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OFERTE SERVICIU

Agen]ia Municipal` pentru Ocuparea For]ei de Munc`
Bucure[ti cu sediul în Bucure[ti, str. Sp`taru Preda, Nr.
12, sector 5, scoate la concurs, în zilele de 05.05.2014
(proba scris`) [i 07.05.2014 (interviul), la sediul agen]iei
urm`torul post vacant: Expert clasa I, grad profesional
asistent – Biroul Contabilitate. Condi]iile specifice pen-
tru ocuparea func]iei publice de execu]ie men]ionat`
sunt: Preg`tire de specialitate – studii universitare de
licen]` absolvite cu diplom`, respectiv studii superioare
de lung` durat` absolvite cu diplom` de licen]` sau
echivalent`; Vechime în specialitate: minimum 1 an;
Cuno[tin]e de operare PC: Word, Excel, Internet – nivel
mediu; Ini]iativ` [i creativitate, capacitate de adaptare
la munc` în echip`, efort intelectual, seriozitate. Progra-
mul concursului: 05.05.2014 – orele 09:00 - proba scris`;
07.05.2014 – orele 12:00 – interviul. Înscrierile la concurs
se fac, în termen de maximum 20 zile de la publicarea
anun]ului \n Monitorul Oficial.

Agen]ia Jude]ean` pentru Ocuparea For]ei de Munc`
Teleorman cu sediul în Alexandria, str. Dun`rii, nr. 1
scoate la concurs, în zilele de 05.05.2014 (proba scris`) [i
07.05.2014 (interviul), la sediul agen]iei urm`torul post
vacant: Consilier clasa I, grad profesional debutant –
Compartimentul Control M`suri Active. Condi]iile speci-
fice pentru ocuparea func]iei publice de execu]ie
men]ionat` sunt: Preg`tire de specialitate – studii uni-
versitare de licen]` absolvite cu diplom`, respectiv
studii superioare de lung` durat` absolvite cu diplom`
de licen]` sau echivalent`; Cuno[tin]e de operare PC:
Word, Excel, Internet – nivel mediu; Ini]iativ` [i creativ-
itate, capacitate de adaptare la munc` în echip`, efort
intelectual, seriozitate. Programul concursului:
05.05.2014 – orele 09:00 - proba scris` 07.05.2014 – orele
12;00 – interviul. Înscrierile la concurs se fac, în termen
de maximum 20 zile de la publicarea anun]ului \n Mon-
itorul Oficial.

Direc]ia General` de Poli]ie Local` [i Control a Municip-
iului Bucure[ti cu  sediul în B-dul Libert`]ii nr.18, bl.104,
sector 5, organizeaz` concurs de recrutare în  perioada
07- 12.05.2014 –proba scris` în data de 07.05.2014 ora
10.00 [i în data de  12.05.2014 ora 10.00- interviul, pen-
tru ocuparea func]iilor publice vacante de conducere  [i
de execu]ie: 1. Director Executiv Adjunct, gradul II,
pozi]ia 350 din Statul de func]ii în cadrul Direc]iei Logis-
tic`, Organizare [i Mobilizare- 1post; 2. [ef Serviciu Evi-
den]a Persoanelor, gradul II, pozi]ia 317 din Statul de
func]ii- 1post; 3. [ef Birou Preg`tire Profesional`, gradul
II, pozi]ia 359 din Statul de func]ii- 1post; 4. Poli]ist local,
clasa I, grad profesional superior, pozi]ia 392 din Statul
de func]ii în cadrul Direc]iei de Control– Serviciul Control
Disciplina în Construc]ii– 1 post; 5. Poli]ist local, clasa I,
grad profesional superior, pozi]ia 410 din Statul de
func]ii în cadrul Direc]iei de Control– Serviciul
Desfiin]`rii Construc]ii Ilegale- 1post; Condi]iile de
desf`[urare [i participare la concurs precum [i condi]iile
specifice ocup`rii func]iilor  publice de conducere [i de
execu]ie men]ionate mai sus se g`sesc la  Sediul
Direc]iei Generale de Poli]ie Local` [i Control a Municip-
iului  Bucure[ti, Serviciul  Resurse Umane Securitate [i
S`n`tate în Munc`. Dosarele de înscriere se depun la
sediul Direc]iei  Generale de Poli]ie Local` [i  Control a
Municipiului Bucure[ti cu sediul în Bulevardul Libert`]ii
nr.18, bl.104, sector 5, în termen de  20 de zile de la pub-
licarea în Monitorul Oficial. Rela]ii suplimentare la Ser-
viciul Resurse Umane Securitate [i S`n`tate în Munc`–
telefon 021/5391425.

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

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

Acoperi[uri tigl` metalic` [i zincat`, jgheaburi, burlane,
mici repara]ii. Tel. 0721.385.961. 0748.619.420.

VÂNZåRI TERENURI
Vând teren pentru investi]ie! 54.317mp (5ha [i 1/2) lâng`
Slatina pe {os.Na]ional`. 0733.963.709.

CITA}II
Se citeaz` parata Ionica Lenu]a la Judec`toria Moine[ti
la data 24.04.2014 dosar 74/260/2014 obiect situa]ie ju-
ridica minor.

Se citeaz` la sediul Biroului Notarial Individual Ene
Frosina din România, mun. Tulcea, str. P`cii nr.7, bl.P21,
sc.C, Ap.28, jud. Tulcea la data de 17.04.2014, ora 12.00
eventualii mo[tenitori ai defunctului Vi[inescu Ion
Adrian decedat la data de 02.01.2014, cu ultimul domi-
ciliu în Tulcea, str. Aluni[ului nr.9, jud. Tulcea în vederea
dezbaterii succesiunii.

Ghinea Florea din Tulcea, str. Constantin Br`tescu recla-
mant în dosar nr. 4516/327/2013 al Judec`toriei Tulcea,
citeaz` pentru termenul din 17.04.2014, ora 10.00 în cal-
itate de pârât pe Bogacev Nicolae cu ultimul domiciliu
în Tulcea str. Timi[oarei nr.4.

Numi]ii Beraru Veronica, Beraru Petronela [i Beraru Sil-
viu, to]i cu ultimul domiciliu cunoscut în localitatea
Roma, Jude]ul Boto[ani, sunt cita]i la Judec`toria
Moldova Nou` pe data de 15.04.2014, în calitate de
pârâ]i, dosarul civ. nr. 694/261/2012*, în contradictoriu cu
reclamanta Milencovici Doina.

Se citeaz` pârâta Stan Elena cu ultimul domiciliu cunos-
cut în Fierbin]i, Târg, Str. Silozului, jud. Ialomi]a în
dosarul nr. 3361/330/2013 de pe rolul Judec`toriei Urz-
iceni, Str. Al.I. Cuza, nr. 9 pentru Termenul din 24.04.2014,
ora 08.30 C2 obiect dare preten]ii.

Se citeaz` pârâta Cârcu Oni]a în dosar nr. 1925/265/2006
al Judec`toriei N`s`ud în proces cu Hoha Matronica
având ca obiect gr`ni]uire pentru termenul din
29.05.2014.

Se citeaz` Barbu Marius Iulian la data de 18.04.2014 la
data de 18.04.2014, la Judec`toria Ploie[ti \n dosar divor]
nr. 31630/281/2012, reclamant Barbu Carmen

Gutu Elisabeta Florina, cheam` în calitate de pârât` [i
personal la interogatoriu pe numita Popa Adriana, cu
domiciliul în sat Pucioasa, comuna Vulcana Pandele, jud.
Dâmbovi]a, la Judec`toria Giurgiu, în dosarul cu nr.
10130/236/2012 cu termen de judecat` la data de
24.04.2014.

Reclamantul Ciorobitea Constatin Claudiu anun]` pe
p~r~tul Szomesan Leon c` este chemat \n judecat` \n
data de 25.04.2014 la Judec`toria Bistri]a, \n procesul de
uzucapiune [i validare contract cf 191 top 1514/a Bistri]a

Barg`ului, care face obiectul dosarului nr.
1984/190/2013.

