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OFERTE SERVICIU
Trenkwalder angajeaz` stivuitori[ti, manipu-
lan]i marf`, care au lucrat în depozit de in-
stala]ii, avantaj ISCIR. Interviuri în Strada
Bucur, nr.2, sector 4, zona Unirea/Budapesta
(021.312.00.44).

Oferim contracte munc` hostess, barmani]e
-Japonia. Transport +cazare +1.100Euro/lun`.
0745.231.303, contractejaponia@gmail.com.

Prim`ria Comunei S`lciile, jude]ul Prahova,
organizeaz` concurs de recrutare  pentru ocu-
parea func]iei publice de execu]ie vacante de
inspector, clasa I, grad profesional debutant,
cu atributii de casier, care face parte din Biroul
Financiar-Contabil. Concursul se organizeaz`
la sediul Prim`riei Comunei S`lciile la data de
7.iulie.2014, ora-10.00 –proba scris` [i la data
de 9.iulie.2014, ora-10,00 –interviul.

Prim`ria Comunei S`lciile, jude]ul Prahova,
organizeaz` concurs de recrutare  pentru ocu-
parea func]iei publice de execu]ie vacante de
referent, clasa III, grad profesional principal,
cu atribu]ii impozite [i taxe locale, care face
parte din Biroul Financiar-Contabil. Concursul
se organizeaz` la sediul Prim`riei Comunei
S`lciile, la data de 7.iulie.2014, ora-10.00
–proba scris` [i la data de 9.iulie.2014, ora
10.00 –interviul.

Agen]ia Jude]ean` pentru Ocuparea For]ei
de Munc` Bistri]a-N`s`sud cu sediul în
Bistri]a, str. G`rii nr. 2-4, scoate la concurs, în
zilele de 18.06.2014 (proba scris`) [i
20.06.2014 (interviul), la sediul agen]iei
urm`torul post temporar vacant: Auditor
clasa I, grad profesional superior – Comparti-
mentul Audit Public Intern Condi]iile speci-
fice pentru ocuparea func]iei publice de
execu]ie men]ionat` sunt: Preg`tire de spe-
cialitate – studii universitare de licen]` ab-
solvite cu diplom`, respectiv studii
superioare de lung` durat`, absolvite cu
diplom` de licen]` sau echivalent` în dome-
niul [tiin]elor economice; Vechime în special-
itate: minimum 9 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 intelec-
tual, seriozitate. Programul concursului:
18.06.2014 – orele 09:00 - proba scris`;
20.06.2014 – orele 12:00 - interviul. Înscrier-
ile la concurs se fac, în termen de maximum
8 zile de la publicarea anun]ului in Monitorul
Oficial.

PRESTåRI SERVICII
Confec]ion`m cazane de alam` pentru ]uic`.
0744 852 998.

VÂNZåRI IMOBILE
Vând fost conac boieresc. Telefon
0762.649.270.

CITA}II
Se citeaz` Ciobanu Nineta în data de
30.06.2014, la Judec`toria Horezu, dosar nr
13/241/2014, având ca obiect divor].  

Reclamantele Pînzariu Lidia [i Pînzariu Diana
cheam` în instan]` pe Sandu Cristina [i But-
nariu Lica cu domiciliul în municipiul Doro-
hoi, str. Mihai Viteazul nr.43, jud. Boto[ani, în
calitate de pârâte la Judec`toria Dorohoi,
dosar nr.537/222/12012, în data de 13.06.2014.

Numitul Lazarescu Octavian Dan cu ultimul
domiciliu cunoscut în Bucure[ti, B-dul Carol I
nr.53, ap.2, Sector 2, este chemat în calitate de
intimat pârât, în data de 23.06.2014 ora 8.30
la Tribunalul Bucure[ti sec]ia a V-a civil` com-
pletul 10 apel în dosarul 10170/302/2013 în
proces cu Peagu Ion; Peagu Maria; Prim`ria
Bucure[ti [i SC Real Grup Invest SA –obiect
L10/2001 –apel.

Pârâ]ii Botea Ionu], Botea Cristian, Botea Mar-
ioara sunt cita]i în dosarul nr.1538/329/2013
la Judec`toria Turnu M`gurele, la data de
16.06.2014, ora 08.30 reclamanta fiind
Neamu Marina.

Reclamantele Pînzariu Lidia [i Pînzariu Diana
cheam` în instan]` pe Sandu Cristina [i But-
nariu Lica cu domiciliul în municipiul Doro-
hoi, str. Mihai Viteazul nr.43, jud. Boto[ani, în
calitate de pârâte la Judec`toria Dorohoi,
dosar nr.537/222/12012, în data de 13.06.2014.

Se citeaz` numita Federciuc Maria, în dosar
cu nr. 17130/193/2014, la Judec`toria Boto[ani,
la data de 16 iunie 2014.

Pricop Constantin din Fl`mânzi, str. Tamba 35,
jude]ul Boto[ani, este citat la Judec`toria
Boto[ani la 25.06.2014, în dosarul
786/193/2013 divor].

Se citeaz` Popa Alexandra cu ultimul domi-
ciliu cunoscut în Rm Vâlcea, str. Tineretului,
nr 23, Bl A60, Sc A, etaj 1, Ap 6, jude]ul Vâlcea,
în dosar 1418/288/2014, la Judec`toria Rm
Vâlcea, pentru termenul din 25.06.2014.

