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

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

Spitalul Clinic Colentina organizeaz` în data de
22.05.2014 la sediul administra]iei spitalului con-
curs pentru ocuparea posturilor: Director medical,
Director financiar contabil, Director îngrijiri med-
icale. Metodologia de organizare [i desf`[urare a
concursurilor urmeaz` prevederile Ordinului M.S.P.
nr.284 din 12 februarie 2007 [i vor fi afi[ate la
avizierul spitalului. Informa]ii suplimentare la tele-
fon: 021/319.17.80.

Inspectoratul Teritorial de Munc` Mehedin]i, cu
sediul în Drobeta Turnu Severin, b.dul Carol I nr. 3,
organizeaz` în data de 02.06.2014, ora 10 (proba
scris`) [i 05.06.2014, ora 10 (interviul), concurs în
vederea ocup`rii func]iei publice de execu]ie va-
cant` de referent, clasa III, grad profesional supe-
rior, din Compartimentul Economic, Achizi]ii
Publice [i Executare Silit`. Alte rela]ii privind
condi]iile de participare la concurs [i bibliografia
pot fi solicitate la tel. 0252/314907, 0252/313772”
sau la comp. Resurse Umane. Persoan` de contact
– T`n`sescu Constantin tel. 0252/314907 int.30.

Agen]ia Na]ional` pentru Ocuparea For]ei de
Munc` cu sediul în Bucure[ti, str. Avalan[ei, nr. 20
- 22, sector 4, scoate la concurs, în zilele de
12.05.2014 (proba scris`) [i 14.05.2014 (interviul), la
sediul agen]iei urm`torul post temporar vacant:
Inspector clasa I, grad profesional principal –
Direc]ia Juridic` [i Metodologie. Condi]iile speci-
fice pentru ocuparea func]iei publice de execu]ie
men]ionat` sunt: Preg`tire de specialitate – studii
univeristare de licen]` absolvite cu diplom`, re-
spectiv studii superioare de lung` durat` absolvite
cu diplom` de licen]` sau echivalent`; Vechime în
specialitate: minimum 5 ani; Cuno[tin]e de oper-
are PC: Word, Excel, Internet – nivel mediu;
Abilit`]i, calit`]i, aptitudini necesare: Ini]iativ` [i
creativitate, capacitate de adaptare la munca în
echip`, efort intelectual, seriozitate. Programul
concursului: 12.05.2014 – orele 09:00 - proba
scris`; 14.05.2014 – orele 12:00 – interviul. Înscrier-
ile la concurs se fac, în termen de maximum 8 zile
de la publicarea anun]ului \n Monitorul Oficial.

Agen]ia Na]ional` pentru Ocuparea For]ei de
Munc` cu sediul în Bucure[ti, str. Avalan[ei, nr. 20
- 22, sector 4, scoate la concurs, în zilele de
12.05.2014 (proba scris`) [i 14.05.2014 (interviul), la
sediul agen]iei urm`torul post temporar vacant:
Consilier juridic clasa I, grad profesional principal –
Direc]ia Juridic` [i Metodologie. Condi]iile speci-
fice pentru ocuparea func]iei publice de execu]ie
men]ionat` sunt: Preg`tire de specialitate – studii
univeristare de licen]` absolvite cu diplom`, re-
spectiv studii superioare de lung` durat` absolvite
cu diplom` de licen]` sau echivalent` în domeniul
[tiin]elor juridice; Vechime în specialitate: mini-
mum 5 ani; Cuno[tin]e de operare PC: Word, Excel,
Internet – nivel mediu; Abilit`]i, calit`]i, aptitudini
necesare: Ini]iativ` [i creativitate, capacitate de
adaptare la munca în echip`, efort intelectual, se-
riozitate. Programul concursului: 12.05.2014 – orele
09:00 - proba scris`; 14.05.2014 – orele 12:00 – in-
terviul. Înscrierile la concurs se fac, în termen de
maximum 8 zile de la publicarea anun]ului in
Monitorul Oficial.

Agen]ia Na]ional` pentru Protec]ia Mediului, în
temeiul H.G. 611/2008, organizeaz` concurs pen-
tru ocuparea func]iei publice de execu]ie vacante
de consilier, clasa I, grad profesional asistent, din
cadrul Serviciului Resurse Umane- Direc]ia Ju-
ridic`, Resurse Umane, în perioada 03- 06 iunie
2014. Concursul se organizeaz` în data de
03.06.2014 -proba scris`, ora 10:00 [i în data de
06.06.2014 -interviul, ora 10:00. Dosarele de în-
scriere la concurs se depun în perioada 30.04-
19.05.2014 la sediul Agen]iei Na]ionale pentru Pro-
tec]ia Mediului, Splaiul Independen]ei, corp
cl`dire B, nr. 294, sector 6, Bucure[ti, între orele
09:00-16:00. Condi]ii specifice: -Studii universitare
de licen]` absolvite cu diplom` de licen]`, respec-
tiv studii superioare de lung` durat`, absolvite cu
diplom` de licen]` sau echivalent`; Condi]iile de
desf`[urare, de participare la concurs [i bibli-
ografia stabilit` sunt afi[ate la sediul Agen]iei
Na]ionale pentru Protec]ia Mediului [i pe site-ul
www.anpm.ro. Rela]ii suplimentare se pot ob]ine
la sediul Agen]iei Na]ionale pentru Protec]ia Medi-
ului [i la numerele de telefon (021)207.11.01,
(021)207.11.53.

{coala Na]ional` de Grefieri anun]` organizarea
concursului de recrutare pentru o func]ie public`
de consilier grad superior, specializarea infor-
matic`. Concursul se va desf`[ura la sediul SNG
din B-dul Regina Elisabeta nr. 53, sector 5,
Bucure[ti, în perioada 2-5 iunie 2014. Condi]iile de
participare, documentele dosarului de concurs [i
bibliografia pot fi consultate pe site-ul institu]iei
www.grefieri.ro la sec]iunea Concursuri -Alte con-
cursuri SNG. Pentru informa]ii suplimentare tele-
fona]i la 021.407.62.83.