Se citeaz` pârâta EFG New Europe Funding II. B.V. prin
mandatar Pop Ciprian jude]ul Maramure[, loc. Baia
Mare, str. Vasile Alecsandri, nr. 60, ap. 22, în dosarul nr.
8479 /193 / 2012 al Judec`toriei Boto[ani, pentru ter-
menul din 23.04.2014, în contradictoriu cu Galai Paula
Petronela [i cu SC Bancpost SA sucursala Boto[ani pen-
tru ac]iune în constatarea caracterului abuziv al
clauzelor bancare.

Popu[oi Vasile cu domiciliul în com. Brosc`u]i, jud.
Boto[ani, în calitate de reclamant în dosar
3460/222/2012, citeaz` la Judec`toria Dorohoi în data
de 7 mai 2014 pe Dasc`lu Costache, Hri[canu Viorica,
Hri[canu Sofica, Hri[canu Octavia, Buc`taru Maria, An-
dronic Mihai, Andronic Gheorghe, Acasandrei Elena în
calitate de pârâ]i.

Stern Robert, cu ultimul domiciliu în Brasov este chemat
în aceast` instan]`, camera sala J2, în ziua de 09.05.2014,
Completul C7, ora 9:00, in calitate de Pârât, in dosarul
4665/197/2013,în proces cu Arseni Vasile în calitate de
reclamant, radiere ipoteca.  În caz de neprezentare a
p`r]ilor, judecata se va face în lips`, dac` se solicit` în
scris acest lucru de c`tre una din p`r]i.

Numi]ii Iosif Constantin [i Iosif Cornel, cu ultimul domi-
ciliu cunoscut în localitatea Bordu[elu, Com. Ciochina,
Jud. Ialomi]a, sunt cita]i pentru data de 21.05.2014 ora
8.30, în dosarul 3006/312/201 la Judec`toria Slobozia
cu sediul în Bd. Cosminului, Nr. 12, localitatea Slobozia,
Jud. Ialomi]a, în calitate de pârâ]i, reclamanata fiind SC
Claessens Group SRL cu sediul în Str. Roman Cioragariu,
Nr. 17 , localitatea Oradea, Jud. Bihor, cauza având ca
obiect ac]iune în constatare vânzare cump`rare.

Numitul Neac[u Mihai, este citat în calitate de pârât la
Judec`toria Buftea din ora[ul Buftea, Strada {tirbei
Vod`, num`rul 24, jude]ul Ilfov, în dosarul num`rul
11705/94/2013, pentru termenul de judecat` din data
de 24.04.2014, ora-08.30 în proces cu Neac[u Gherghina,
având ca obiect divor] cu copii -instan]` fond.

Bo[neag Nicoleta Adriana, cu ultimul domiciliu cunos-
cut în ora[ul Pite[ti, cartier G`vana, bloc N2, scara A,
apartamentul 6, jud. Arge[ este chemat` la Judec`toria
Pite[ti, completul 17 – vineri – ora 08:30, sala 3, în ziua
de 11 aprilie 2014, în dosarul cu nr. 12205/280/2007*, în
calitate de pârât`, în proces cu Oprescu Nicolae, Oprescu
Elena, Radu Arthur Cornel Nubiu, Buru Cornelia Geor-
geta, pentru obliga]ie de a face, cu men]iunea de a se
prezenta personal la interogatoriu. 

Buru Cornelia Georgeta, cu ultimul domiciliu cunoscut
în ora[ Mioveni, Bulevardul Dacia, bloc M4, scara E,
apartamentul 3, jud. Arge[ este chemat` la Judec`toria
Pite[ti, completul 17 – vineri – ora 08:30, sala 3, în ziua
de 11 aprilie 2014, în dosarul cu nr. 12205/280/2007*, în
calitate de pârât`, în proces cu Oprescu Nicolae, Oprescu
Elena, Radu Arthur Cornel Nubiu, Bo[neag Nicoleta Adri-
ana, pentru obliga]ie de a face, cu men]iunea de a se
prezenta personal la interogatoriu.

Numita Predescu Elena domiciliat` legal \n mun. Gala]i,
str. Al I Cuza nr. 38 , jud. Gala]i este citat` \n calitate de
p~r~t` \n Dosarul civil nr. 7819/121/2013, av~nd ca obiect
\nlocuirea m`suri de plasament, cu termen de judecat`
\n data de 16.05.2014, sala 3, ora 9 la Tribunalul Gala]i.

Numita Filip Veronica domiciliat` legal \n sat Oglinzi,
com. Rauce[ti, jud. Neam[ este citat` \n calitate de
p~r~t` \n Dosarul civil nr. 7737/121/2013, av~nd ca obiect
deschiderea procedurii de adop]ie intern`, cu termen
de judecat` \n data de 16.05.2014, sala 3, ora 9 la Tri-
bunalul Gala]i. 

Valcu Mariana Mihaela, cu domiciliul în Rm-Vâlcea, str.
Danil Ionescu, nr. 2 (fost 8B), jud Vâlcea, este chemata la
Judec`toria Rm Vâlcea, str. Scuarul Revolu]iei, nr. 2, în
ziua de 25.04.2014, în calitate de pârât`, în cauza ce face
obiectul dosarului nr. 10.547/288/2012 având ca obiect
partaj bunuri comune.

Chisalita Mariana, cu domiciliul în Rm-Vâlcea, str. Danil
Ionescu, nr. 2 (fost 8B), jud Vâlcea, este chemat` la
Judec`toria Rm Vâlcea, str. Scuarul Revolu]iei, nr. 2, în
ziua de 25.04.2014, în calitate de pârât`, în cauza ce face
obiectul dosarului nr. 10.547/288/2012 având ca obiect
partaj bunuri comune.

DIVERSE
Dogea Alexandru, având domiciliul în jude]ul Ilfov, lo-
calitatea Berceni, titular al planului PUZ- Ansamblu
locuin]e P+1+M, anexe [i utilit`]i amplasat în com.
Berceni, Tarla 12, Parcela 32/2/3, anun]` publicul intere-
sat asupra parcurgerii etapei de încadrare în cadrul
[edin]ei Comitetului Special Constituit din data de..., ur-
mând ca planul propus s` fie supus procedurii de
adoptare f`r` aviz de mediu. Observa]ii/ comentarii [i
sugestii se primesc în scris la sediul A.P.M. Ilfov, (tel.
021/4301523, 021/4301402, 0746248440), în termen de
10 zile calendaristice de la publicarea anun]ului.

Completion of Dissolution New Gate Group INC. IBC No-
071973 In accordance with the International Business
Companies Act, 1994 the company New Gate Group
INC. -071973 has been dissolved and has been struck off
the register on the 25th March 2014. Mrs.Lydia Barbe
Liquidator.

Judec`toria Ia[i. Sec]ia civil`. Dosar nr. 30307/245/2013.
Emis` la data de 21.03.2013. Soma]ie privind uzucapi-
unea – art. 1051 alin. 2 NCPC. |n temeiul |ncheierii de
[edin]` din 10.03.2014, a Judec`toriei Ia[i, pronun]at` \n
dosarul nr. 30307/245/2013, prin prezenta v` inform`m
c`, prin cererea \nregistrat` cu acest num`r, reclaman]ii
R`deanu Cristinel, R`deanu Ana, R`deanu Mihai [i
R`deanu Miahela Loredana, cu re[edin]a de reprezen-
tare juridica pentru ac]iune la Societatea Civil` Profesio-
nala de Avoca]i “Moraru [i Moraru” solicit`  ca instan]a
s` constate prin hotararea judecatoreasc` ca aceasta a
dobandit prin uzucapiunea dreptul de proprietate
asupra imobilului format din teren, \n suprafa]` total`
de 235,84 m.p., situat \n municipiul Ia[i, str. Cazaban nr.
9, categoria de folosin]` “cur]i-construc]ii” , identificat
cadastral \n Tarlaua 34, parcela 1 (3666/6/2/2).