Se citeaz` la Judec`toria Petro[ani pentru
data de 25.06.2014, ora 8:30, în dosarul
nr.9905/278/2012 numitele Wagner Maria -
c`s`torit` Peifer Lois [i Wagner Carolina.

P~r~tul Zaina Ionel, din Constan]a, Aleea Stân-
jeneilor nr. 3, bloc C1, sc. A, etaj 3, apt.14 este
chemat la Judec`toria Ia[i str. Grigore Ureche
nr. 3, bl. Gh. Sontu, sec]ia civil`, Complet 3, ora
8.30, \n ziua de 30 iunie 2014, \n dosarul nr.
21564/245/2013, pentru preten]ii, cu recla-
manta Asocia]ia de Proprietari str. Decebal bl.
PT13 Ia[i. 

SC Ralexia Press SRL, cu sediul \n Ia[i, str. Splai
Bahlui, Complex Avram Iancu, jud. Ia[i,
reprezentat` prin doamna Lupu Maria Ad-
nana - \n calitate de administrator (domicil-
iat` \n Miroslava, jud. Iasi) este citat` \n
calitate de p~r~t`, \n dosarul nr.
5455/245/2014, av~nd ca obiect preten]ii, \n
data de 18.06.2014, ora 08:30, la Judec`toria
Ia[i, cu sediul \n str. Gr. Ureche nr. 3, bl. Gh.
Son]u, Ia[i, Sec]ia Civil`, Camera Sala 3p, Com-

plet c04, reclamanta fiind SC Salubris SA, cu
sediul \n Ia[i, {os. Na]ional` nr. 43, jud. Ia[i.

Dobrescu Aristide Tudor, cu ultimul domiciliu
în Suedia, Pastellgrand 16, 30271, Halmstad,
în calitate de mo[tenitor al defunctului Do-
brescu Ioan Sabin, cu ultimul domiciliu în
Str.Vasile Lucaci, Bl.A3, nr.1, ap.10, Timi[oara,
Jude]ul Timi[, prin procurator Mihai
Lungeanu, domiciliat în Str.Vladeasa, nr.2,
Bl.110, ap.4, Timi[oara, jude]ul Timi[, este citat
în dosarul 2869/263/2011*, aflat pe rolul
Judec`toriei Motru, cu termen de judecat` la
12 iunie 2014, în proces cu Tobescu Ioana, Bot-
gros Stelian [i Botgros Vasile, având ca obiect
revendicare.

Istrate Cornelia cu ultimul domiciliu cunos-
cut în Ora[ Roman, Str.N. Titulescu, Bloc 13,
ap.5, Jud.Neam], este citat` ca pârât în
dosarul nr. 590/228/2011* cu termen la data
de 17.06.2014, ora 09.00 la Judec`toria F`urei,
Jud.Br`ila, pentru partaj succesoral.

NOTIFICåRI
Lichidator judiciar Pala[ Alina notific` de-
schiderea procedurii insolven]ei \mpotriva SC
Regfan Serv SRl din Ploie[ti, Prahova,
J29/3373/1994, la Tribunalul Prahova- dosar
8290/105/2013, termen \nregistrare crean]e
07 iulie 2014.

Administrator judiciar Pala[ Alina notific` de-
schiderea procedurii insolven]ei \mpotriva SC
Cocora Pavel SRL din Breaza, Prahova,
J29/1165/1993, la Tribunalul Prahova- dosar
7132/105/2013, termen \nregistrare crean]e 02
iulie 2014.

Administrator judiciar Pala[ Alina notific` de-
schiderea procedurii insolven]ei \mpotriva SC
SFC Ranira Prest SRL din C~mpina, Prahova,
J29/993/2010, la Tribunalul Prahova- dosar
9903/105/2013, termen \ntocmire tabel pre-
liminar 23 iunie 2014. 

ADUNåRI GENERALE
Administratorul Unic al SC Chimforex SA din
com. Bucov, sat Plea[a, jud. Prahova,
J29/97/1991, CUI RO1300600, convoac` la
sediul societ`]ii \n data de 08.07.2014, pentru
to]i ac]ionarii \nscri[i \n Registrul Ac]ionarilor
la data de referin]` 01.07.2014, Adunarea Gen-
eral` Extraordinar` a Ac]ionarilor la ora
9.30,cu ordinea de zi: 1. Aprobarea fuziunii SC
Chimforex SA cu SC Bega Minerale Industri-
ale SA, prin absorbi]ia primei societ`]i de
c`tre cea de-a doua. 2. Aprobarea Proiectului
de fuziune \ntocmit pe baza situa]iilor finan-
ciar - contabile de la 30.04.2014. Dac` \n data
de 08.07.2014 Adunarea General` va fi nes-
tatutara, urm`toarea  adunare se va \ntruni \n
data de 09.07.2014, \n acela[i loc [i la aceea[i
or`. Documentele informative precum [i
procurile speciale se pun la dispozi]ia
ac]ionarilor la sediul societ`]ii \ncep~nd cu
data de 06.06.2014. Data limit` pentru
depunerea procurilor speciale este de
04.07.2014. Administrator Unic Ing. Popescu
Ecaterina.