Direc]ia Asisten]` Social`, din subordinea Consil-
iului Local Buftea, organizeaz` concurs de re-
crutare pentru ocuparea urm`toarelor func]ii
publice de execu]ie, vacante: 1. Inspector, clasa I,
gradul profesional principal în cadrul Comparti-
mentului Asisten]` Social`. Condi]ii de participare
la concursul pentru cuparea func]iei publice de

inspector,  clasa I, gradul profesional principal în
cadrul Compartimentului Asisten]` Social`, sunt
cele prev`zute la art.54 din Legea nr. 188/1999
privind Statutul func]ionarilor publici, (r2), cu
modific`rile [i complet`rile ulterioare, la care se
adaug`:-studii universitare de licen]` absolvite cu
diplom`, respectiv studii superioare de lung`
durat`, absolvite cu diplom` de licen]`; -vechime
în specialitatea studiilor necesare exercit`rii
func]iei publice minim 5 ani. 2.Inspector, clasa I,
gradul profesional asistent în cadrul Comparti-
mentului Asisten]` Social`. Condi]ii de participare
la concursul pentru cuparea func]iei publice de
inspector, clasa I, gradul profesional asistent în
cadrul Compartimentului Asisten]` Social`, sunt
cele prev`zute la art.54 din Legea nr. 188/1999
privind Statutul func]ionarilor publici, (r2), cu
modific`rile [i complet`rile ulterioare, la care se
adaug`: - studii universitare de licen]` absolvite
cu diplom`, respectiv studii superioare de lung`
durat`, absolvite cu diplom` de licen]`; -vechime
în specialitatea studiilor necesare exercit`rii
func]iei publice minim 1 ani. 3. Referent, clasa III,
gradul profesional superior în cadrul Comparti-
mentului Asisten]` Social`. Condi]ii de participare
la concursul pentru cuparea func]iei publice de
inspector,  clasa III, gradul profesional superior în
cadrul Compartimentului Asisten]` Social`, sunt
cele prev`zute la art. 54 din Legea nr. 188/1999
privind Statutul func]ionarilor publici, (r2), cu
modific`rile [i complet`rile ulterioare, la care se
adaug`: -studii medii liceale finalizate cu diplom`
de bacalaureat; -vechime în specialitatea studiilor
necesare exercit`rii func]iei publice minim 9 ani.
4. Inspector, clasa I, gradul profesional superior în
cadrul Compartimentului Contabilitate, Juridic,
Resurse Umane. Condi]ii de participare la concur-
sul pentru cuparea func]iei publice de inspector,
clasa I, gradul profesional superior în cadrul Com-
partimentului Contabilitate, Juridic, Resurse
Umane, sunt cele prev`zute la art.54 din Legea nr.
188/1999 privind Statutul func]ionarilor publici,
(r2), cu modific`rile [i complet`rile ulterioare, la
care se adaug`: -studii universitare de licen]` ab-
solvite cu diplom`, respectiv studii superioare  de
lung` durat`, absolvite cu diplom` de licen]` în
domeniul economic; -vechime în specialitatea
studiilor necesare exercit`rii func]iei publice
minim 9 ani. 5. Consilier juridic, clasa I, gradul pro-
fesional debutant în cadrul Compartimentului
Contabilitate, Juridic, Resurse Umane. Condi]ii de
participare la concursul pentru cuparea func]iei
publice de consilier juridic,  clasa I, gradul profe-
sional debutant în cadrul Compartimentului Con-
tabilitate, Juridic, Resurse Umane, sunt cele
prev`zute la art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind
Statutul func]ionarilor publici, (r2), cu
modific`rile [i complet`rile ulterioare, la care se
adaug`: -studii universitare de licen]` absolvite
cu diplom`, respectiv studii superioare de  lung`
durat`, absolvite cu diplom` de licen]` în dome-
niul juridic. 6. Referent, clasa III, gradul profesional
debutant  în cadrul Compartimentului Integrare
Romi. Condi]ii de participare la concursul pentru
cuparea func]iei publice de referent,  clasa III,
gradul profesional debutant în cadrul Comparti-
mentului Integrare Romi, sunt cele prev`zute la
art.54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul
func]ionarilor publici, (r2), cu modific`rile [i com-
plet`rile ulterioare, la care se adaug`: -studii
medii liceale finalizate cu diplom` de bacalaureat.
Dosarele de înscriere se pot depune la sediul
Direc]iei Asisten]` Social` a ora[ului Buftea, în ter-
men de 20 de zile de la data public`rii anun]ului
în Monitorul Oficial, Partea a III-a [i trebuie s`
con]in`, în mod obligatoriu, documentele
prev`zute la art. 49 din H.G. nr. 611/2008, cu
modific`rile [i complet`rile ulterioare. Proba
scris` va avea loc în data de 03.06.2014 ora 10,00,
iar interviul va avea loc în data de 05.06.2014 ora
10,00  la sediul Direc]iei Asisten]` Social` a
ora[ului Buftea. Rela]ii suplimentare [i bibli-
ografia se pot ob]ine de la sediul Direc]iei Asis-
ten]` Social`, telefon nr. 031/824.12.31, int. 140 sau
pe site-ul Prim`riei ora[ului Buftea.

VÂNZåRI DIVERSE
O carte care recomand`: “pe du[man este mai
bine sa-l ]ii afar` dec~t s`-l dai afar`”. Tel.
0733.940.772.

CITA}II
Predu]oiu Angela, George, Valeria sunt cita]i în
dosarul nr.5304/299/2007 la Tribunalul Bucure[ti,
sec?ia a-III-a Civil`, în data de 19.05.2014, camera
201, Apel 12, ora-08.30, în proces cu Nav`rgeac
Floarea.

Ungureanu Eugen este citat la judec`torie
Boto[ani în calitate de pârât în dosar nr.
6915/193/2013 pentru termen din data de
06.05.2014.

