JURNALUL NA}IONAL Joi, 26 iunie 2014

12

Anun]uri
OFERTE SERVICIU
Trenkwalder angajeaz` stivuitori[ti [i manipulan]i marf`. Interviuri în Strada Bucur, nr.2, sector
4, zona Unirea/Budapesta. 0752.127.384.
Agen]ia de Credite [i Burse de Studii anun]`
scoaterea la concurs a urm`toarelor func]ii publice de execu]ie, vacante: 1.Consilier clasa I, grad
debutant, Direc]ia Credite [i Burse-1 post; 2.Consilier clasa I, grad principal, Direc]ia Credite [i
Burse-1 post; 3.Consilier clasa I, grad principal,
Direc]ia Financiar-Contabilitate [i Resurse
Umane-1 post. Concursul va avea loc la sediul
Agen]iei de Credite [i Burse de Studii din
Str.Caransebe[ nr.1, sector 1, Bucure[ti, în data de
28.07.2014, ora 10.00. Documentele necesare înscrierii la concurs, condi]iile generale, condi]iile
specifice [i bibliografia sunt afi[ate la sediul institu]iei. Dosarele pot fi depuse în termen de 20
de zile de la public`rii anun]ului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, la Direc]ia Financiar-Contabilitate [i Resurse Umane. Informa]ii
suplimentare se pot ob]ine la tel.021.310.19.05.

CUMPåRåRI DIVERSE
Anticariat Aurora cump`r`m c`r]i vechi [i noi,
pictur` [i grafic` româneasc`, ilustrate vechi, autografe, icoane vechi. Deplasare la domiciliu.
0726.527.097/0751.221.166.

VÂNZåRI DIVERSE
de vânzare: baz` cereale, capacitate
11.000 tone, amplasat` pe malul Dun`rii,
M`cin, jud. Tulcea. 0744.546.877;
0722.273.902; e-mail: codarommacin@
yahoo.com.

|NCHIRIERI OFERTE
Quadra – închiriez 3 camere, mobilat, utilat +
garaj. Tel. 0745.350.351.

|NCHIRIERI CERERI
Persoan` particular`, doresc s` \nchiriez apartament cu 4 camere decomandat, P - et 1, arter`
principal`, cu intrare [i vedere stradal`, nemobilat, perioad` lung`, \ntr-un imobil civilizat [i zona
civilizat` cu vad. Folosin]a este pentru birou cu
activitate cu public prefer proprietar. Tel.
0740.035. 177. 0744.652.751.