Convocator al Adun`rii Generale Ordinare a
Ac]ionarilor societ`]ii comerciale Avicola Tar-
tasesti SA, sediul în Sat T`rt`[e[ti, Comuna
T`rt`[e[ti, Str. Bucure[ti- Pite[ti, Jude] Dâm-
bovi]a, înregistrat` la Oficiul Registrului
Comer]ului Dâmbovi]a sub nr. J15/501/1991,
C.U.I. 892830: Administratorul Unic al Avicola
T`rt`[e[ti S.A., (“Societatea”), convoac`
Adunarea General` Ordinar` a Ac]ionarilor
pentru data de 10 iulie 2014, ora 10.00, la
sediul Societ`]ii. În cazul neîndeplinirii
condi]iilor legale de validitate la prima con-
vocare, urm`toarea Adunarea General` Ordi-
nar` a Ac]ionarilor este convocat` pentru
data de 11 iulie 2014, cu men]inerea ordinii de
zi, a orei [i a locului de desf`[urare. Ordinea
de zi a acestei adun`ri va fi urm`toarea: 1.
Aprobarea raportului de gestiune cu privire
la activitatea societ`]ii pe durata exerci]iului
financiar 2013; 2. Aprobarea Bilan]ului Con-
tabil, împreun` cu contul de profit [i pierderi;
3. Desc`rcarea administratorului unic de
gestiune pentru gestiunea anului 2013.

Convocare. Subsemnatul Ciota Ion, în calitate
de administrator  unic, convoac` Adunarea
General` Ordinar` a Ac]ionarilor  societ`]ii Q
SEG WEST SA (Societatea), persoan` juridic`
român`, cu sediul în Constan]a B-dul  Ma-
maia Nr. 264 Bloc L1 Sc. A parter, înregistrat`
la O.R.C de pe lâng` Tribunalul Constan]a sub
nr. J13/1896/2013, având CUI 32155828, în data
de 21.07.2014, ora  12.00, la sediul societ`]ii din
B-dul Mamaia Nr. 264, Bloc L1, Sc. A parter, cu
urm`toarea ordine de zi: 1. Prezentarea [i
aprobarea Raportului Administratorului pe
anul 2013; 2. Prezentarea Raportului Comisiei
de Cenzori privind situa]ia financiar` anual`
la 31.12.2013; 3. Discutarea [i aprobarea
situa]iei financiare anuale pe anul 2013; 4.
Desc`rcarea de gestiune a administratorului
pentru anul 2013; 5. Diverse. În cazul în care la
data [i la ora  precizate se constat` c` nu sunt
îndeplinite condi]iile necesare pentru
desf`[urarea Adun`rii Generale Ordinare, se
convoac` o nou` Adunare General` Ordinar̀ ,
cu aceea[i ordine de zi [i în acela[i loc, în data
de 22.07.2014, ora 12.00. La Adunare vor par-
ticipa to]i ac]ionarii înregistra]i în Registrul
Ac]ionarilor la data de 10.07.2014, stabilit` ca
dat` de referin]`. Ac]ionarii pot participa la
adunare direct sau prin mandatari împuter-
nici]i cu procura special`, ce se va depune la
sediul societ`]ii pân` la data de 10.07.2014.
Administrator unic, Ciota Ion.

C`tre: Doamna B`c`oanu Elena Daciana,
domiciliat` în Bac`u, str. 9 Mai, nr. 82, sc.B,
ap.3, jude]ul Bac`u, identificat` cu C.I. seria:
XC nr: 485394 eliberat` de Poli]ia Mun. Bac`u
la data de 18.08.2006, C.N.P.: 2671013040142,
în calitate de asociat [i administrator al SC
Forum Lex SRL. Domnul Chideanu Lauren]iu
Cristian, domiciliat în Bucure[ti, str. Mecet,
nr.24, et.1, ap.3, sector 2, identificat cu C.I.
seria: DP nr: 137992 eliberat` de D.E.P.A.B.D. la
data de 20.05.2010, C.N.P 1680520424515, în

calitate de asociat al SC Forum Lex SRL. Sub-
semnatul, Banciu Eugen Marcel, cet`]ean
român, n`scut la data de 23 ianuarie 1969, în
One[ti, jude]ul Bac`u, domiciliat în Ora[ul
Voluntari, strada Matei Basarab nr.39, jude]ul
Ilfov, identificat cu C.I. seria: IF nr: 260864 elib-
erat` de S.P.C.L.E.P. Voluntari la data de
13.08.2010, C.N.P. 1690123044441, în calitate
de asociat (45%) [i administrator al SC Forum
Lex SRL, persoan` juridic` român`, cu sediul
social în Bucure[ti, Intrarea Catedrei nr.4, etaj
1, ap.1, sector 1 societate înregistrat` la Reg-
istrul Comer]ului sub num`rul
J40/20951/2004, C.U.I. RO17045082 („Soci-
etatea”),V` transmit prezenta: Convocare la
[edin]a Adun`rii Generale a Asocia]ilor SC
Forum Lex SRL pentru data de 18.06.2014, ora-
10.00, la adresa sediului social al SC Forum
Lex SRL din Bucure[ti, Intrarea Catedrei nr. 4,
etaj 1, ap.1, sector 1. În situa]ia în care cvoru-
mul nu va fi întrunit pentru data fixat`,
urm`toarea [edin]` a Adun`rii Generale a
Asocia]ilor SC Forum Lex SRL va fi la data de
19.06.2014, ora -10.00, la adresa sediului so-
cial al SC Forum Lex SRL din Bucure[ti, In-
trarea Catedrei nr.4, etaj 1, ap.1, sector 1.Pe
ordinea de zi a Adun`rii Generale a
Asocia]ilor sunt supuse dezbaterii
urm`toarele: 1.Se supune spre aprobare
situa]iile financiare ale societ`]ii aferente an-
ului fiscal 2013, respectiv bilan]ul contabil
pentru exerci]iul financiar 01.01.2013 -
31.12.2013, inclusiv contul de profit [i pierderi,
în baza Raportului de gestiune întocmit de
Administratorul societ`]ii; 2. Se supune spre
aprobare desc`rcarea de gestiune a adminis-
tratorului Banciu Eugen Marcel, identificat
mai sus, pentru exerci]iul financiar al anului
2013; 3.Se supune spre aprobare împuterni-
cirea domnului Banciu Eugen Marcel s`
reprezinte Societatea în fa]a oric`rei au-
torit`]i publice [i/sau private, în vederea efec-
tuarii tuturor actelor [i formalit`]ilor
necesare pentru înregistrarea hot`rârilor
adoptate prin prezenta. Mandatul va putea
fi îndeplinit personal sau prin reprezentan]i