Orice persoan` interesat` este somat` ca in termen de
6 luni de la afi[area prezentei soma]ii s` formuleze
opozi]ie. |n caz contrar, se va proceda la judecarea cererii.

Anun] public privind depunerea solicit`rii de emitere a
Acordului de Mediu. SNTGN Transgaz SA Media[ anun]`
publicul interesat asupra depunerii solicit`rii de emitere
a Acordului de Mediu pentru Proiectul: “Solu]ie tehnic`
\n vederea evit`rii dep`[irii presiunii de 6 bar \n con-
ducta Ø20 racord alimentare gaz SRM Fortus Ia[i”, pro-
pus a fi amplasat \n apropierea fabricii de Antibiotice
Ia[i. Informa]iile privind proiectul propus pot fi consul-
tate la Sediul Agen]iei pentru Protec]ia Mediului Ia[i,
Mun. Ia[i, Str. Teodor V`sc`uteanu nr. 10 bis [i la Sediul
SC ExpertServ Ploie[ti, Mun. Ploie[ti, Str. Mihai Eminescu
nr 7, \n zilele de luni – joi, \ntre orele 08-16:30 [i vineri,
\ntre orele 08-14. Observa]iile publicului se primesc zil-
nic, la Sediul Agen]iei pentru Protec]ia Mediului Ia[i.

CII {erb`nescu Maria lichidator judiciar al debitoarei SC
Mariva Serv SRL, J29/2238/2004, CUI 16871159 cu sediul
\n Ploie[ti, Str. Metalurgi[tilor nr. 4, bl. 56B, ap. 30, dosar
nr. 9234/105/2013, notific` termenele stabilite prin
\ncheierea de sedin]` din 25.02.2014: termen limit` pen-
tru depunerea cererilor de admitere a crean]elor-
11.04.2014, termen pentru \ntocmirea tabelului prelim-
inar 18.04.2014, termen pentru \ntocmirea tabelului de-
finitiv- 25.04.2014. Adunarea creditorilor – 23.04.2014.
Rela]ii la telefon: 0744.672.341.

Activ Insolv SPRL Rm. V~lcea, str. Ferdinand nr. 34, admin-
istrator judiciar, notific` deschiderea procedurii insol-
ven]ei împotriva debitoarei SC Mebstar SRL, CIF 18390747,
num`r ORC J38/132/2006 cu sediul Rm V~lcea, str. Mihai
Eminescu, nr.22, jud. Vâlcea, prin sentin]a 1788/17.03.2014
pronun]at` \n dosarul nr. 950/90/2014 de Tribunalul Vâl-
cea. Termene: 05.05.2014 termenul pentru înregistrarea
crean]elor; 19.05.2014 termenul de intocmire, afisare si
comunicare a tabelului preliminar de crean]e; 02.06.2014
termenul pentru afi[area tabelului definitiv de crean]e.
Prima adunare a creditorilor va avea loc \n data de
26.05.2014 ora 14,00 la sediul lichidatorului judiciar [i
convoac` creditorii. Informa]ii suplimentare la tel. 0350-
414.880, 0727.653.523, 0744-835.386.

În temeiul art. 61 alin.(1) din Legea 85/2006 comunic`m
deschiderea procedurii generale de insolven]` a deb-
itorului SC Ipon Cost&Vio SRL, CIF:29112665,
J25/384/2011, dosar nr. 608/101/2014- Tribunalul
Mehedin]i. Termen pentru depunerea cererilor de
crean]e 28.04.2014; Termenul limit` pentru verificarea
crean]elor, întocmirea [i afi[area tabelului preliminar al
crean]elor este 12.05.2014 , Termen pentru depunerea
eventualelor contesta]ii este de 5 zile de la publicarea
în Buletinul Procedurilor de Insolven]` a tabelului pre-
liminar;Termen pentru afi[area tabelului definitiv al
crean]elor 26.05.2014. Administrator judiciar, Consultant
Insolven]` SPRL

În temeiul art. 61 alin.(1) din Legea 85/2006 comunic`m
deschiderea procedurii de faliment a debitorului SC Pet
Costra SRL, cod fiscal 26527633, înmatriculat` la ORC
Mehedin]i sub nr. J25/59/2010 de c`tre Tribunalul
Mehedin]i în dosar nr. 9008/101/2013. Termen pentru
depunerea cererilor de crean]e 12.05.2014; Termen limit`
pentru verificarea crean]elor întocmirea, afi[area [i co-
municarea tabelului suplimentar al crean]elor este de
26.05.2014. Termenul limit` pentru solu]ionarea even-
tualelor contesta]ii formulate împotriva tabelului supli-
mentar este de 09.06.2014. Termen pentru întocmirea
[i afi[area tabelului definitiv consolidat al crean]elor
23.06.2014. Lichidator judiciar, Consultant Insolven]`
SPRL prin ec. Emil Popescu

SOMA}II
Soma]ie de uzucapiune: Prin ac]iunea civil` ce face
obiectul dosarului nr. 1944/265/2013, reclamanta }arc`
Ana domiciliat` în comuna Maieru, str. Valea Caselor, nr.
1128, jud. Bistri]a-N`s`ud a solicitat: s` se constate c`
def. Bolf` Laz`r [i Bolf` Maria au dobândit dreptul de
proprietate prin uzucapiune asupra suprafe]ei de cca.
20 arii din terenurile înscrise în CF nr. 25459 Maieru, top.
1332/2, CF nr. 26324 Maieru, top 1334, CF nr. 25455
Maieru, top 1335, CF nr. 26319 Maieru, top 1338/1, CF nr.
26325 Maieru, top 1329/1/2, CF nr. 25458 Maieru top 1330,
CF nr. 26323 Maieru, top 1333, CF nr. 26329 Maieru, top
1340/2 [i CF nr. 26330 Maieru, top 1341/2, asupra
suprafe]ei de cca. 19.400 mp din terenurile înscrise în
CF nr. 25444 Maieru, top 3087, CF nr. 26331 Maieru, top
3088, CF nr. 26333 Maieru, top 3093, CF nr. 26332 Maieru,
top 3092, CF nr. 26320 Maieru, top. 3127, CF nr. 26321
Maieru, top. 3090, CF nr. 26322 Maieru, top 3091 de
natur` fâna], asupra suprafe]ei de cca. 24 arii din
terenurile înscrise în CF nr. 25449 Maieru, top 1384, CF nr.
26334 Maieru, top 1385, CF nr. 26326 Maieru, top 4096/1.
Potrivit sus]inerilor reclamantei, posesia imobilelor mai
sus men]ionate a fost exercitat` de defunc]ii Bolf` Laz`r
[i Maria, p`rin]ii s`i, înc` dinaintea celui de-al doilea
r`zboi mondial [i pân` la data decesului, ulterior de
c`tre reclamant` în acelea[i condi]ii, mai mult de 30 de
ani. În prezent terenurile se afl` în posesia reclamantei.
Prin încheierea de [edin]` din data de 26 martie 2014, în
temeiul art. 1051 Cod Procedur` Civil`, instan]a a dispus
emiterea prezentei soma]ii prin care se aduce la
cuno[tin]a tuturor persoanelor interesate dreptul de a
face opozi]ie [i de a o înainta Judec`toriei N`s`ud, în
caz contrar, în termen de 6 luni de la publicarea prezen-
tei, instan]a urmând a trece la judecarea cauzei.