Bulgariu Gabriela \n calitate de p~r~t` \n Dosarul
nr. 9492/245/2012, Judec`toria Ia[i, este convocat`
\n data de 08.05.2014, ora 11.00, la imobilul din mu-
nicipiul Ia[i, str. Aurel Vlaicu nr. 58, \n vedeea
culegerii datelor necesare efectu`rii Raportului de
Expertiz` dispus de instan]a de judecat`. Expert
tehnic judiciar Boboc Ioan, telefon 0745.670167.

P~r~ta SC EPS Distribution SRL, cu sediul \n Bu-
cure[ti, Str. Dimitrie Pompei nr. 8, cl`direa Feper,
et. 3, camera 4, Sector 4, cu sediul procesual \n Bu-
cure[ti, Str. Lipova nr. 19, sector 1, este chemat` la
Judec`toria Sector 2, Bucure[ti, Bd. Unirii nr. 37, Sec-
tor 3, la data de 06 iunie 2014 \n contradictoiu cu
reclamanta Susu Luminita PFA cu sediul \n ora[ Ne-
hoiu, Calea Mihai Viteazu nr. 43, jude]ul Buz`u, \n
dosarul nr. 29330/300/2013 ce are ca obiect cer-
erea \n anulare-fond.

Se comunic` p~r~tei Cruceru Andreea Cristina cu
ultimul domiciliu \n Arice[tii-Rahtivani nr. 141A, Pra-
hova, re[edinta \n Italia, Sabaudia, Via Litoranea
nr. 11, sentin]a nr. 15257/8.11.2012 a judec`toriei
Ploie[ti prin care se desface c`s`toria \ncheiat` cu
Cruceru Marian Sebastian, \[i reia numele de
B`dicu, se stabile[te locuin]a minorei Cruceru

Ioana Bianca la mama, se stabile[te program de
vizitare a minorei de c`tre tat`, exercitarea au-
torit`]ii p`rinte[ti \n comun. Reclamantul va pl`ti
pensie de \ntre]inere 130 lei lunar. Cu apel \n 30
zile de la comunicare. Pronun]at` \n [edin]a pub-
lic` la 8.11.2012.

Se citeaz` Scarlat Mariana, Popovici Liliana [i
Popovici Teodora \n dosar nr. 1941/259/2012 la
Judec`toria Mizil \n data de 29.05.2014.

Se citeaz` la Judec`toria C~mpina la data de
15.05.2014, ora 09:00, Bordei Ionel Marius cu ul-
timul domiciliu cunoscut \n Torino, Via valter
Fontan 19, Bussoleno, Italia \n calitate de intimate
\n dosar 28/204/2012, reclamante fiind Bordei Ana
[i Bordei Luciana av~nd ca obiect contesta]ie la ex-
ecutare.

Numita Furcosi Stelu]a cu ultimul domiciliu cunos-
cut \n Ploie[ti, Str. Prislop nr. 13, bl. 24B, ap. 7, este
citat` la Judec`toria Ploie[ti la data de 20.05.2014,
ora 08:30 cu men]iunea de a se prezenta personal
la interogatoriu.

Se citeaz` Dumitrache Olimpia la data de
13.06.2014 la Tribunalul Prahova \n proces cu Ghe-
orghe Ion \n dosar nr 9831/281/2012, sala 1.

Bîrsan Vasile este citat ca pârât la Judec`toria
Boto[ani în 7 mai 2014, în dosar nr. 11082/193/2012,
ora 8,30, partaj bunuri comune. 

S`bouanu Cristian, domiciliat în satul [i comuna
Butea, jud. Ia[i, este citat în calitate de pârât în
dosarul 4116/866/2013 Judec`toria Pa[cani, jud.
Ia[i, termen 08.05.2014 , ora 08.30, obiect partaj
succesoral, reclamant S`bouanu Andrei.

Cioban Cecilia cu ultimul domiciliu cunoscut în
Arad, Str. Poetului, Bl. P1, ap.15, Jud. Arad, este citat`
la Judec`toria Arad pe data 13.05.2014, ora 08.30,
camera 215, pârât` în dosarul nr. 3373/55/2014, în
proces cu Ghirvu R`zvan Codru], obiect exercitare
autoritate p`rinteasc`.

Pârâtul Bâlc Traian Lucian, cu ultimul domiciliu
cunoscut în Cluj-Napoca, str. Patricia Barbu, nr. 4,
jud. Cluj, este chemat la Judec`toria Cluj-Napoca,
Calea Doroban]ilor nr. 2, în dosarul civil nr.
26672/211/2013, pentru ziua de 21 mai 2014, ora
13:00, camera 107, în proces cu SC Euro Car SRL,
pentru fond – cerere de valoare redus`.

Popescu Alexandra, cu domiciliul în mun.
Bucure[ti, str. Valea Argesului, nr.18, bl. M28, sc.1,
et.2, ap.14, sector 6,  Bucuresti, este chemat` în
judecat` la sediul Tribunalului Buz`u-Sec]ia a II-a
Civil`, camera 32, S7, în calitate de pârât, în dosarul
nr. 653/114/2014 în data de 15.05.2014, ora 11.00.
Obiectul dosarului este judecarea cererii de
atragere a raspunderii membrilor organelor de
conducere, cf. art.138 alin. 1 lit.a) si lit.d) din Legea
85/2006. Rela]ii la tel: 0742.001.741 sau
0721.233.441.

Rusu Vasile Adrian domiciliat în Gala]i, str. Br`ilei
nr. 136, Bl.B3, sc.1, ap.10 este chemat în judecat` la
judec`toria Boto[ani, dosar 701/193/2010, pentru
13. 05. 2014, în contradictoriu cu Postolache Elena-
fond funciar.

Se citeaz` Andrie[ Gabriela Ana (Onic`) din com.
Brani[te, jud. Dâmbovi]a, la Judec`toria Câmpu-
lung, jud. Arge[, în dosarul civil nr. 3622/205/2013,
la data de 14 mai 2014, ora 8,30, pentru partaj dup`
tat`.