Convocator: Consiliul de Conducere al
Funda]iei pentru Tineret a Municipiului Bu-
cure[ti, în conformitate cu prevederile legale
în vigoare [i cu art. 11 alin. (1) coroborat cu art.
24 (2) din Regulamentul Intern de Organizare
[i Func]ionare (RIOF) al FTMB, convoac`, în
data de 25.06.2014 orele 18.00, la sediul FTMB
din Bucure[ti, Calea {erban Vod` nr. 213, sec-
tor 4 -Tehnic Club, Adunarea General` Extraor-
dinar` a Organiza]iilor de Tineret a FTMB cu
urm`toarea Ordine de Zi: 1. Revocarea din
func]ie a Secretarului FTMB; 2. Alegerea prin
vot secret a Secretarului FTMB; 3. Analizarea
solicit`rii SC Rotary Constructii SRL formulate
prin adresa nr. 419/07.05.2014 înregistrat` la
FTMB sub nr. 414/07.05.2014 [i adresa nr.
516/02.06.2014 înregistrat` la FTMB sub nr.
537/03.06.2014 privind continuarea derul`rii
Contractului de Asociere în vederea edific`rii
unor construc]ii autentifcat sub nr.
2669/29.06.2005 modificat [i completat prin
actele adi]ionale ulterioare. 4. Modificarea [i
completarea RIOF. În cazul în care la data [i
ora stabilite nu se întrune[te cvorumul nece-
sar, Adunarea General` Extraordinar` a Orga-
niza]iilor de Tineret a FTMB se reconvoac`
pentru data de 26.06.2014, orele 18.00 la
aceea[i adres` [i cu aceea[i ordine de zi. În
cazul în care vreun membru al Consiliului de
Conducere al FTMB î[i depune candidatura
pentru func]ia de Secretar [i va fi ales de c`tre
Adunarea General`, se completeaz` num`rul
membrilor Consiliului cu urm`torul clasat,
care a candidat la func]ia de Secretar FTMB,
conform  num`rului de voturi ob]inut.
Adresele de sus]inere a candidaturii din
partea organiza]iilor membre pentru func]ia
pentru care se organizeaz` alegeri, se vor
depune pân` la data de 23.06.2014, orele
15.00 la sediul FTMB, prin po[t` cu confirmare
de primire, prin fax la nr. 021/410.70.27 sau
scanat` la adresa de e-mail. office@ftmb.ro,
urmând ca adresele de sus]inere a candida-
turii care se primesc dup` aceast` dat` [i or`
s` nu mai fie luate în considerare. La [edin]a
Adun`rii Generale va participa câte 1 (un)
reprezentant din partea fiec`rei organiza]ii
membre, în baza mandatului dat de aceasta,
ce va fi înaintat pentru înregistrare pân` la
data prezent`rii pentru participarea la
[edin]`, iar din partea organiza]iilor care
înainteaz` propuneri pentru func]ia pentru
care se organizeaz` alegeri, va participa
al`turi de reprezentant [i persoana propus`.
Rela]ii suplimentare la tel. 021/335.13.72 sau
021/410.70.72, e-mail: office@ftmb.ro.

În conformitate cu prevederile Legii nr.
31/1990 republicat`, cu modific`rile [i com-
plet`rile ulterioare, ale Legii nr. 297/2004, ale
Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 privind
emitentii [i opera]iunile cu valori mobiliare,
ale Regulamentului C.N.V.M. nr. 6/2009
privind exercitarea unor anumite drepturi ale
ac]ionarilor în cadrul adun`rilor generale ale
societ`]ilor, modificat [i completat prin Reg-
ulamentul C.N.V.M. nr. 7/2010, Regulamentul
ASF nr.6/2014 [i ale Actului Constitutiv al S.
ROMAERO S.A, Consiliul de Administra]ie al
S. ROMAERO S.A -cod unic de înregistrare RO
1576401, num`r de ordine în Registrul
Comer]ului J40/3940/1991 -convoac`:
Adunarea General` Ordinar` a Ac]ionarilor la
data de 10.07.2014 ora 12, la sediul societ`]ii
din Bucure[ti, Bulevardul Ficusului nr. 44, Sec-
tor 1, pentru to]i ac]ionarii înregistra]i în Reg-
istrul Ac]ionarilor la data de referin]` de
27.06.2014 cu urm`toarea ordine de zi: 1. Re-
vocarea domnului Valentin Macec, ca urmare
a demisiei acestuia, din calitatea de adminis-
trator în Consiliul de Administra]ie al S. RO-
MAERO S.A.; 2. Numirea unui nou membru
în Consiliul de Administra]ie al S. ROMAERO
S.A.; Lista cuprinzând informa]ii cu privire la
numele, localitatea de domiciliu [i calificarea
profesional` a persoanelor propuse pentru
func]ia de administrator se afl` la dispozi]ia
ac]ionarilor, putând fi consultat` [i comple-
tat` de ace[tia, la sediul S. ROMAERO S.A., la
Secretariatul AGA, începând cu data de