ADUNåRI GENERALE
Administratorul unic al SC Secon SA cu sediul în Rm. Vâl-
cea, strada Uzinei, nr. 3, jude]ul Vâlcea, O.R.C.
J38/232/1991, CIF RO1478381, convoac` Adunarea Gen-
eral` Ordinar` a ac]ionarilor în data de 16.05.2014, ora
10.00, la sediul societ`]ii, cu urm`toarea ordine de zi: 1.
Aprobarea situa]iilor financiare pentru anul 2013;
2.Alegerea, realegerea cenzorilor; 3. Diverse. Dac` prima
adunare nu se poate ]ine, cea de-a doua adunare va
avea loc pe data de 19.05.2014, ora 10 în acela[i loc. Data
de referin]` 10.04.2014. Informa]ii suplimentare se pot
ob]ine la sediul societ`]ii sau la telefon: 0745454441. Ad-
ministrator unic, Roncea Liviu.

Consiliul de Administra]ie al SC Faberrom SA Bucure[ti,
\nregistrat` la Registrul Comer]ului sub nr.
J40/620/1991, convoac` Adunarea General` a Ac]ionar-
ilor la sediul din Bucure[ti, Bdul Iuliu Maniu nr. 7, Sector
6, la data de 07.05.2014, ora 14:00 cu urm`toarea ordine
de zi: 1. Prezentarea Raportului Consiliului de Adminis-
tra]ie pe anul 2013. 2. Prezentarea [i aprobarea situa]iilor
financiare pe anul 2013 – Bilan] contabil; - contul de
profit [i pierderi; - anexele legale. 3. raportul auditului.
4. Desc`rcarea de gestiune a Consiliului de
Administra]ie. 5. Prezentarea [i aporbarea bugetului de
venituri [i cheltuieli pentru anul 2014. 6. Diverse. |n caz
de ne\ntrunire a cvorumului legal de desf`[urare a AGA,
aceasta se va \ntruni la data de 08.05.2014 \n acela[i loc
[i la aceea[i ora. Director General. Ing. D`nu] Cernea.

Convocare: Consiliul de Administra]ie al Construc]ii Fer-
oviare Ia[i SA, cu sediul în Bucure[ti, sector 2, str. Opanez
nr.3A, etaj 3, camera nr.66, înregistrat` la Oficiul Reg-
istrului Comer]ului sub nr. J40/12059/2012; C.U.I. RO
1956052 (denumit` în continuare „Societatea”), în con-
formitate cu prevederile Legii nr.31/1990, republicat`,
cu toate modific`rile [i complet`rile ulterioare, [i cele
ale Actului Constitutiv al Societ`]ii, convoac`: 1.
Adunarea General` Ordinar` a Ac]ionarilor (A.G.O.A.)
pentru data de  07.05.2014, ora 12.00 la Punctul de lucru
al Societ`]ii din  Ora[ul Voluntari, Jud. Ilfov, str. Pipera
Tunari nr.2/II, Cl`direa „North Center”, etaj 6. Dreptul de
a participa [i vota în cadrul A.G.O.A. apar]ine tuturor
ac]ionarilor înregistra]i în registrul ac]ionarilor Societ`]ii
la sfâr[itul zilei de 28.04.2014, considerat` dat` de
referin]`. Ordinea de zi a Adun`rii Generale Ordinare a
Ac]ionarilor este urm`toarea: 1. Revocarea KPMG Audit
SRL din calitatea de auditor financiar al Societ`]ii. 2. Nu-
mirea unui nou auditor financiar [i fixarea duratei min-
ime a contractului de audit financiar. 3. Desemnarea
persoanei împuternicite de a încheia [i/sau semna în
numele Societ`]ii [i/sau al ac]ionarilor Societ`]ii
hot`rârile  prezentei Adun`ri Generale [i pentru a efec-
tua toate formalit`]ile legale pentru înregistrare, public-
itate, opozabilitate, executare [i publicare a hot`rârilor
adoptate. Ac]ionarii înscri[i în Registrul Ac]ionarilor So-
ciet`]ii la data de referin]` 28.04.2014, vor putea partic-
ipa la A.G.O.A. fie personal, fie prin mandatar, în baza
unei împuterniciri speciale, dat` cel pu]in sub
semn`tur` privat`, un exemplar original al Procurii spe-
ciale se va depune/ expedia la punctul de lucru al so-
ciet`]ii din Ora[ul Voluntari, Jud. Ilfov, str. Pipera– Tunari
nr.2/II, Cl`direa “North Center”, et.6 pân` la data de
05.05.2014, ora 12,00. Ac]ionarii reprezentând individ-
ual sau împreun` mai mult de 5% din capitalul social al
Societ`]ii au dreptul, în condi]iile legii, s` introduc` noi
puncte pe ordinea de zi [i s` fac` propuneri de hot`râre
pentru punctele incluse sau astfel introduse pe ordinea
de zi, în termen de cel mult 15 zile de la data public`rii
convoc`rii în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-
a. Solicit`rile vor fi transmise în scris, la punctul de lucru
al societ`]ii din Ora[ul Voluntari, Jud. Ilfov, str. Pipera–
Tunari nr.2/II, Cl`direa “North Center”, etaj 6, cu
men]iunea „Pentru Adunarea General` Ordinar` a
ac]ionarilor din data de 07.05.2014/08.05.2014”. Orice
ac]ionar interesat are dreptul de a adresa Consiliului de
Administra]ie întreb`ri referitoare la punctele de pe or-
dinea de zi în termen de cel mult 15 zile de la data pub-
lic`rii convoc`rii în Monitorul Oficial al României, Partea
a IV-a, iar r`spunsurile vor fi disponibile la Punctul de
lucru al  Societ`]ii începând cu data de 28.04.2014, ora
8,00. Formularele de Procuri speciale actualizate pot fi
ob]inute, la cerere, în fiecare zi lucr`toare, între orele
08.00-16.30, de la punctul de lucru al societ`]ii din
Ora[ul Voluntari, Jud. Ilfov, str. Pipera– Tunari nr.2/II,
Cl`direa “North Center”, et.6, începând cu data de
04.04.2014, ora 8:00. Informa]ii suplimentare se pot
ob]ine de la punctul de lucru al societ`]ii din Ora[ul Vol-
untari, Jud. Ilfov, str. Pipera– Tunari nr.2/II, Cl`direa
“North Center”, sau la nr. de telefon 021/210.60.25,
int.210, între orele 08:00–16:30. În cazul în care la data
men]ionat` mai sus nu se întrunesc condi]iile de valid-
itate/ cvorumul de prezenta prev`zute de Legea
nr.31/1990 [i de Actul Constitutiv al Societ`]ii, se con-
voac` [i se fixeaz` în temeiul art.118 din Legea
nr.31/1990, privind societ`]ile, cea de-a doua A.G.O.A. a
Societ`]ii pentru data de 08.05.2014, la aceea[i or`, în
acela[i loc, cu aceea[i Dat` de Referin]` [i cu aceea[i or-
dine de zi.