CITA}II
{tiopu Maria este citat` pentru data de
09.07.2014 la Judec`toria Caransebe[, în dosarul
cu nr.4340/208/2013.
|n ziua de 14.07.2014, ora 13:00, p~r~ta Voicu Ilma,
este convocat` de Expert Ing. Andreescu Florin,
la Prim`ria M`gureni, \n vederea efectu`rii expertizei topografice, dispus` de judec`toria
C~mpina, \n dosar nr. 823/204/2013.
Numita Niculita Maria, cu domiciliul legal \n sat
Cozia, com. Costuleni, jud. Ia[i, \n fapt locuie[te
\n mun. Gala]i, str. Garofi]ei, nr. 11, jud. Gala]i este
citat` la Tribunalul Gala]i la data de 22.07.2014, \n
dosarul civil nr. 6491/121/2013, sala 3, ora 8:30 \n
proces cu DGASPC Gala]i.
Direc]ia General` de Asisten]` Social` [i Protec]ia
Copilului Vâlcea cheam` în judecat` pe numita
Mazilu Bogdana [tefania cu domiciliul în Mun.
Dr`g`[ani, strada Decebal, nr. 42, jud. Vâlcea în
calitate de intimat` în dosarul civil nr.
1467/90/2014 cu termen de judecat` la data de
27.06.2014 aflat pe rol la Tribunalul Vâlcea.
Direc]ia General` de Asisten]` Social` [i Protec]ia
Copilului Vâlcea cheam` în judecat` pe numita
C`ld`raru (fost` Miclescu) Maria, domiciliat` în
comuna Bune[ti, sat Rîp`ne[ti, jud. Vâlcea în calitate de intimat` în dosarul civil nr. 2099/90/2014
cu termen de jucat` la data de 27.06.2014 aflat pe
rol la Tribunalul Vâlcea.
Direc]ia General` de Asisten]` Social` [i Protec]ia
Copilului Vâlcea cheam` în judecat` pe numi]ii
Tr`istaru Florin, cu re[edin]a (la numitul S`ndoiu
Constantin) în municipiul Craiova, strada Tache
Ionescu, nr. 27, Jud. Dolj; Budic` Ana – Maria, cu
domiciliul în comuna Lalo[u, sat Lalo[u, jud. Vâlcea în calitate de intima]i în dosarul civil nr.
2139/90/2014 cu termen de judecat` la data de
27.06.2014 aflat pe rol la Tribunalul Vâlcea.
Soma]ie. Prin cererea înregistrat` pe rolul
Judec`toriei Întorsura Buz`ului sub dosar nr.
125/248/2014 reclaman]ii Stoica Vasile Sebastian
[i Stoica Sidonia M`lina, ambii cu domiciliul în or.
Întorsura Buz`ului, str. Prieteniei, nr. 49, jude]ul
Covasna, au invocat dobândirea dreptului de proprietate prin uzucapiune, prin jonc]iunea posesiei cu antecesorii (bunicii) Cristea Nicolae [i
Cristea Viorica, asupra terenului în suprafa]` de
12.912 mp. înscris în CF nr. 23664 Întorsura
Buz`ului, sub nr. top. nou 2362/3/3, din imobilul
în suprafa]` de 49.007 mp. nr. top. 2362/3, 2362/4,
2361/2/2/2, 2362/2, 2362/1/3/1, acest imobil fiind
situat în intravilanul ora[ului Întorsura Buz`ului,
str. Prieteniei, nr. 49, jude]ul Covasna, având ca
vecin`t`]i: la vest -drum, la nord -Cristea Paul, Zaharia Constantin, la est- râul Buz`u [i la sud -Podaru Rodica, Podaru Garofina, Toh`nean Raul
Nicolae, Cristea Paul. To]i cei interesa]i sunt
soma]i s` formuleze opozi]ie, cu precizarea c`, în
caz contrar, se va trece la judecarea cererii în termen de 6 luni de la emiterea celei din urm` publica]ii..
Soma]ie de uzucapiune. Prin prezenta aducem la
cuno[tin]a tuturor celor interesa]i a face opozi]ie
la constatarea dreptului de proprietate prin uzucapiune, în favoarea reclaman]ilor Banciu Maria
[i Banciu Gheorghe, domicilia]i în com. Sita
Buz`ului, nr. 924, jude]ul Covasna asupra imobilului în suprafa]` total` de 1.276 mp., situat în com.
Sita Buz`ului nr. 924, jude]ul Covasna, identificat
ca fiind înscris în CF nr. 24118 Sita Buz`ului nr. top
1260/2 în suprafa]` de 80 mp. [i în CF nr. 24120
Sita Buz`ului nr. top 1264/1 Sita Buz`ului în
suprafa]` de 1.196 mp., având ca vecin`t`]i: la
vest Secelean Vasile, la nord SC Servicii G &K SRL,
la est drum [i la sud Popica Nicolae, înscris pe numele proprietarilor tabulari Baro Szentkereszty
Zsigmond, Szentkereszty Sofia, urmând ca în caz
contrar, în termen de 6 luni de la emiterea celei
din urm` publica]ii s` se treac` la judecata
cererii.
Soma]ie. Prin cererea înregistrat` pe rolul
Judec`toriei Întorsura Buz`ului sub dosar nr.
97/248/2014 reclamanul Stoica Vasile a invocat
dobândirea dreptului de proprietate prin uzu-