Se citeaz` la sediul Birou Notarial Individual Ene
Frosina din România, mun. Tulcea, str. P`cii nr.7, Bl.
P2, sc.C, ap.28, jud. Tulcea la data de 14.05.2014,
orele 12.00, eventualii mo[tenitori ai defunctului
Mocanu Ionel, decedat la 05.10.2012, cu ultim
domiciliu în mun. Tulcea, Str. Anton  Pann nr.2 B,
jud. Tulcea în vederea dezbaterii succesiunii.

Numitul Luca Liviu este chemat în instan]` la
Judec`toria Pa[cani în  proces de divor]  cu Luca
Elena, în Dosar nr. 5361/866/2013, pe data de
13.05.2014.

DIVERSE
SC Comnord SA cu sediul în Calea Grivi]ei, nr. 136,
sector 1, Bucure[ti, telefon 021/2066800, fax
021/2066848, nr. înregistrare la Oficiul Registrului
Comer]ului J40/493/1991, C.U.I. RO1590368
anun]` to]i ac]ionarii s`i c` s-a întocmit raportul
anual aferent anului 2013. Raportul este pus la dis-
pozi]ia celor interesa]i la sediul societ`]ii, mai sus
men]ionat, [i pe site-ul www.comnord.ro. Pre[ed-
intele Consiliului de Administra]ie.

Extras din sentin]a civil` nr. 324/2014 pronun]at`
de Judec`toria N`s`ud în dosar nr. 724/265/2013:
Admite ac]iunea astfel cum a fost formulat` [i pre-
cizat` de reclamantul Puica Vasile în contradictoriu
cu pârâtul Puica Vasile lui Vasile. Dispune rezilierea
contractului de între]inere autentificat sub nr.
830/22.03.1994 la fostul Notariat de Stat Local
N`s`ud Pop Maxim, având ca obiect imobilele în-
scrise în CF 25675 Salva, top 185 [i 186/1/2, nr.cad.C1,
top 185 [i în CF 25687 Salva, top 1363. Dispune
revenirea la situa]ia anterioar` de carte funciar`
pentru imobilul înscris în CF 25675 Salva, top 185
[i 186/1/2, nr.cad.C1, top 185, constând în reîn-
scrierea dreptului de proprietate al reclamantului
Puica Vasile. În baza art. 29 alin. (5) din Legea nr.
7/1996, dup` r`mânerea definitiv`, prezenta
hot`râre în copie conform cu originalul se va co-
munica de îndat`, din oficiu, biroului teritorial de
cadastru [i publicitate imobiliar` de c`tre instan]a
care s-a pronun]at ultima asupra fondului, în ved-
erea efectu`rii înscrierilor men]iunilor /dispuse.
Oblig` pârâtul la plata c`tre reclamant a sumei de
2534,38 lei, cu titlu de cheltuieli de judecat`.
Numai cu apel în termen de 30 de zile de la comu-
nicare. Pronun]at` în [edin]a public` din data de
14 februarie 2014.

Extras din sentin]a civil` nr. 1083/2014 pronun]at`
de Judec`toria N`s`ud în dosar nr. 3785/265/2013:
Admite cererea de ordonan]` pre[edin]ial` formu-
lat` [i precizat` de reclamantul Balog Alexandru
împotriva pârâtei Tivadar Iuliana. Dispune ca ex-
ercitarea autorit`]ii p`rinte[ti pentru minora
Tivadar Gabriela Sorina n`scut` la data de
19.10.2003 s` revin` exclusiv tat`lui reclamant
pân` la solu]ionarea petitului aferent din dosarul
de fond nr. 3784/265/2013 al Judec`toriei N`s`ud.
Stabile[te locuin]a minorei Tivadar Gabriela Sorina
n`scut` la data de 19.10.2003, la domiciliul tat`lui-
reclamant, respectiv în ora[ul N`s`ud, jude]ul
Bistri]a-N`s`ud. Oblig` pe pârât` s`-i pl`teasc`
reclamantului în favoarea minorei Tivadar
Gabriela Sorina o pensie lunar` de între]inere în
cuantum de 206 lei, începând cu data de 23.12.2013
[i pân` la solu]ionarea petitului aferent din
dosarul de fond nr. 3784/265/2013 al Judec`toriei
N`s`ud. Oblig` pe pârât` s`-i pl`teasc` reclaman-
tului suma de de 251 lei cu titlu de cheltuieli de
judecat`. Cu apel în termen de 5 zile de la pro-
nun]are. Pronun]at` în [edin]a public` din data de
17 aprilie 2014.

ADUNåRI GENERALE
Inicad Soft cu sediul în Bucure[ti strada Popa Tatu
20A anun]` convocarea AGA [i succesorilor de

drept ai defunctului Cealîcu Drago[ Dan în data de
13 mai 2014 ora 12 la sediul firmei În caz de neîn-
trunire a majorit`]ii a doua convocare este pentru
data de 28 mai 2014 ora 12,00 la sediul firmei.