Completarea Ordinii de Zi a Convocatorului Nr.
1340/25.0302014 Privind Adunarea General` Extrordi-
nar` a Ac]ionarilor stabilit` pentru data de 29.04.2014:
Consiliul de Administra]ie al SC Prospec]iuni SA, cu
sediul în Bucure[ti, str. Caransebe[ nr. 1, sector 1,
J40/4072/1991, C.U.I. 1552801, tel. 021.319.66.60, fax.
021.319.66.56, în conformitate cu art. 117 indice 1 alin. 1,
din Legea nr. 31/1990- republicat`, completeaz` ordinea
de zi a convoc`rii Adun`rii Generale Extraordinare a
Ac]ionarilor stabilit` pentru data de 29.04.2014, ora
13:00, la sediul societ`]ii, convocare publicat` în Moni-
torul Oficial nr. 1901 din 26.03.2014 [i ziarul Jurnalul
Na]ional nr. 6389, anul XXI din 26.03.2014, cu
urm`toarele puncte: 3. Aprobarea deschiderii unei
entit`]i juridice (reprezentan]` sau branch), a SC
Prospec]iuni SA în Republica Angola. 4. Aprobarea de-
schiderii unei entit`]i juridice (reprezentan]` sau
branch), a SC Prospec]iuni SA în Republica Arab` Egipt.
5. Aprobarea deschiderii unei entit`]i juridice (reprezen-
tan]` sau branch), a SC Prospec]iuni SA în Republica
Namibia. 6. Aprobarea deschiderii unei entit`]i juridice
(reprezentan]` sau branch), a SC Prospec]iuni SA în Re-
publica Kenia. Ca urmare a complet`rii ordinea de zi a
[edin]ei Adun`rii Generale Extraordinare a Ac]ionarilor
din data de 29.04.2014, este urm`toarea: Adunarea Gen-
eral` Extraordinar̀  a Ac]ionarilor: 1. Aprobarea închiderii
punctului de lucru al SC Prospec]iuni SA, situat în local-
itatea S`lcioara, comuna Banca, jude]ul Vaslui. 2. Apro-
barea deschiderii unei entit`]i juridice (reprezentan]`
sau branch), a SC Prospec]iuni SA în Republica Kazah-
stan. 3. Aprobarea deschiderii unei entit`]i juridice
(reprezentan]` sau branch), a SC Prospec]iuni SA în Re-
publica Angola. 4. Aprobarea deschiderii unei entit`]i
juridice (reprezentan]` sau branch), a SC Prospec]iuni
SA în Republica Araba Egipt. 5. Aprobarea deschiderii
unei entit`]i juridice (reprezentan]` sau branch), a SC
Prospec]iuni S.A în Republica Namibia. 6. Aprobarea de-
schiderii unei entit`]i juridice (reprezentan]` sau
branch), a SC Prospec]iuni SA în Republica Kenia. 7. Apro-
barea datei de 17.05.2014 ca dat` de înregistrare a
hot`rârii A.G.E.A. pentru identificarea ac]ionarilor
asupra c`rora se r`sfrâng efectele hot`rârii A.G.E.A., con-
form art. 238 din Legea 297/2004. 8. Aprobarea împut-
ernicirii d-lui Gehrig Stannard Schultz, Pre[edinte al
Consiliului de Administra]ie [i Director General, prin
ducerea la îndeplinire a prezentei hot`râri A.G.E.A. pre-
cum [i efectuarea demersurilor necesare pentru înreg-
istrarea acesteia la ASF, BVB, Oficiul Registrului
Comer]ului Bucure[ti, Actului Constitutiv actualizat [i a
altor documente necesare la notariat. Ordinea de zi a
[edin]ei Adun`rii Generale Ordinare a Ac]ionarilor
r`mâne neschimbat`. Celelalte informa]ii prinvind con-
vocarea [i participarea la [edin]ele A.G.O.A. [i A.G.E.A.
din cadrul SC Prospec]iuni SA din data de 29.04.2014
sunt cele anun]ate ini]ial, conform prevederilor legale.
Pre[edinte al Consiliului de Administra]ie, Director Gen-
eral Gehrig Stannard Schultz.

Convocare a Adun`rii Generale Ordinare a Ac]ionarilor
SC Sarmismob SA, persoan` juridic` rom~n`, cu sediul
\n Deva, str. Dr. Victor Suiaga, nr. 2, jude]ul Hunedoara,
\nmatriculat` la ORC Hunedoara sub nr. J20/356/1991,
CIF RO 2117288. Administratorul unic al SC Sarmismos
SA, d-na. Bur Adriana Dorina, \n temeiul art. 111 si art.
117 din Legea nr. 31/1990 privind societ`]ile comerciale,
republicat` [i conform prevederilor art. 12 din actul con-
stitutiv al societ`]ii, convoac` Adunarea General` Ordi-
nar` a Ac]ionarilor societ`]ii pentru data de 19.05.2014,
ora 11.00 a.m., la sediul societ`]ii SC Sarmismob SA indi-
cat mai sus, pentru to]i ac]ionarii \nregistra]i \n Registrul
Ac]ionarilor la sf~r[itul zilei de 09.05.2014 ca data de
referin]`, cu urm`toarea ordine de zi propus`: 1.
Prezentarea situa]iilor financiar contabile ale SC Sarmis-
mob SA, aferente exerci]iului financiar al anului 2013. 2.
Aprobarea situa]iilor financiare de la punctul 1. 3. Repar-
tizarea profitului aferent exerci]iului financiar al anului
2013. 4. Desc`rcarea de gestiune a Consiliului de Admin-
istra]ie pentru activitatea desf`[urat` \n perioada
01.01.2013 – 02.07.2013 [i a administratorului unic pentru
perioad` 03.07.2013 – 31.12.2013. 5. Numirea auditorului
financiar, stabilirea duratei minime a contractului
\ncheiat cu auditorul financiar [i stabilirea remunera]iei
acestuia. 6. Confirmarea termenilor Contractului de
mandat \ncheiat la data de 01.05.2010 \ntre Societate [i
Directorul General al acesteia. Stabilirea limitei maxime
a remunera]iei lunar` care poata fi acordat` Directoru-
lui general al societ`]ii. 7. Diverse.  Ac]ionarii \nregistra]i
la data de referin]` men]ionat` pot participa la
adunarea general` personal sau prin reprezentant, con-
form legii, pe baza procurii speciale de reprezentare.
Procurile speciale se vor depune sau expedia la sediul
societ`]ii p~n` cel t~rziu 17.05.2014, ora 11 a.m., sub
sanc]iunea pierderii exercit`rii dreptului de vot, con-
form prevederilor legale. |n cazul \n care nu se va \ntruni
majoritatea cerut` de lege pentru deliber`ri sau pentru
adoptarea unei hot`r~ri, urm`toarea convocare este
pentru data de 20.05.2014, \n acelea[i condi]ii privind
ora [i loca]ia, cu men]inerea punctelor de pe ordinea de
zi. SC Sarmismob SA, Prin administrator unic Bur Adri-
ana Dorina.

Convocator: SC Alcaz SA, cu sediul social în Bucure[ti,
str. Mizil nr. 3, C`min nr. 3, et. 1, sect. 3, J40/1088/1991,
C.U.I. RO 43788 prin administratorul unic Sitaru Alexan-
dru, convoac` Adunarea General` Ordinar` a Ac]ionar-
ilor pentru data de 06.05.2014 ora 10, la sediul societ`]ii
din Bucure[ti, str. Mizil nr. 3, C`min nr. 3, et.1, sect.3. În
cazul neîntrunirii cvorumului necesar [edin]a Adun`rii
Generale Ordinare a Ac]ionarilor se va ]ine la data de
07.05.2014 ora 10 la sediul societ`]ii mai sus rubricat. Pe
Ordinea de zi a Adun`rii Generale Ordinare a Ac]ionar-
ilor sunt înscrise urm`toarele: 1. Discutarea [i aprobarea
Raportului Administratorului unic privind desf`[urarea
activit`]ii exerci]iului financiar contabil al anului 2013,
precum [i desc`rcarea de gestiune a acestuia; 2. Apro-
barea Raportului cenzorilor cu privire la legalitatea în-
tocmirii bilan]ului contabil [i a contului de profit [i
pierdere pentru exerci]iul financiar pe 2013, [i
desc`rcarea de gestiune a acestora; 3. Discutarea [i apro-
barea Programului de activitate [i a proiectului bugetu-
lui de venituri [i cheltuieli a societ`]ii pe anul 2014 [i a
Programului de investi]ii pe anul 2014; 4. Aprobarea
bilan]ului contabil a contului de profit [i pierdere pe
anul 2013, precum [i modalitatea de repartizare a prof-
itului; 5. Propunere de prelungire a mandatului Admin-
istratorului unic pentru o perioad` de 4 ani; 6. Stabilirea
remunera]iei membrilor Comisiei de cenzori; 7. Man-
datarea Administratorului Unic s` efectueze toate pro-
cedurile [i formalit`]ile prev`zute de lege în scopul
îndeplinirii hot`rârii Adun`rii, inclusiv formalit`]ile de
publicare [i înregistrare a hot`rârii Adun`rii la Oficiul
Registrului Comer]ului, [i la orice alte institu]ii publice,
având dreptul de a delega aceast` împuternicire oric`rei
persoane pe care o consider` potrivit`; 8. Diverse; Per-
soanele care au calitatea de ac]ionar, pot exercita drep-
tul de a participa la Adunarea General` Ordinar`,
precum [i dreptul de vot personal sau prin reprezentare.
Reprezentarea poate fi asigurat` [i prin alte persoane
decât ac]ionarii în baza unei procuri speciale; Procura
special`, documentele [i materialele informative refer-
itoare la problemele incluse pe ordinea de zi a Adun`rii
Generale Ordinare, vor fi puse la dispozi]ia ac]ionarilor
la  sediul Societ`]ii din Bucure[ti, str. Mizil nr. 3, C`min nr.
3, et. 1, sect. 3. Administrator Unic, Sitaru Alexandru.