capiune, prin jonc]iunea posesiei cu cea a defunc]ilor s`i p`rin]i Stoica Ioan [i Stoica Ana,
asupra parcelei nr. 2 cu nr. top nou 2142/2 în
suprafa]` de 5.369 mp, situat în intravilanul com.
Sita Buz`ului, nr. 874, jud. Covasna, ce are
urm`toarele vecin`t`]i: la Vest Bularca Vasile, la
Nord Neagoe Ioan [i râul Buz`u, la Est drum [i la
Sud Neagoe Ioan. To]i cei interesa]i sunt soma]i
s` formuleze opozi]ie, cu precizarea c`, în caz contrar, se va trece la judecarea cererii în termen de
6 luni de la emiterea celei din urm` publica]ii.
Prin sentin]a civil` nr. 15847/2013 pronun]at` \n
[edin]a public` din 4.12.2013, “se admite ac]iunea
civil` formulat` de reclamanta CN CF CFR SA Bucure[ti, cu sediul procesual ales la Susursala
CREIR CF Ia[i, din Ia[i, str. Pia]a G`rii nr. 1 \n contradictoriu cu p~r~ta SC Tehnofarm Mecops SRL, cu
sediul \n Ia[i, str. Pia]a G`rii nr. 1”. Oblig` p~r~ta s`
pl`teasc` reclamantei suma de 2895,42 lei
reprezent~nd c/v chirie restant` pentru perioada
05.2012-08.2012, suma de 660,34 lei
reprezent~nd c/v chirie restant` pentru perioada
08.2011-31.12.2012, suma de 508,80 lei
reprezent~nd c/v utilit`]i pentru perioada
01.2011-12.2012, suma de 315,22 lei reprezent~nd
penalit`]i de \nt~rziere la utilit`]i [i suma de
3195,01 lei reprezent~nd daune interese pentru
perioada 09.2012-10.12.2012 [i la plata
penalit`]ilor de \ntarziere p~n` la achitarea efectiv` a debitului”. Oblig` p~r~ta s` pl`teasc` reclamantei suma de 568,94 lei cu titlu de cheltuieli
de judecat`”. Cu apel \n 30 de zile de la comunicare. Pronun]at` \n sedin]a public`, azi 04.12.2013.