Convocator: Consiliul de Administra]ie al SC Imo-
post Developments SA, cu sediul în Bucure[ti,
Calea Grivi]ei nr.136, corp A, etaj 1, camera 17, sector
1, înregistrat` la Registrul Comer]ului sub nr.
J40/13379/2005, C.U.I. 17832131, convoac`:
Adunarea General` Ordinar` a Ac]ionarilor so-
ciet`]ii pentru data de 02.06.2014, ora 12.00.
{edin]a Adun`rii Generale Ordinare a Ac]ionarilor
va avea loc la sediul societ`]ii din Bucure[ti, Calea
Grivitei nr.136, corp A, etaj 1, camera 17, sector 1. La
Adunarea General` Ordinar` sunt invita]i s` par-
ticipe to]i ac]ionarii afla]i în eviden]a Registrului
Ac]ionarilor la data de 29.05.2014. De asemenea,
sunt invita]i s` participe la Adunarea General` Or-
dinar` a Ac]ionarilor societ`]ii [i cenzorii societ`]ii.
Pe ordinea de zi, sunt înscrise urm`toarele prob-
leme: I. 1. Prezentarea raportului Consiliului de Ad-
ministra]ie al societ`]ii pentru anul 2013; 2.
Prezentarea raportului cenzorilor societ`]ii pentru
anul 2013; 3. Discutarea, aprobarea sau modifi-
carea, dup` caz, a situa]iilor financiare anuale ale
societ`]ii, pe baza raportului Consiliului de Admin-
istra]ie [i al cenzorilor [i fixarea dividendului pen-
tru anul 2013; 4. Pronun]area asupra gestiunii [i
activit`]ii Consiliului de Administra]ie al societ`]ii
pe anul 2013; 5. Stabilirea programului de activi-
tate al societ`]ii pentru exerci]iul financiar 2014.
6. Stabilirea bugetului de venituri [i cheltuieli pen-
tru exerci]iul financiar 2014. II. 7. Revocarea cen-
zorului supleant- doamna Poenaru Geanina Doina,
începând cu data Adun`rii Generale Ordinare a
Ac]ionarilor, ca urmare a expir`rii mandatului de
cenzor supleant în data de 23.10.2012. Revocarea
cenzorului supleant– dnul. Petrisor Fifoiu, în-
cepând cu data Adun`rii Generale Ordinare a
Ac]ionarilor, ca urmare a expir`rii mandatului de
cenzor supleant în data de 23.10.2012. 8. Alegerea
unor noi cenzori supleanti pentru un mandat de 3
ani. Lista cuprinzand informa]ii cu privire la nu-
mele, localitatea de domiciliu [i calificarea profe-
sional` a persoanelor propuse pentru functia de
cenzor supleant se afla la dispozitia ac]ionarilor în-
cepând cu data de 30.04.2014, putând fi consul-
tat` [i completat`, pân` la data de 29.05.2014, de
c`tre ace[tia la sediul societ`]ii din Bucure[ti, Calea
Grivi]ei nr.136, sector 1 conform art. 117 indice 1 din
Legea 31/1990. III. 9. Încheierea unor acte
adi]ionale la contractele de administrare ale d-
nelor. administrator Mihaela Tapai, Andreea Rusu
[i Stefan Alina, în sensul supliment`rii
remunera]iei administratorilor. 10. Împuternicirea
Pre[edintelui Consiliului de Administra]ie s` sem-
neze actul constitutiv actualizat ca urmare a
modific`rilor survenite. În situa]ia în care Adunare
General` Ordinar` nu va putea delibera [i vota în
mod valabil, o a doua Adunare General` Ordinar`
este convocat` pentru ziua de 03.06.2014, la ora
12.00, în acela[i loc [i cu aceea[i ordine de zi. Se
precizeaz` c` ac]ionarii ce vor fi împiedica]i de an-
umite împrejur`ri s` participe la Adunarea Gen-
eral` Ordinar̀  vor putea mandata, în conformitate
cu art. 125 din Legea 31/1990 republicat`, printr-o
procur` special` o ter]` persoan` care s` participe
[i s` voteze în numele lor [i pentru ei, în Adunarea
General` Ordinar`, în condi]iile legii. Procurile spe-
ciale pot fi ridicate de la sediul societatii începând
cu data convoc`rii si vor fi depuse spre înregistrare
la secretariatul adun`rii pana cel târziu la data de
29.05.2014. Documentele aferente sedintei si
procurile speciale pot fi ob]inute de la d-na. Ste-
fan Alina– administrator: tel. 021.206.68.00.
Pre[edinte al Consiliului de Administra]ie Tapai Mi-
haela.

Convocare: Administratorul Unic al Societ`]ii Com-
erciale Semtest Craiova SA, societate de na]ional-
itate român` cu sediul social în România,
localitatea Malu Mare, strada Bechetului km. 8,2,
jude]ul Dolj, înregistrat` la Oficiul Registrului
Comer]ului sub nr. J16/827/1991, cod de înregis-
trare fiscal` RO 2302650 (denumit` în continuare
„Semtest” sau „Societatea”), în baza dispozi]iilor
art. 117 din Legea societ`]ilor nr. 31/1990 Republi-
cat`, cu complet`rile [i modific`rile ulterioare, (de-
numit` în continuare Legea societ`]ilor nr.
31/1990), precum [i  a prevederilor art. 15 din Actu-
lui Constitutiv al Societ`]ii, convoac`, la data de
02.06.2014, ora 12:00, Adunarea General` Extraor-
dinar` a Ac]ionarilor SEMTEST Craiova S.A., la
sediul Societ`]ii mai sus men]ionat, pentru to]i
ac]ionarii  SEMTEST Craiova SA înscri[i în registrul
ac]ionarilor la sfâr[itul zilei de 20.05.2014 (data de
referin]`), cu urm`toarea Ordine de Zi a Adun`rii
Generale Extraordinare a Ac]ionarilor: 1. Aprobarea
major`rii capitalului social al Societ`]ii cu valoarea
maxim` de 11.840 lei, respectiv de la valoarea ac-
tual` de 438.160 lei, la valoarea de 450.000 lei, prin
emisiunea unui num`r de 4.736 noi ac]iuni nomi-
native în form` dematerializat`, fiecare cu o val-
oare nominal` de 2,5 lei, exclusiv în schimbul
aporturilor în numerar v`rsate în RON. 2. Apro-
barea termenului de 32 de zile calendaristice de la
data public`rii în Monitorul Oficial al României a
hot`rârii adoptate în [edin]a A.G.E.A., pentru ex-
ercitarea dreptului de preferin]` la subscrierea de
noi ac]iuni de c`tre ac]ionarii Societ`]ii înscri[i în
Registrul Ac]ionarilor la data de referin]`. 3. Apro-
barea pre]ului de subscriere a ac]iunilor de c`tre
ac]ionarii existen]i, egal cu valoarea nominal` a
ac]iunilor, respectiv 2,5 lei/ac]iune. 4. Aprobarea
ratei de subscriere de c`tre ac]ionarii existen]i:
0,0270 ac]iuni nou emise pentru fiecare 1 (un)
drept de preferin]`. 5. Aprobarea scaden]ei pl`]ii
pre]ului de subscriere a ac]iunilor noi de c`tre
ac]ionarii existen]i, aceasta fiind data subscrierii
ac]iunilor. 6. Aprobarea ca ac]iunile ce nu vor fi
subscrise de c`tre ac]ionari s` fie oferite spre sub-
scriere Administratorului unic al Societ`]ii, respec-
tiv dl. Bilteanu Gheorghe, care va putea subscrie
ac]iunile respective în termen de 3 zile calendaris-
tice de la expirarea termenului de subscriere acor-
dat ac]ionarilor Societ`]ii. 7. Aprobarea pre]ului de
subscriere a ac]iunilor în Etapa Secundar`, egal cu
valoarea nominal` a ac]iunilor, respectiv 2,5
lei/ac]iune; 8. Aprobarea scaden]ei pl`]ii pre]ului
de subscriere a ac]iunilor subscrise de c`tre in-
vestitorul interesat, aceasta fiind data subscrierii
ac]iunilor. 9. Împuternicirea Administratorului
unic al Societ`]ii pentru efectuarea tuturor
opera]iunilor necesare privind  implementarea,
derularea [i finalizarea major`rii capitalului social,
a[a cum a fost aprobat` de Adunarea General` Ex-
traordinar` a Ac]ionarilor, dup` expirarea ter-
menului de exercitare a dreptului de preferin]`  a
tuturor ac]ionarilor existen]i ai Societ`]ii, respectiv
dup` expirarea termenului de subscriere acordat
administratorului unic, la nivelul sumei subscrise
[i v`rsate de c`tre ace[tia, pentru anularea ac]iu-
nilor emise [i nesubscrise sau subscrise [i
nepl`tite dup` finalizarea major`rii, cât [i pentru
modificarea corespunz`toare a Actului constitutiv
al Societ`]ii, înregistrarea la Registrul Comer]ului
[i la orice alte autorit`]i competente a
modific`rilor intervenite în structura ac]ionariatu-
lui Societ`]ii ca urmare a major`rii capitalului so-
cial [i desemnarea mandatarilor pentru