11.06.2014. Candidaturile pentru func]ia de
membru în Consiliul de Administra]ie se pot
depune la secretariatul societ`]ii pân` la data
de 9.07.2014. 3. Aprobarea datei de 31.07.2014
ca dat` de înregistrare, respectiv de identifi-
care a ac]ionarilor asupra c`rora se r`sfrâng
efectele hot`rârilor Adun`rii Generale Or-
dinare a Ac]ionarilor din data de 10/11.07.2014,
în conformitate cu dispozi]iile art. 238 din
Legea 297/2004 privind pia]a de capital; 4.
|mputernicirea doamnelor Dragoi Mihaela,
identificat` cu CI seria RD nr. 474848 [i
Ionescu Alina Claudia identificat` cu CI seria
RR nr.919564 av~nd func]iile de consilieri ju-
ridici \n cadrul societ`]ii, pentru a \ndeplini
toate formalit`]ile necesare \n vederea \nreg-
istr̀ rii hot`r~rilor Adun`rii Generale Ordinare
a Ac]ionarilor la Registrul Comer]ului. Unul
sau mai mul]i ac]ionari reprezentând, indi-
vidual sau împreun`, cel pu]in 5% din capi-
talul social au dreptul: de a introduce pana la
data de 21.06.2014 puncte pe ordinea de zi a
adun`rii generale ordinare a ac]ionarilor, cu
condi]ia ca fiecare punct s` fie înso]it de o jus-
tificare sau de un proiect de hot`râre propus
spre adoptare de adunarea general` ordinar`
a ac]ionarilor; de a prezenta p~n` la data de
21.06.2014 proiecte de hot`râre pentru
punctele incluse sau propuse spre a fi incluse
pe ordinea de zi a adun`rii generale ordinare.
Fiecare ac]ionar are dreptul s` adreseze în-
treb`ri privind punctele de pe ordinea de zi a
adun`rii generale. Societatea comercial` are
obliga]ia de a r`spunde la întreb`rile
adresate de ac]ionari, sub conditia respectarii
art. 13 (2) din Regulamentul CNVM nr.
6/2009. Drepturile prev`zute anterior pot fi
exercitate numai în scris (transmise prin ser-
vicii de curierat sau prin mijloace electronice).
Documentele [i informa]iile referitoare la
problemele incluse pe ordinea de zi precum [i
proiectul de hot`r~re supus dezbaterii [i
aprob`rii AGOA sunt disponibile la sediul S.
Romaero SA, la Secretariatul AGA, \ncep~nd
cu data de 11.06.2014, precum [i pe website-
ul societ`]ii Romaero SA: www.romaero.com.
Participarea la sedinta adun`rii generale a
ac]ionarilor se face conform legisla]iei speci-
fice \n vigoare [i Actului Constitutiv al S. Ro-
maero SA, prin reprezentare direct` sau pe
baza de procura special`. Formularele de
procura special` pentru reprezentare \n
AGOA [i buletinele de vot prin coresponden]`
se pot ob]ine: la Secretariatul AGA precum [i
pe website-ul societ`]ii Romaero SA: www.ro-
maero.com, sec]iunea Legaturi –Romaero
Info– Informa]ii ac]ionari, \ncep~nd cu data
de 11.06.2014 [i vor fi depuse p~n` la data de
9.07.2014. |n situa]ia \n care la prima convo-
care nu se \ntrunesc condi]iile legale de
reprezentare, A.G.A. se reprogrameaz` pen-
tru data de 11.07.2014, \n acelasi loc, la aceea[i
ora. Informa]ii suplimentare se pot ob]ine la
telefon 021/599.41.04;  fax 021/599.41.05.

LICITA}II
Prim`ria Slobozia, jud. Ialomi]a, face cunos-
cut faptul c` licita]ia public` cu strigare
anun]at` a se desf`[ura pe data de
09.06.2014, cu obiectul “Vânzare cl`dire
PT/CT nr. 3, lot 1”, se amân` pentru data de
11.06.2014, ora 11.00, deoarece ziua de
09.06.2014 este declarat` zi liber`, conform
Codului Muncii. Men]ion`m ca celelalte
condi]ii [i informa]ii r`mân neschimbate.

Prim`ria comunei Pojor\ta organizeaz` la
data de 10 iulie 2014, ora 14:00, la sediul sau,
licita]ie public` pentru v~nzarea supra]etelor
de 1427 mp, 569 mp [i 1423 mp, terenuri
apar]in~nd domeniului privat al comunei Po-
jorita. Rela]ii suplimentare se pot ob]ine la
telefon 0230-236.345, int 107 sau la sediul
Prim`riei comunei Pojorita la Compartimen-
tul urbanism. |n caz de neadjudecare,
licita]ia se va repeta la data de 17 iulie 2014
ora 14:00 [i la data de 24 iulie 2014 ora 14:00. 