LICITA}II
Prim`ria Comunei T`rt`[e[ti cu sediul social în sat
T`rt`[e[ti, comuna T`rt`[e[ti, jude]ul Dâmbovi]a,
strada Independen]ei, nr.202, telefon 0245.261.261,
anun]` pe cei interesa]i în vederea realiz`rii obiectivului
“Reabilitare [coala General` nr.4, T`rt`[e[ti”. Docu-
menta]ia poate fi ridicat` de la sediul prim`riei
T`rt`[e[ti în format electronic între orele 8.00-15.30,
ofertele pot fi depuse la registratura prim`riei T̀ rt`[e[ti
în plic sigilat pân` la data de 14.04.2014, orele 12.30 de-
schiderea ofertelor 13.00.

Consiliul Local al comunei Borca, jude]ul Neam], cod fis-
cal 2614139, tel/fax 0233-268.005, 0233.268.000, orga-
nizeaz` \n ziua de 05.05.2014, ora 13:00, la sediul din
comuna Borca, jude]ul Neam], licita]ie public` deschis`
cu preselec]ie [i strigare, pentru v~nzarea de material
lemons pe picior, dup` cum urmeaz`: - 489 mc mate-
rial lemnos, de pe islazul comunal Poiana Borca; - 623
mc material lemons de pe islazul comuna Pietroasa.

Agen]ii economici care inten]ioneaz` s` particile la
licita]ie vor depune cu cel pu]in 10 zile \nainte
(24.04.2014, ora 14:00) de data ]inerii licita]iei, a docu-
mentelor de preselec]ie. Preselec]ia va avea loc la data
de 29.04.2014, ora 13:00. Rela]ii la tel. 0233-268.001.

Prim`ria ora[ului Babadag, organizeaz` la sediul din Str.
Republicii nr. 89, la data de 25.04.2014, ora 10:00, licita]ie
public` \n vederea concesion`rii a urm`toarelor imo-
bile. – teren cu suprafa]a de 555 mp (lotul 4) situat \n
extravilan T7, P147- par]ial; - teren cu suprafa]a de 555
mp, (lotul 5) situat \n extravilan T7, P147 – par]ial; - teren
cu suprafa]a de 48.000 mp, situat \n extravilan T81,
P954 – partial; - teren cu suprafa]a de 210 mp, situat \n
extravilan T4, P47 – par]ial; Caietul de sarcini [i
instruc]iunile pentru ofertan]i, poate fi procurat la
pre]ul de 100 lei de la “Serviciul Urbanism [i Amena-
jarea teritoriului” din cadrul Prim`riei Babadag, iar ofer-
tele pot fi depuse p~n` la data de 01.04.2014, ora 09:00. 

Anun] de participare la licita]ie pentru închirierea unor
suprafe]e de teren din albiile minore. 1. Informa]ii gen-
erale: Administra]ia Bazinal` de Ap` Olt, str. Remus
Bellu nr.6, Rm. Vâlcea, jude]ul Vâlcea, cod fiscal RO
23730128 telefon 0250/ 739.881, fax 0250.738.255. 2.
Obiectul si durata închirierii: închiriere teren  pentru o
durat` de 2 ani. 3. Condi]iile de participare: dovada
cumpararii caietului de sarcini; garan]ia de participare
la licitatie – 10% din valoarea minima a chiriei anuale;
certificatul constatator emis de ORC, valabil la data de-
schiderii ofertelor; certificate constatatoare privind în-
deplinirea obliga]iilor exigibile de plata a impozitelor si
taxelor c`tre stat inclusiv cele locale; certificat de at-
estare fiscala; cazier fiscal emis MF; cazier judiciar al ad-
ministratorului; bilan]ul contabil pentru ultimii 2 ani,
vizat de administra]ia fiscal`; fisa de informatii generale
privind cifra de afaceri pe ultimii 3 ani; declaratie ca nu
se afla in litigiu cu titularul dreptului de administrare. 4.
Modul de ob]inere a caietului de sarcini: de la sediul Ad-
ministra]iei Bazinale de Ap` Olt, Biroul Achizitii, con-
travaloarea acestuia fiind de 1.246 lei/lot. 5. Descrierea
succint` a bunului ce urmeaz` a fi închiriat: Închirieri
suprafe]e de teren în albii minore ale râurilor si
pârâurilor din Vâlcea, pentru înl`turarea materialului
aluvionar: Jude]ul Vâlcea. Lotul 1 – 11.700 mp teren în
albia minor` a pârâului Cerna, situat în Loc. Valea Mare,
Jud.Valcea. Lotul 2 – 30.000 mp teren în albia minor` a
râului Olt (ac. Govora), situat în Com. Bude[ti, Jud. Vâl-
cea. Lotul 3 – 11.017 mp teren în albia minor` a pârâului
Nisipoasa, situat în Com. Orle[ti, Sat Aure[ti, Jud.Vâlcea.
6. Cuantumul [i forma garan]iei de participare: 10% din
valoarea minim` a chiriei anuale, constituit` prin ordin
de plat` sau scrisoare de garan]ie bancar` în favoarea
Administra]iei Bazinale de Ap` Olt. 7. Data [i locul
depunerii: 25.04.2014 p~n` la ora 10:00 la sediul Admin-
istra]iei Bazinale de Ap` Olt, Str. Remus Bellu nr. 6, Rm.
Vâlcea, jud. Vâlcea. 8. Data [i locul deschiderii:
25.04.2014  începand cu ora 10:30 la sediul
Administra]iei Bazinale de Ap` Olt, Str. Remus Bellu nr.
6, Rm. Vâlcea, jud. Vâlcea.