efectuarea acestor înregistr`ri. *** 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 reprezentând, individual
sau împreun`,  cel pu]in 5% din capitalul social al
Societ`]ii, pot înainta Administratorului unic al So-
ciet`]ii cereri privind introducerea unor noi puncte
pe ordinea de zi a Adun`rii Generale Ordinare/ Ex-
traordinare a Ac]ionarilor. Propunerile privind
completarea ordinii de zi trebuie s` îndeplineasc`
cumulativ urm`toarele condi]ii: a) în cazul per-
soanelor fizice s` fie înso]ite de copiile actelor de
identitate ale ac]ionarilor (buletin sau carte de in-
dentitate), iar în cazul persoanelor juridice copie a
buletinului sau c`r]ii de identitate a reprezentan-
tului legal, împreun` cu certificatul constatator, în
original, eliberat de Registrul Comer]ului cu o
vechime de cel mult 10 zile; [i. b) s` fie înregistrate
la sediul social al Societ`]ii în termen de cel mult
15 zile de la publicarea prezentului Convocator în
Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. Dup`
expirarea termenului de 15 zile de la publicarea
prezentului Convocator în Monitorul Oficial al
României, Partea a IV-a, nu mai pot fi primite cereri
privind introducerea unor noi puncte pe ordinea
de zi a Adun`rii Generale Ordinare/ Extraordinare
a Ac]ionarilor, indiferent de obiectul acestora. Or-
dinea de zi completat` cu punctele propuse de
ac]ionari, ulterior convoc`rii, se va publica în Mon-
itorul Oficial al României, Partea a IV-a, cu cel pu]in
10 zile înaintea Adun`rii Generale Ordinare/ Extra-
ordinare a Ac]ionarilor. Participarea la [edin]a
Adun`rii Generale Extraordinare a Ac]ionarilor: La
Adunarea General` Extraordinar` a Ac]ionarilor
pot participa [i pot vota, direct sau prin
reprezentare, în baza unei procuri speciale (exclu-
siv pe formatul pus la dispozi]ie de c`tre Soci-
etate), to]i ac]ionarii înscri[i în Registrul
Ac]ionarilor la data de 20.05.2014, stabilit` ca dat`
de referin]`; ac]ionarii nu vor putea fi reprezenta]i
în adunarea general` decât prin al]i ac]ionari. La
cererea ac]ionarilor interesa]i, formularul de
procur` special` pentru reprezentarea acestora la
Adunarea General` Extraordinar` a Ac]ionarilor se
poate ob]ine, gratuit, la sediul social al Societ`]ii,
începând cu cea de-a optsprezecea zi de la data
public`rii prezentului Convocator în Monitorul Ofi-
cial al României, Partea a IV-a. Unui ac]ionar îi este
permis s` acorde o procur` special` unui singur
mandatar. În cadrul formularului de procur` spe-
cial`, ac]ionarul va da persoanei care îl reprezint`
toate instruc]iunile specifice pentru fiecare punct
înscris pe ordinea de zi; votul discretionar nu este
permis, cu excep]ia deciziilor aferente problemelor
uzuale de organizare a Adun`rii Generale Extraor-
dinare a Ac]ionarilor privind alegerea secretarilor
de [edin]`. În caz contrar, procura va fi anulat` [i
mandatarul respectiv nu va fi autorizat s` voteze
în cadrul Adun`rii Generale Extraordinare a
Ac]ionarilor. To]i ac]ionarii reprezenta]i în baza
unei procuri speciale se vor asigura c` aceste
procuri vor fi depuse în original la sediul social al
Societ`]ii, împreun` cu certificatul constatator
emis de Registrul Comer]ului, în cazul ac]ionarilor
persoane juridice, înainte de începerea [edin]ei,
sub sanc]iunea pierderii exerci]iului dreptului de
vot în Adunarea General` Extraordinar` a
Ac]ionarilor. Procurile vor r`mâne valabile pentru
a doua adunare, în cazul în care prima adunare
este amânat` din cauza neîndeplinirii cerin]elor
legale. Ac]ionarii îndrept`]i]i pot participa [i pot
vota în cadrul Adun`rii Generale Extraordinare a
Ac]ionarilor pe baza actului de identitate, buletin
de identitate/ carte de identitate, pentru cet`]enii
români sau, dup` caz, cu pa[aport/ legitima]ie de
[edere pentru cet`]enii str`ini, în cazul ac]ionar-
ilor persoane fizice, respectiv pe baza actului de
identitate al reprezentantului legal înso]it de un
document oficial, în original, care îi atest` aceasta
calitate (certificat constatator emis de Registrul
Comer]ului cu cel mult 10 zile înainte de data
[edin]ei), în cazul ac]ionarilor persoane juridice.
Mandatarii ac]ionarilor persoane fizice pot partic-
ipa [i pot vota în cadrul Adun`rii Generale Extraor-
dinare a Ac]ionarilor pe baza actului de identitate
înso]it de procura special` semnat` de ac]ionarul
persoan` fizic` [i depus` în prealabil la sediul So-
ciet`]ii. Mandatarii ac]ionarilor persoane juridice
pot participa [i pot vota în cadrul Adun`rii Gen-
erale Extraordinare a Ac]ionarilor pe baza actului
de identitate al mandatarului, înso]it de procura
special` semnat` de reprezentantul legal [i de cer-
tificatul constatator emis de Registrul Comer]ului
care atest` calitatea de reprezentant legal a sem-
natarului procurii speciale, ambele depuse în pre-
alabil la sediul Societ`]ii. Materialele informative:
Documentele [i materialele informative vizând
problemele înscrise pe ordinea de zi a Adun`rii
Generale Extraordinare a Ac]ionarilor, inclusiv for-
mularul de procur` special`, respective  de sub-
scriere  se afl` la dispozi]ia ac]ionarilor, putând fi
consultate de ace[tia la sediul social al Societ`]ii,
în fiecare zi lucr`toare, între orele 10:00–14:00, în-
cepând cu cea de-a optsprezecea zi de la data pub-
lic`rii prezentului Convocator în Monitorul Oficial
al României, Partea a IV-a. În cazul în care nu se vor
îndeplini condi]iile legale privind ]inerea Adun`rii
Generale Extraordinare a Ac]ionarilor, Adunarea
General` Extraordinar` a Ac]ionarilor  se repro-
grameaz` pentru data de  03.06.2014, la aceea[i
or`, în acela[i loc [i cu aceea[i ordine de zi; data de
referin]` stabilit` pentru identificarea ac]ionarilor
îndrept`]i]i s` participe [i s` voteze în cadrul
Adun`rii Generale Extraordinare a Ac]ionarilor
este aceea[i.