Consiliul Local al municipiului Oradea prin
Administra]ia Imobiliar` Oradea cu sediul în
Oradea, P-]a Unirii nr.1, organizeaz` licita]ie
public` deschis`. 1) Obiectul licitatiei publice:
închirierea unui spa]iu cu destina]ia de cab-
inet medical privat uman, cu suprafa]a utila
total` de 141,38 mp. situat \n Oradea, str.
Rovine, nr.17. 2) Organizatorul licitatiei: Consil-
iul Local prin Administra]ia Imobiliar`
Oradea; 3) Procedura de \nchiriere: licita]ie
public` deschis`, cu ofert` în plic închis. 4)
Pre]ul de pornire a licita]iei: 2.609,63 lei/
luna. 5) Instruc]iunile de organizare [i
desf`[urare a procedurii: se pot desc`rca
acces~nd site-ul www.oradea.ro, sec]iunea
Licita]ii; 6) Garan]ia de participare: 1.500 lei,
achitat` prin virament bancar în contul
RO74REZ0765006XXX005460 deschis la Tre-
zoreria Oradea sau numerar depus la casieria
Administratiei Imobiliare Oradea, Sala
Ghiseelor – parter; 7) Termenul limita de
depunere a ofertelor: 23.06.2014, ora 09:00.
8) Valabilitatea ofertelor: ofertele r`mân val-
abile pe perioada de 60 de zile de la data de-
schiderii acestora; 9) Deschiderea ofertelor:
23.06.2014 ora 12:00, Sala 201, et. II, cladirea
Primariei municipiului Oradea, P-]a Unirii nr.
1, în [edin]` public`. 10) Informa]ii supli-
mentare se pot ob]ine: - Marge Adina – {ef
Birou Achizi]ii Publice, tel. 0259/437.000, int.
233. - Simona Curta, Aurelian Cismas – ref-
eren]i Compartiment Spatii, tel. 0259/
437000, int. 126 

Anun] de participare la concesionare prin
licita]ie public` (primul termen): 1. Informa]ii
generale privind concedentul: Consiliul Local
Babadag, cod fiscal 4508533; Adresa: Jude]ul
Tulcea, Ora[ul Babadag, Str. Republicii nr. 89,
nr. tel. 0240-561.012, fax 0240-562.939; email:
urbanism@primaria-babadag.ro. 2. Infor-
ma]ii generale privind obiectul concesiunii:
teren \n suprafa]a de 4,8 ha, situat \n extrav-
ilanul ora[ului Babadag av~nd destina]ia de
\nfiina]are ferm` Agricol`. 3. Informa]ii
privind documenta]ia de atribuire: 3.1. orice
persoan` interesat` are dreptul de a solicita
[i de a ob]ine documenta]ia de atribuire,

punerea la dispozi]ia oric`rei persoane intere-
sate care a \naintat o solicitare \n acest sens,
a unui exemplar din documenta]ia de
atribuire se realizeaz` \n mod direct, nere-
stric]ionat [i deplin, prin mijloace electronice
sau pe suport de h~rtie. 3.2. Compartimentul
responsabil din cadrul concedentului: Biroul
Urbanism din cadrul Prim`riei orasului
Babadag, Str. Cabanei nr. 5. 3.3. Documenta]ia
de atribuire se pune la dispozi]ia solicitan]ilor
\n mod gratuit. 3.4. Data limit` pentru solic-
itarea clarific`rilor 18.06.2014. 4. Informa]ii
privind ofertele: 4.1. data limit` de depunere
a ofertelor: 27.06.2014, ora 09:00 la secre-
tariatul Prim`riei ora[ului Babadag, str. Re-
publicii nr. 89, Babadag, jud. Tulcea, \n 1
exemplar. 5. {edin]a de deschidere va avea loc
la data de 27.06.2014, ora 10:00 la sediul
Prim`riei ora[ului Babadag, Str. Republicii nr.
89. 6. Informa]ii privind instan]a competent`
\n solu]ionarea litigiilor ap`rute: contesta]ii
se depun \n termen de 5 zile de la comuni-
carea rezulatatului procedurii la sediul conce-
dentului, men]ionat la punctul 1, iar ac]iunea
\n justi]ie se introduce la sec]ia de contencios
administrativ a Tribunalului Tulcea \n termen
de 30 zile. 7. Data transmiterii anun]ului de
atribuire c`tre institu]iile abilitate \n vederea
public`rii: 5.06.2014.