Administra]ia Jude]ean` a Finan]elor Publice Vâlcea în
temeiul art. 167 din OG 92/2003 privind Codul de proce-
dur` fiscal`, republicat`, face cunoscut c` în data de
15.04.2014, orele 12.00, la sediul din mun Rm. Vâlcea, str.
General Magheru, nr. 17, se va relua a treia licita]ie pub-
lic` pentru vânzarea bunului mobil ce apar]ine deb-
itorului SC Constantino Construct SRL cu sediul în
comuna Daesti, sat Daesti, jud. Vâlcea, cod fiscal
18237159, în dosarul de executare nr. 964, astfel: - pompa
de sapa -brinkmann estrichboy 260/45 sunt: Categoria:
pompa de sapa; Marca: brinkmann estrichboy 260/45;
seria W09DAAAAGC7B10062, Nr. Omolog`rii:
F639111111J2700, an fabrica]ie: 2007, culoare: alb rosu,
combustibil: motorina, capacitate de pompare: 4m3/h,
distanta de pompare: 170m; în`l]imea de pompare: 90
m; putere motor: 30 KW; greutate: 1480 kg; lungime:
4000 m; l`]ime: 1480 mm; în`l]ime: 1380 mm; gran-
ula]ia de pompare maxima: 16 mm; total ore de
func]ionare: 300 h – estimat; stare tehnic`: bun`. Pre]ul
de pornire al licita]iei pentru bunul mobil sechestrat (ex-
clusiv TVA) este: 33.500 lei. Men]ion`m c` bunul mobil
sechestrat poate fi vizualizat de c`tre ofertan]i, la sediul
societ`]ii din comuna Daesti, sat Daesti, jude]ul Vâlcea.
Asupra bunului care face obiectul anun]ului de licita]ie
nu sunt înregistrate privilegii ale altor creditori. Invit`m
pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri
s` în[tiin]eze despre aceasta organul de executare,
înainte de data stabilit` pentru licita]ie. Cei interesa]i în
cump`rarea bunului sunt invita]i s` prezinte, pân` în
ziua precedent` termenului de licita]ie, 14.04.2014, orele
16,30: ofertele de cump`rare înso]ite de certificatele fis-
cale din care s` rezulte c` nu au datorii la bugetul local
[i  bugetul de stat, bugetul asigur`rilor sociale de stat,
bugetul asigur`rilor de [omaj, bugetul asigur`rilor de
s`n`tate; dovada depunerii taxei de participare
reprezentând 10% din pre]ul de pornire al licita]iei (in-
clusiv TVA) în contul AJFP Vâlcea CONT IBAN
RO30TREZ6715067XXX003560,CUI 2540988, deschis la
Trezoreria Rm. Vâlcea (r`spunderea credit`rii contului
indicat pân` la data ]inerii licita]iei cu suma reprezen-
tând taxa de participare revine ofertan]ilor); ofertan]ii
pot constituii [i garan]ii, în condi]iile legii, sub form` de
scrisori de garan]ie bancar`; împuternicirea persoanei
care îl reprezint` pe ofertant (prin procur` special` au-
tentic`), pentru persoanele juridice - copie de pe certifi-
catul unic de înregistrare eliberat de O.R.C., iar pentru
persoanele fizice - copie de pe actul de identitate; de-
clara]ie pe proprie r`spundere a ofertantului prin care
certific` c` nu este persoana interpus` a debitorilor. Îm-
potriva prezentului înscris, cei interesa]i pot introduce
contesta]ie la instan]a judec`toreasc` competent`, în
termen de 15 zile de la comunicare sau luare la
cuno[tin]`, în conformitate cu prevederile art. 172 - 173
din Ordonan]a Guvernului nr. 92/2003, republicat`, cu
modific`rile [i complet`rile ulterioare. Potrivit
dispozi]iilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonan]a Guvernu-
lui nr. 92/2003, republicat`, cu modific`rile [i
complet`rile ulterioare, când urmeaz` s` se ia m`suri
de executare silit`, nu este obligatorie audierea con-
tribuabilului. Pe baza documentelor solicitate, ofertan]ii
urmeaz` s` se prezinte la data stabilit` pentru licita]ie
la locul fixat în acest scop. Data afi[`rii: 04.04.2014.
Rela]ii suplimentare la telefon 0250/737777, interior
2082.

Administra]ia Na]ional` “Apele Române”- Administra]ia
Bazinal` de Ap` Siret cu sediul în Bac`u, str.Cuza Vod`
nr.1, jude]ul Bac`u, cod 600274, tel.0234 541646, fax
0234 510050,  în calitate de unitate locatoare, anun]`:
organizarea licita]iei publice cu oferta în plic închis
privind închirierea bunurilor imobile terenuri situate în
albiile minore ale râurilor, pe raza jude]elor Suceava,
Neam], Vrancea, Ia[i [i Bac`u. Închirierea are ca scop
înl`turarea materialului aluvionar (exploatare agregate
minerale) pentru asigurarea scurgerii optime în albie.
Durata închirierii este de 2 ani. Garan]ia de participare
este de 10% din valoarea minim` a chiriei anuale, re-
spectiv 0,56 lei/mp/an, pentru fiecare dintre bunurile
imobile: Licita]iile se vor derula pe parcursul a dou` zile,
|n data de 24.04.2014 pentru perimetrele din: Jude]ul
Suceava: Râu Siret - Cotu Florii / Liteni - 20.500 mp;
V`[c`u]i Hamalega / Mu[eni]a - 10.146 mp. Râu Suceava
- D`rm`ne[ti Stâlp / Todire[ti - 10.000 mp; D`rm`ne[ti
aval pod DJ 209 / Todire[ti 28.000 mp. Râu Sucevi]a -
Marginea 3 / Marginea - 9.500 mp. Judetul Vrancea: Râu
Siret - aval Vadu Ro[ca 03 / Vadu Ro[ca - 10.033 mp;
Bilie[ti 01 / Bilie[ti - 11.000 mp; Amonte Vadu Ro[ca /
Vadu Ro[ca - 6.500 mp. Râu Putna - Balta Ra]ei / Vin`tori
- 25.200 mp. Râu Rm. S`rat - Rubla / Valea Râmnicului -
5.710 mp. Judetul Iasi: Râu Moldova -  Boureni / Boureni
- 70.000 mp; |n data de 25.04.2014 pentru perimetrele
din: Judetul Neam]. Râu Crac`u - C`ciule[ti / Girov -
81.200 mp. Girov Nord / Girov - 33.600 mp. Râu Moldova
- Preote[ti / R`uce[ti - 55.000 mp. Gher`e[ti / Gher`e[ti
- 30.000 mp. Jude]ul Bac`u. Râu Siret  Galbeni / Faraoani
- 10.000 mp. S`uce[ti aval / S`uce[ti  3.600 mp. S`uce[ti
/ S`uce[ti - 19.700 mp. Râu Tazl`u Belci / One[ti - 7.800
mp. Slobozia / One[ti 8.000 mp. Râu Tazl`u S`rat - Leon-
tine[ti / Leontine[ti 20.000 mp. La licita]ie poate partic-
ipa orice persoan` fizic` sau juridic` de drept privat,
român` sau str`in`, care depune o singur` ofert`,
cump`ra caietul de sarcini [i constituie garan]ia de par-
ticipare. Garan]ia de participare poate fi constituit` sub
forma unei scrisori de garan]ie bancar` eliberat` de o
banc` din România în favoarea unit`]ii locatoare sau a
unui ordin de plat` în contul

RO45TREZ0615005XXX003761 - Trezoreria Bac`u, confir-
mat prin extras de cont. Condi]iile de participare sunt
precizate la punctul 6 din caietul de sarcini. Ofertele vor
fi depuse astfel: Pentru bunurile imobile din jude]ele
Suceava, Vrancea [i Ia[i licitate în data de 24.04.2014,
oferta va fi depus` în data de 24.04.2014 pân` la ora 9,
plicurile urmând a fi deschise în aceea[i zi la ora 10; Pen-
tru bunurile imobile din jude]ele Neam] [i Bac`u lici-
tate în data de 25.04.2014, oferta va fi depus` în data de
25.04.2014 pân` la ora 9, plicurile urmând a fi deschise
în aceea[i zi la ora 10. Caietul de sarcini, în valoare de
1.050,00 lei, poate fi achizi]ionat de la sediul Adminis-
tra]iei Bazinale de Ap` Siret - birou Patrimoniu, începând
cu data de 8 aprilie 2014 [i pân` în ziua anterioar`
licita]iilor. Valabilitatea obligatorie a ofertei este de 90
de zile de la data deschiderii acesteia. Prezentul anun]
apare afi[at [i pe site-ul www.rowater.ro/dasiret la
rubrica anun]uri - licita]ii active.