LICITA}II
SC Pirania SRL Boto[ani organizeaz` licita]ie pen-
tru achizi]ionare de utilaje ferm` piscicol`, con-
form proiectului “Investi]ii în acvacultur` la SC
Pirania SRL Boto[ani” Contract de finan]are ner-
ambursabil` nr. 140/2014, prin POP 2007- 2013, co-
finan]at prin FEP, criteriul de atribuire: oferta cea
mai avantajoas` din punct de vedere economic,
valoarea total` estimat` a contractului 787.275,61
lei, durata contractului: dou` luni de la semnarea
contractului, 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 Petrila organizeaz` licita]ie pub-
lic` în data de 20.05.2014, ora 10:00, pentru con-
cesionarea prin licita]ie public` a cl`dirii fostei
„Popic`rii” cu suprafa]a construit` de 409 mp ]i a
terenului aferent acesteia în suprafa]` de 728 mp,
situate în intravilanul ora[ului Petrila, str. Trandafir-
ilor, eviden]iate în CF nr. 61524, în vederea
între]inerii acestora, desf`[urarea de activit`]i cul-
turale, de agrement [i activit`]i economice. Durata
concesiunii este de 49 ani. Pre]ul de pornire al
licita]iei este de 12 lei/mp/an pentru cl`dire [i 5,8
lei/mp/an pentru teren conform HCL 128/2013.
Taxa de participare la licita]ie este de: 100 lei.
Garan]ia de participare la licita]ie este de: 2283 lei.
Costul caietului de sarcini este 10 lei, iar acesta este
disponibil la sediul institu]iei, camera nr. 7. Ofer-

tan]ii r`mân angaja]i prin termenii ofertelor lor
90 de zile. Ofertele se depun pân` în data de
20.05.2014, ora 09:00, la sediul Prim`riei ora[ului
Petrila. Informa]ii suplimentare se pot solicita la
sediul Prim`riei ora[ului Petrila, str. Republicii, nr.
196, jud. Hunedoara, la telefon/fax 0254.550760
sau 0254.550977, interior 218 sau pe adresa de
mail: primaria.petrila2008@yahoo.com. Petrila la
29.04.2014. Primar, P`ducel Ilie.

