]ie public` deschis`
cu strigare pentru: - atribuirea unui contract
de superficie, cu titlu oneros, pe o perioad` de
30 de ani, asupra unui imobil teren în
suprafa]` de 24423,00 mp, ce apar]ine dome-
niului privat al municipiului Caracal [i în ad-
ministrarea Consiliului local al muninicipiului
Caracal, situat în intravilanul municipiului
Caracal, str.Carpa]i nr.116-lot nr.1, Jud.Olt., în
vederea construirii unui Parc Fotovoltaic.  Imo-
bilul este înscris în CF nr.53181. Pre]ul de
pornire al licita]iei este de 10901,00 lei/an/lot,
valoare f`r` TVA. Pasul de licita]ie, în urcare,
este minim 500,00 lei/lot, f`r` TVA. -
atribuirea unui contract de superficie, cu titlu
oneros, pe o perioad` de 30 de ani, asupra
unui imobil teren în suprafa]` de 23500,00
mp, ce apar]ine domeniului privat al municip-
iului Caracal [i în administrarea Consiliului
local al muninicipiului Caracal, situat în intrav-
ilanul municipiului Caracal, str.Carpa]i nr.116-
lot nr.2, Jud.Olt., în vederea construirii unui
Parc Fotovoltaic.  Imobilul este înscris în CF
nr.53182. Pre]ul de pornire al licita]iei este de
10489,00 lei/an/lot, valoare f`r` TVA. Pasul de
licita]ie, în urcare, este minim 500,00 lei/lot,
f`r` TVA. Documenta]ia de atribuire privind
organizarea licita]iei se poate achizi]iona con-
tra sumei de 100,00 lei, de la sediul Prim`riei
municipiului Caracal, str. Pia]a Victoriei nr.8,
jude]ul Olt, cod po[tal 235200 – Comparti-
ment Informare, Rela]ii Publice. Ofertele se
depun pân` pe data de 02.05.2014, ora 14.00,
la Compartimentul Informare, Rela]ii Publice
din cadrul Prim`riei municipiului Caracal. Pot
solicita în scris, l`muriri cu privire la modul în
care trebuie elaborate documentele de califi-
care, pân` la data de 29.04.2014 ora 14.00,
numai persoanele care au achizi]ionat docu-
menta]ia de atribuire. Ofertele se deschid în
data de 08.05.2014, ora 12.00, în prezen]a ofer-
tan]ilor, la sediul Prim`riei municipiului Cara-
cal. Rela]ii la telefon 0249-511.384 int.131.

PIERDERI
Pierdut contract construire locuin]e nr.
11679/17.11.1970, pe numele Popescu Tudoric` [i
Popescu Floarea. Îl declar nul.

Pierdut proces-verbal eliberat 5.07.1968 pe nu-
mele Vidra[cu Constantin. Îl declar nul.

Pierdut proces-verbal eliberat în 31.11.1973, pe nu-
mele Cernea Ioan. Îl declar nul.

Pierdut atestat Taxi eliberat de A.R.R. Deva pe nu-
mele Enache Adrian. Se declar` nul. 

Fluera[ Mihaela I.I., C.U.I. 26906998, declar nul`
[tampila rotund`, din data de 26 martie 2014.

Malene Tudor Iulian Persoan` Fizic` Autorizat`
cu sediul în Bucure[ti, str. Liviu Rebreanu nr.15,
bl. M3, sc.1, et.3, ap.75, având C.U.I. 24566334 [i
F40/3121/2008 declar` pierdute certificatele
constatatoare nr. 499876/06.10.2008 pentru
sediu social [i activit`]i desf`[urate la benefi-
ciari; le declar nule.

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

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

siunii sale \n domeniu, selecteaz` \n ve-
derea angaj`rii personal corespunz`tor

pentru postul de conduc`tor auto catego-
ria C+E:- pentru transport interna]ional

de marf` (minim 1 an experien]` in-
terna]ional`). Se ofer` condi]ii de lucru
\ntr-o echip` omogen` de profesioni[ti 
[i salariu atractiv. Rela]ii [i program`ri 
la telefon: 0733100396; 0372512094 

sau la adresa de e-mail: 
transport@dumagas.ro.