SC Hidroconstruc]ia SA Bucure[ti prin sucur-
sala „Muntenia” Rm. V~lcea, Strada Decebal
nr.9, jude]ul V~lcea \n vederea \nnoirii parcu-
lui cu echipamente tehnice, scoate la licita]ie,
\n data de 12.06.2014, ora 11, la sediul mai sus
men]ionat, urm`toarele mijloace fixe: 1.Exca-
vator cu cupa pe senile E 2503, Numar inven-
tar: 2000007, Pret minim de vanzare Lei (fara
TVA): 105.000 lei, Locatie: Santier Arges-
Pitesti, 2.Autoturism VW Tuareg; B 49 TCH,
4022871, 24.000 lei, Santier Olt Inferior, 3.
Autoutilitara Dacia Duble cabine, AG 55 ACH,
4022737, 1.000 lei, Santier Arges-Pitesti, 4.
Autoutilitara Dacia Duble cabine, AG 42 ACH,
4022651, 1.000 lei, Santier Arges-Pitesti, 5.
Autoutilitara Dacia 1307, AG 20 ACH, 4022300,
1.000 lei, Santier Arges-Pitesti, 6. Autoutilitara
Dacia 1307, AG 19 ACH, 4020955, 1.000 lei,
Santier Arges-Pitesti, 7. Autoutilitara Dacia
1307, AG 04 WGV, 4020318, 1.000 lei, Santier
Arges-Pitesti, 8. Autoutilitara Dacia 1304, AG
05 ROK, 4020320, 1.000 lei, Santier Arges-
Pitesti, 9. Autoturism Dacia 1310, AG 02 ACH,
4022374, 1.000 lei, Santier Arges-Pitesti, 10.
Autoturism Dacia Logan, OT 15 TCH, 4022816,
8.000 lei,  Santier Olt Inferior. Conditii de par-
ticipare la licitatie: Se prezinta cerere de
cumparare, certificat inregistrare si imputer-
nicire din partea firmei (in cazul in care solic-
itantul este persoana juridica), se achita la
caseria sucursalei taxa de inscriere la licitatie
in valoare de 200 lei pentru fiecare mijloc fix
licitat (taxa de inscriere nu se va mai restitui
celor inscrisi la licitatie), plus garantia de par-
ticipare in valoare de 10% din pretul de in-
cepere  a licitatiei pentru mijlocul fix solicitat
(garantia se restituie celor ce nu au castigat
licitatia). Dupa adjudecarea licitatiei, castiga-
torul va achita valoarea integrala a obiectu-
lui licitat in maxim 15 zile lucratoare de la
castigarea licita]iei, in caz contrar nu i se va
mai restitui garantia de 10%. Pentru desfasur-
area licitatiei trebuie sa fie inscrisi si prezenti
cel putin trei participanti pentru fiecare mi-
jloc fix solicitat, departajarea acestora fa-
candu-se prin cresteri succesive de pret in
cuantum de 5 % din pret pana la stabilirea
castigatorului. Termenul de depunere a
cererilor de cumparare, a taxei de inscriere
plus garantia de participare  este: 11.06.2014.
Informatii suplimentare se pot obtine la ur-
matoarele numere de telefon: 0250.74.71.80 –
int. 106 , 164  (pt. informatii generale), iar pt.
detalii referitoare la mijloacele de transport
la: 0732.151.892 - Gruia Catalin  - Santier Olt In-
ferior Slatina; 0745.660.578 - Baciu Paul -
Santier Arges-Pitesti.

Debitorul SC RUPS SA societate în reorgani-
zare, prin administrator judiciar Dinu, Urse [i
Asocia]ii SPRL, scoate la vânzare: -- Ma[ini un-
elte, alte mijloace fixe [i stoc de marf`. Pre]ul
de pornire al licita]iei reprezint` 100% din val-
oarea de pia]`, exclusiv TVA, ar`tat în Rapor-
tul de Evaluare. Pre]ul caietului de sarcini este
de 500,00 Lei exclusiv TVA [i se va achita prin
OP în contul RO43INGB5514999900513726
deschis la ING Bank Romania pe seama ad-
ministratorului judiciar Dinu, Urse [i Asocia]ii
SPRL sau prin numerar la sediul ales al admin-
istratorului judiciar pentru desf`[urarea
licita]iilor din Mun. Ploie[ti, Str. Elena
Doamna, Nr. 44A, Jude]ul Prahova. Partici-
parea la licita]ie este condi]ionat` de: -con-
semnarea în contul nr.
RO53BITRPH1RON038212CC01 deschis la
Veneto Banca s.p.c.a. Ag. Ploie[ti (fost` Banca
Italo Romena Ag. Ploie[ti) pe seama SC RUPS
SA, pân` în ziua  [edin]ei de licita]ie, a
garan]iei de 10% din pre]ul de pornire a
licita]iei; -achizi]ionarea pân` la aceea[i dat`
a Caietului de sarcini [i a Regulamentului de
licita]ie. Prima [edin]` de licita]ie a fost fixat`
la data de 13.06.2014, ora 10.00, iar dac`
bunurile nu se adjudec` la aceast` dat`,
urm`toarele [edin]e de licita]ii au fost fixate

la data de: 20.06.2014, ora 12.00, 27.06.2014,
ora 10.00. Toate [edin]ele de licita]ii se vor
desf`[ura la sediul ales al administratorului
judiciar din Mun. Ploie[ti, Str. Elena Doamna,
Nr. 44A, Jude]ul Prahova Pentru rela]ii supli-
mentare cu un telefon în prealabil dl. Cristian
Ciocan, 0753.999.028. 