DIVERSE
Pe rolul Judec`toriei Alexandria se judec` dosarul
738/740/2014, cu termen de judecat` 5.08.2014,
exercitare autoritate p`rinteasc`, p`r]i în cauz`
Mecic Florin în contradictoriu cu Capr` Alina Irinel
pentru minorul Capr` Leonard Marius.
Subscrisa Evrika Insolvency IPURL reprezentat`
prin asociat coordonator Liscan Aurel, \n calitate
de lichidator judiciar al SC Rasig Group SRL desemnat prin sentin]a civil` din data de
20.06.2014, pronun]at` de Tribunalul Bucure[ti,
Sec]ia a VII-a Civil` \n Dosar nr. 40967/3/2013, notific` deschiderea falimentului prin procedura
simplificat` prev`zut` de Legea nr. 85/2006 împotriva SC Rasig Group SRL, cu sediul \n Bucure[ti
Sectorul 3, Calea C`l`ra[ilor, Nr. 175, Bloc 44, Scara
2, Etaj P, Ap. 37 , CUI 12615107, nr. de ordine \n registrul comer]ului J40/605/2000. Persoanele fizice [i juridice care \nregistreaz` un drept de
crean]` n`scut dup` data deschiderii procedurii
insolven]ei \mpotriva SC Rasig Group SRL vor formula declara]ie de crean]` care va fi \nregistrata
la grefa Tribunalului Bucure[ti - sec]ia a VII-a
civila, cu referire la dosarul nr. 40967/3/2013, \n
urm`toarele condi]ii: a) termenul limit` pentru
\nregistrarea cererii de admitere a crean]elor \n
tabelul suplimentar al crean]elor 16.07.2014; b)
termenul limit` pentru verificarea crean]elor,
\ntocmirea, afi[area [i comunicarea tabelului suplimentar al crean]elor 13.08.2014; c) termenul
pentru depunerea contesta]iilor la tabelul suplimentar 01.09.2014; d) termen pentru \ntocmirea
[i afi[area tabelului definitiv consolidat
11.09.2014.
Subscrisa Evrika Insolvency IPURL reprezentat`
prin asociat coordonator Liscan Aurel, \n calitate
de lichidator judiciar al SC OL Construct Development SRL desemnat prin sentin]a civil` din data
de 17.06.2014, pronun]at` de Tribunalul Bucure[ti,
Sec]ia a VII-a Civil` \n Dosar nr. 18704/3/2013, notific` deschiderea falimentului prin procedura
simplificat` prev`zut` de Legea nr. 85/2006 împotriva SC OL Construct Development SRL, cu
sediul \n Bucure[ti Sectorul 3, B-dul Unirii, Nr. 68,
Bloc K2, Scara 1, Etaj 7, Ap. 26, CUI 19210984, nr. de
ordine \n registrul comer]ului J40/18704/2006.
Persoanele fizice [i juridice care \nregistreaz` un
drept de crean]` n`scut dup` data deschiderii
procedurii insolven]ei \mpotriva SC OL Construct
Development SRL vor formula declara]ie de
crean]` care va fi \nregistrat` la grefa Tribunalului Bucure[ti - sec]ia a VII-a civila, cu referire la
dosarul nr. 18704/3/2013, \n urm`toarele condi]ii:
a) termenul limit` pentru \nregistrarea cererii de
admitere a crean]elor \n tabelul suplimentar al
crean]elor 16.07.2014; b) termenul limit` pentru
verificarea crean]elor, \ntocmirea, afi[area [i comunicarea tabelului suplimentar al crean]elor
13.08.2014; c) termenul pentru depunerea contesta]iilor la tabelul suplimentar 01.09.2014; d)
termen pentru \ntocmirea [i afi[area tabelului
definitiv consolidat 11.09.2014.
Via Insolv SPRL Ploie[ti, str. Banatului, nr. 1, bl. 37B,
sc. B, ap. 3, tel/fax 0244 519800, numit` lichidator
judiciar conform sentintei nr. 831 din data de
20.06.2014 pronun]at` de Tribunalul Prahova în
dosarul 7287/105/2011, anun]` deschiderea procedurii falimentului debitoarei SC Condorii Sult
SRL, Ploiesti, str. Liliacului, nr. 4, judet Prahova, CIF
RO2993822, J29/3624/1992.Termenul limit` pentru înregistrarea cererii de admitere a crean]elor
nascute dupa data deschiderii procedurii insolventei (29.10.2010) este 04.08.2014. Termenul
limit` pentru verificarea crean]elor, întocmirea,
afi[area [i comunicarea tabelului suplimentar al
crean]elor este 02.09.2014. Termenul de
depunere a eventualelor contestatii la tabelul suplimentar al crean]elor este 22.09.2014. Termenul
pentru solutionare eventuale contesta]ii [i de
\ntocmire a tabelului definitiv consolidat al
crean]elor este 01.10.2014.
Tempo Insolv SPRL anun]` deschiderea procedurii generale de insolven]` privind pe SC
Dramet SRL, cu sediul \n C~mpina, str. Bobalna,
nr. 38, jud. Prahova, J29/1001/2005, RO 17544376,
dosar nr. 9586/105/2013 la Tribunalul Prahova.
Termenul limit` pentru \nregistrarea cererii de
admitere a crean]elor 04.08.2014, termenul
tabel preliminar 22.08.2014, termen tabel definitiv 05.09.2014, adunarea creditorilor va avea loc
la 27.08.2014 ora 11 la sediul administratorului judiciar.
Tempo Insolv SPRL notific` deschiderea procedurii falimentului fa]` de debitoarea SC KOL SRL,
cu sediul \n com.Gorgota, sat Potigrafu, nr.67, jud.
Prahova, J29/2333/1993, RO 4677478. Termenul
pentru crean]ele n`scute \n cursul procedurii
01.07.2014, termenul pentru tabelul suplimentar
01.08.2014, termen pentru contesta]ii 22.08.2014,
termenul tabelul def consolidat 01.09.2014. Cererea de se depune la Tribunalul Prahova, pentru
dosarul 6306/105/2012 .