Consiliul Local Racovi]a anun]` scoaterea la
licita]ie public` deschis` pentru închirierea
p`[unilor, în suprafa]` de 85,5 ha – proprietatea
privat` a comunei Racovi]a  pentru p`[unatul an-
imalelor: 1. Comuna Racovi]a, jud. Vâlcea;
Suprafa]` = 85,5 ha; Durata închirierii – 5 ani. Pre]
minim de pornire la licita]ie –  72 lei/an/ha.
Condi]ii de participare: dreptul de înscriere la
licita]ie îl pot avea asocia]ii, persoane juridice sau
fizice autorizate, de]in`toare de animale, cu domi-
ciliul, respectiv cu sediul în comuna Racovi]a, jud.
Vâlcea.  Documenta]ia de atribuire  se poate
procura contra sumei de 50 lei de la sediul
Prim`riei com. Racovi]a, compartimentul urban-
ism. Data limit` pentru solicitarea clarificarilor –
09.05.2014. Ofertele vor fi depuse în 2 exemplare
pân` la data de 13.05.2014, ora 14:00 la sediul
Prim`riei com. Racovi]a, com. Racovi]a, Jud. Vâlcea,
telefon/fax: 0250.756.027, cod fiscal 2541673.
Licita]ia va avea loc în data de 15.05.2014, ora
10:00, la sediul Prim`riei  com. Racovi]a, jud. Vâl-
cea. Relatii la telefon/fax 0250/756.027 - comp.ur-
banism – Negoi]` Ioana. Instan]a competent` în
solu]ionarea litigiilor ap`rute – Tribunalul Vâlcea,
str. Scuarul Revolu]iei, nr.1, Rm.Vâlcea, jud. Vâlcea,
telefon 0250/739120 potrivit Legii contenciosului
administrativ nr.544/2004.

Anun] de participare la concesonarea prin licitatie
publica: 1. Informatii generale privind conceden-
tul: Consiliul Local Babadag, cod fiscal 4508533,
Adresa: Judetul Tulcea, orasul Babadag, Str. Repub-
licii nr. 89, nr. trl. 0240-561.013, fax 0240-562.939;
e-mail: urbanism@primaria-babdag.ro. 2. Infor-
matii generale privind obiectul concesiunii.- teren
cu suprafata de 555 mp (Lotul 4) situat in extravi-
lanul T7, P147 – partial; - teren cu suprafata de 555
mp (lotul 5) situate in extravilan T7, P147 – partial;
- teren cu suprafata de 210 mp situate in extravi-
lan T4, P17- partial; 3. Informatii privind documen-
tatia de atribuire: 3.1. orice persoana intersata are
dreptul de a solicita si de a obtine documentatia
de atribuire, punerea la dispozitia oricarei per-
soane interesate care a inaintat o solicitare, in
acest sens, a unui exemplar din documentatia de
atribuire se realizeaza in mod direct, nerestric-
tionat si deplin, prin mijloace electronice sau pe
support hartie. 3.2. Compartimentul responsabil
din cadrul concedentului, Biroul Urbanism din
cadrul Primariei orasului Babadag, Str. Cabanei nr.
5. 3.3. Documentatia de atribuire se pune la dis-
pozitia solicitantilor in mod gratuit. 3.4. Data limita
pentru solicitarea clarificarilor 15.05.2014. 4. Infor-
matii privind ofertele: 4.1. Data limita de depunere
a ofertelor: 22.05.2014, ora 09:00, la secretariatul
primariei orasului Babdag, Str. Republicii nr. 89,
Babadag, jud. Tulcea in 1 exemplar. 5. {edinta de
deschidere va avea loc la data de 22.05.2014, ora
10:00 la sediul Primariei orasului Babdag, str. Re-
publicii nr. 89. 6. Informatii privind instanta com-
petenta in solutionarea litigiilor aparute:
contestatiile se depun in termen de 5 zile de la co-
municarea rezultatelor procedurii la sediul conce-
dentului, mentionat la punctual 1, iar actiunea in
justitie se introduce la sectia de contencios admin-
istrativ a Tribunalului Tulcea in termen de 30 de
zile. 7. Data transmiterii anuntului de atribuire
catre institutiile abilitate in vederea publicarii
29.04.2014.

PIERDERI
Pierdut contract vânzare-cump`rare nr.116/6/1980
[i proces-verbal eliberat în 29.10.1980, pe numele
B`dulescu Tisa. Le declar nule.

Pierdut contract vânzare-cump`rare 5819/3/93,
proces-verbal 5819/3/93 eliberat în 04.04.1997, AA
5819/3/93, pe numele Justin Tambozi. Le declar
nule.

Pierdut atestat profesional ADR nr.36633 pe nu-
mele Baciu Sorin Florin. Îl declar nul.

Pierdut Certificat de Înregistrare [i Certificat Con-
statator privind sediul social al societ`]ii Active
Business Management Invest SRL, CUI: 29927758,
J40/3070/2012. Le declar nule.

Pierdut Certificat de înregistrare al Semrom Tran-
silvania SA Cluj Complex Agrosem Bistri]a, CUI
570907, nr.înrg. în Reg.Com Bistri]a: J06/149/1991
[i anexele la acesta. Se declar` nule.

Pierdut anexele la Certificat de Înregistrare al Sem-
rom Transilvania SA Cluj Complex Agrosem Cluj,
CUI 10785350, nr.înrg. în Reg.Com Cluj:
J12/1069/1998. Se declar` nule.

SC Dan Gex 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 declar
nul.

Pierdut contract vânzare- cump`rare pe numele
Rot`rescu Leanca Livia [i Rot`rescu Emilian cu
adresa: str. Pecineaga nr.97, bloc 47A, ap.11, Sector
5, Bucure[ti, declar nul.

Pierdut legitima]ie auto/ SNCFR, pe numele
Camen Maria Crinela. O declar nul`.

Pierdut act de concesiune nr.685 eliberat pe 4 iunie
1972 de M`n`stirea Cernica- Administra]ia Cimitir-
ului pe numele Gherson Renee, domiciliat` în Bu-
cure[ti. Îl declar nul.

SC Schele Italia SRL, C.U.I. RO 32171742,
J40/10595/2013, Bucure[ti, str. Mo[oaia nr.48- 50,
Sector 4, pierdut Registru Unic de control. Îl declar
nul.

SC ADD Point Media Design SRL, C.U.I. 27022337,
J40/5759/2010, Bucure[ti, Sector 4, pierdut Re-
gistru Unic de Control, Registru de eviden]` fiscal`,
le declar`m nule.

DECESE

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` expansiunii sale 

\n domeniu, selecteaz` \n 
vederea angaj`rii personal 

corespunz`tor pentru 
postul de conduc`tor auto 

categoria C+E:- pentru 
transport interna]ional 
de marf` (minim 1 an 

experien]` interna]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.

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`