SC Inasin SRL, prin lichidator judiciar C.I.I.
Pohrib Ionela, anun]` scoaterea la vânzare, a
activelor societ`]ii debitoare, dup` cum
urmeaz`: activul nr.1: spatiu comercial situat
\n Mun. Ia[i, B-dul Chimiei nr.35, bl.F2-1, sc.A,B,
jud. Ia[i, cu aria construit` de 187,28 mp. [i aria
util` de 173,23 mp., \nscris \n Cartea Funciar`
sub nr. 55170 a Mun.Iasi, cu nr. cadastral
1906/1,2/sp.com./4, 1906/4/1,
1904/1,2/p/sp.com./1/2 [i Cartea Funciar`
nr.23405 cu nr. cadastral 1906/1, cu pre]ul de
pornire de 470.242,50 lei (f`r` TVA). Per-
soanele care pretind vreun drept asupra
bunurilor ce urmeaz` a fi scoase la vânzare
au obliga]ia, sub sanc]iunea dec`derii, s` fac`
dovada acestui fapt pân` la data de
05.06.2014, ora 15.00, la sediul lichidatorului
judiciar din Ia[i, str. Vasile Lupu nr. 43, jud. Ia[i.
Licita]ia va avea loc la sediul lichidatorului ju-
diciar din Ia[i, Str.  Vasile Lupu Nr. 43, Jud. Ia[i,
în data de 06 iunie 2014, ora 15:.00, [i se va
desf`[ura în conformitate cu prevederile Legii
nr. 85/2006 privind procedura insolven]ei [i
ale regulamentului de vânzare aprobat de
adunarea creditorilor din data de 12.11.2013.
Adjudecarea se va face în conformitate cu
prevederile Regulamentului de organizare [i
desf`[urare a licita]iei. Regulament ce poate
fi consultat atat la dosarul cauzei cat si la
sediul lichidatorului. Adjudecatarul va fi ]inut
la plata pre]ului de adjudecare in termenul
stabilit prin Regulamentul de organizare [i
desf`surare a licita]iei. Ofertan]ii sunt
obliga]i s` depun`, p~n` la termenul de
v~nzare, o garan]ie de participare la licita]ie
\n procent de 10% din pre]ul de \ncepere a
licita]iei. Garan]ia se va depune \n numerar,
prin plata \n contul indicat de lichidator. Pen-
tru participarea la licita]ie, poten]ialii
cump`r`tori trebuie s` se înscrie la sediul
lichidatorului judiciar din mun. Ia[i, str. Vasile
Lupu nr. 43, jud. Ia[i, pân` la data de
05.06.2014, ora 15.00. Rela]ii suplimentare se
pot ob]ine: C.I.I. Pohrib Ionela la telefoanele:
0232/240.890; 0742/109890, Fax
0232/240890.

Prim`ria [i Consiliul Local al comunei Recea
organizeaz` la sediul prim`riei din localitatea
Recea, str. Prim`riei nr. 2, în data de
27.06.2014, ora 10.00 licita]ie public` pentru:
vânzarea unei suprafe]e de 285 mp, identifi-
cat` cu num`rul cadastral  51.929 din UAT
Recea; Concesionarea unei suprafe]e de 1.500
mp, identificat` cu nr. cadastral 52.836. Planul
de amplasare, caietul de sarcini, condi]iile de
participare [i informa]ii suplimentare se pot
ob]ine de la Prim`ria comunei Recea, telefon
0262287240, 0262287202 sau E-mail primari-
arecea2000@yahoo.com.

PIERDERI
SC MC Grath Investi]ii SRL, cu sediul \n com.
Crevedia, {os. Bucure[ti - TGV 149, jud. Dâm-
bovi]a, înregistrat` la ONRC la nr.
J15/804/2005, având CUI 17813482, declar
pierdute [i nule: certificatul de \nregistrare
seria B nr. 0448514, certificatul constatator nr.
26648/22.07.2005, precum [i actul constitu-
tiv al firmei.

Pierdut act de concesiune nr.941/24.10.1991
eliberat de Parohia Vintil` Vod` din Pope[ti-
Leordeni pe numele T`nase Vasile, {tefana [i
Garofi]a.(2 locuri 3x2,50mp, Figura 157, Lot
1352). Îl declar nul.

Asocia]ia Stomatologic` Karies Dent, C.U.I.
17380010 cu punctul de lucru în [os. [tefan
cel Mare 232, bl.47, declar` pierdute cartea de
interven]ii, registru special [i manualul afer-
ente casei de marcat marca CM- PARTNER,
seria 13886 –seria fiscal` MB 0027051502.

Pierdut legitima]ie de serviciu acces institu]ie
C.A.S.A. O.P.S.N.A.J. pe numele Senin Drago[
Dan. O declar nul`.

Declar pierdut atestat taxi cu seria CPTx nr.
0072012 pe numele Gheorghe Ion. 

Declar pierdut carnet de student emis de
[coala Na]ional` de [tiin]e Politice [i Admin-
istrative pe numele de Ghigeanu Larisa
Adelina. 

Chitan]ierele pierdute: GMA 4321926-
4321950; GMA 4335026- 4335050, Chitan]iere
Groupama încredin]ate firmei Safeways In-
ternational Broker de Asigurare SRL, C.U.I.
13736239.

Pierdut contract construire 300/1/26.04.1981,
proces verbal eliberat la 31.12.1982, act
adi]ional eliberat la 19.11.1981, pe numele Nes-
tianu Dana. Le declar nule. 

Pierdut adeverin]` achitare apartament, Tri-
fan Maria. O declar nul`.

Pierdut atestat taxi seria CPX nr. 41208 elib-
erat de A.R.R. Mehedin]i în anul 2012 pe nu-
mele Bologa Pavel. Se declar` nul.