Regia Na]ional` a P`durilor – Romsilva prin Direc]ia Sil-
vic` Ia[i, cu sediul în Ia[i, str. Gh. Asachi nr. 2, telefon
0232-244680, fax 0232-244.631, organizeaz` la sediul s`u
în data de 24.04.2014, orele 11:00, licita]ie public` cu stri-
gare în vederea vânz`rii urm`toarelor active:  „Canton
silvic Corne[ti”, având suprafa]a construit` de 80 mp;
“Incubator – cas` de incuba]ie”, având o suprafa]` de
185,03 mp. Activele sunt situate în extravilanul com.
Miroslava, jud. Ia[i, în perimetrul fostei fazanerii
Corne[ti, pe un teren aflat în proprietate privat`.
Pre]urile de pornire la licita]ie [i garan]iile de participare
sunt urm`toarele: Obiectiv: „Canton silvic Corne[ti”-
Pre] pornire (lei) / 4000,00 / Garan]ie (lei)/ 200,00. “In-
cubator – cas` de incuba]ie” / 10000,00 / 500,00.
Pre]urile de pornire la licita]ie nu con]in T.V.A. Pentru
participarea la licita]ie, poten]ialii cump`r`tori vor
depune la sediul Direc]iei silvice Ia[i, pân` la data de
23.04.2014, orele 10:00, urm`toarele documente: a)
dovada privind depunerea garan]iei de participare; b)
împuternicire autentificat` acordat` persoanei care
reprezint` investitorul la licita]ie, dac` este cazul; d) doc-
umentele care certific` identitatea [i calitatea investi-
torului: - pentru persoanele juridice române: (i) copii de
pe certificatul de înmatriculare eliberat de oficiul reg-
istrului comer]ului, de pe actul constitutiv, actele
adi]ionale relevante [i de pe certificatul de înregistrare
fiscal`; (ii) scrisoare de bonitate financiar`, eliberat` de
o societate bancar` român`; (iii) dovada privind
achitarea obliga]iilor fiscale c`tre to]i creditorii buge-
tari, prin prezentarea unui certificat de atestare fiscal`
eliberat de organul fiscal competent; (iv) declara]ie pe
propria r`spundere c` nu se afl` în reorganizare judi-
ciar` sau în faliment; - pentru persoanele juridice
str`ine: (i) actul de înmatriculare a societ`]ii comerciale
str`ine; (ii) scrisoare de bonitate financiar`, eliberata de
o banca str`in` care are reprezentanta în România sau
de o banca str`in` care are rela]ii de corespondenta cu
Banca de Export-Import a României - SA (Eximbank); (iii)
declara]ie pe propria r`spundere ca nu se afla în reor-
ganizare judiciar` sau în faliment; - pentru comercian]i,
persoane fizice sau asocia]ii familiale: copie de pe actul
de identitate [i de pe autoriza]ia de func]ionare eliber-
ata de autoritatea competenta sau de pe actul legal de
constituire, dup` caz, precum [i de pe certificatul de at-
estare fiscal` eliberat de organul fiscal competent; - pen-
tru persoanele fizice române: copie de pe actul de
identitate; - pentru persoanele fizice str`ine: copie de
pe pa[aport. Copiile vor fi certificate cu originalul. Doc-
umenta]ia de licita]ie se poate procura de la sediul
Direc]iei Silvice Ia[i. Costul acesteia este de 100 de lei pe
obiectiv, cu TVA inclus.

Debitorul SC C&C MH Confort SRL cu sediul în Dr. Tr. Sev-
erin, str. I.C. Br`tianu, nr. 11A, jude]ul Mehedin]i,
J25/460/2005, CIF: 17044001, aflat` în procedura de fal-
iment dosar nr. 9465/101/2012 pe rolul Tribunalului
Mehedin]i, prin lichidator judiciar societ`]ile profesion-
ale de insolven]` asociate prin contract Yna Consulting
SPRL [i Consultant Insolven]` SPRL, cu sediul ales în lo-
calitatea Dr. Tr. Severin, str. Z`br`u]ului, nr.7A, jud.
Mehedin]i, scoate la vânzare la un pret diminuat cu
50% fata de pretul stabilit prin valaorea contabila:
Bunul imobil aflat în garantia creditorului ANAF cu ran-
gul I * Teren extravilan+constructii situat în comuna
Ghiroda, str. Aeroport nr. 7, jude]ul Timi[, CF 401381, nr.
cadastru A74/1/15/3/1/1, suprafa]a: 5750/11500 mp *,
la pretul de pornire a licitatiei de 1.337.168,50 lei exclu-
siv TVA. Titlul executoriu în baza c`ruia lichidatorul ju-
diciar procedeaz` la vânzarea bunului imobil * Teren
extravilan+constructii situat în comuna Ghiroda, str.
Aeroport nr. 7, jude]ul Timi[, CF 401381, nr. cadastru
A74/1/15/3/1/1, suprafa]a: 5750/11500 mp;* descris an-
terior, o reprezinta sentinta nr. 487/2013 din data de
09.09.2013 de deschidere a procedurii de faliment pro-
nun]at` de c`tre judec`torul sindic in dosarul de insol-
ven]` nr.9465/101/2012. Licita]ia va avea loc în
localitatea Dr. Tr. Severin, str. Z`br`u]ului, nr.7A, jud.
Mehedin]i la data de 10.04.2014 orele 13:00. Partici-
parea la licita]ie este condi]ionat` de consemnarea,
pân` la începerea licita]iei a unei cau]iuni de 10-20%
din pre]ul de pornire al licita]iei si achizitionarea cai-
etului de sarcini in valoare de 300.00 lei. Cont deschis
la BRD SA Sucursala Dr.Tr.Severin, sub
nr.RO54BRDE260SV42893862600. Invit`m pe toti cei
care vor sa se prezinte la [edin]a de licita]ie la termenul
de vânzare, la locul fixat în acest scop [i pâna la acel ter-
men s` depun` oferte de cump`rare. Somam pe toti
cei care pretind vreun drept asupra imobilului sa
anunte lichidatorul judiciar inainte de data stabilita
pentru vânzare în termen, sub sanctiunea prevazut`
de lege. Rela]ii la telefon-fax 0744528869, 0742592183,
0745267676 sau 0256/220827, email: office@consult-
ant-insolventa.ro; expertyna@yahoo.com, site:
www.consultant-insolventa.ro sau la sediul lichidatoru-
lui judiciar din localitatea Dr.Tr.Severin, str. Z`br`u]ului,
nr. 7A, jud. Mehedin]i. Lichidator judiciar asociat, Con-
sultant Insolven]` SPRL, prin ec. Emil Popescu, Yna Con-
sulting SPRL, prin ec. Motoi Gogu

PIERDERI
Pierdut certificat conduc`tor  auto, seria CPC, valabili-
tate 23.01.2010 – 22.01.2015, eliberat de ARR Vâlcea, pe
numele Chi]a Vasile, din Rm. Vâlcea, jude]ul Vâlcea. Se
declar` nul.

Pierdut adeverin]` achitare integral` apartament, pe
numele State [tefan. O declar nul`.

Pierdut act de concesiune eliberat de Parohia M`rcu]a,
Figura XVIII nr.234, pe numele Agachi Ionel.

Contract vânzare-cump`rare, proces-verbal, duplicate,
pe numele Pitulan Ion [i Pitulan Libia. Le declar nule.

Pierdut contract construire nr.408/1/27.02.1976, pe nu-
mele Mihail Alexandru [i Maria. Îl declar nul.

Pierdut adeverin]` achitare integral` locuin]` aferent`
contract vânzare-cump`rare nr.24303/1991, pe numele
Ilie Alexandru. O declar nul`.

Pierdut adeverin]` de absolvire a studiilor de masterat
f`r` examen de diserta]ie pe numele Roxana Andreea
Frigur`. Se declar` nul`.

Pierdut buletin carte identitate, permis conducere, ade-
verin]` atestat taxi, nume- Carstian Aurel Viorel.

Declar c` am pierdut legitima]ia de student [i carnetul
de student Neac[u Claudia, Facultatea de Telecomu-
nica]ii..

Pierdut atestat profesional transport marf` [i persoane
seria CPC, valabil: 01.06.2013– 31.05.2018, eliberat de
A.R.R. Ia[i, pe numele Prisecariu Gabriel. Se declar` nul.

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.