ADUNåRI GENERALE
Convocator pentru Adunarea General` Extraordinar` a Ac]ionarilor SC Bucur SA: Consiliul de Administra]ie al SC Bucur SA, J40/392/1991 C.U.I.

1584234, în temeiul art. 224 alin.3 lit. a) din Legea
nr.297/2004 privind pia]a de capital [i art. 117 din
Legea societ`]ilor nr. 31/1990, republicat`, convoac` Adunarea General` Extraordinar` a
Ac]ionarilor, pentru data de 30.07.2014, orele
10:00, la sediul societ`]ii din Bucure[ti, str. Vi[inilor nr. 25, sector 2, având urm`toarea Ordine de
Zi: 1. Aprobarea reducerii capitalului social al Societ`]ii, în vederea acoperirii pierderilor contabile
înregistrate de societate în perioada aferent`
anilor 2011-2012, în valoare de 454.385,61 lei, prin
diminuarea num`rului de ac]iuni, în temeiul art.
207 alin.1, lit. a) din Legea nr. 31/1990. Consiliul de
Administra]ie propune reducerea capitalului social corespunz`tor cu pierderea contabil`, de la
valoarea de 8.781.945 lei, la valoarea de
8.327.559,4 lei, prin diminuarea cu 4.543.856
ac]iuni a num`rului total de ac]iuni, de la
87.819.450 ac]iuni la 83.275.594 ac]iuni. Reducerea num`rului de ac]iuni se va realiza
propor]ional cu procentul de]inut de fiecare
ac]ionar din capitalul social al Societ`]ii, respectiv cu un indice de diminuare de 0,051749. În
situa]ia în care, ca urmare a reducerii, num`rul
de ac]iuni care revine unui ac]ionar nu este un
num`r întreg, num`rul de ac]iuni care revin
ac]ionarului respectiv va fi determinat prin rotunjire în plus pân` la cel mai apropiat num`r întreg. 2. Aprobarea modific`rii Actului Constitutiv
al Societ`]ii pentru a reflecta reducerea capitalului social al SC BUCUR SA, dup` cum urmeaz`:
Consiliul de Administra]ie propune modificarea
Art. 6 din Capitolul III –Capitalul Social, Ac]iunile
din Actul Constitutiv, astfel încât s` aib`
urm`torul con]inut: „Art. 6 –Capitalul social. 6.1.
–Capitalul social subscris [i v`rsat este de
8.327.559,4 lei, reprezentând 83.275.594 ac]iuni,
cu o valoare nominal` de 0,10 lei/ac]iune. 6.2.
–Structura sintetic` a ac]ionariatului societ`]ii
este urm`toarea: -SIF Muntenia (SIF 4) cu sediul
în Bucure[ti, Splaiul Unirii nr. 16, sector 4, care
de]ine un num`r de 56.608.888 ac]iuni, cu o valoare nominal` de 5.660.888,8 lei, reprezentând
67,9778 % din capitalul social; -Al]i Ac]ionari PF +
PJ care de]in un num`r de 26.666.706 ac]iuni, cu
o valoare nominal` de 2.666.670,6 lei, reprezentând 32,0222 % din capitalul social.” 3. Aprobarea
modific`rii Actului Constitutiv al Societ`]ii în sensul înlocuirii din denumire, respectiv din textul
actului constitutiv a sintagmei „societate comercial`” cu termenul „societate”, conform prevederilor art. 79, Titlul V din Legea nr. 76/2012 pentru
punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind
Codul de procedur` civil`. 4. Aprobarea
mandat`rii Consiliului de Administratie [i a Directorului general al SC BUCUR SA, în vederea îndeplinirii tuturor formalit`]ilor necesare pentru
implementarea [i înregistrarea hot`rârilor adoptate de ac]ionari în fa]a Autorit`]ii de Supraveghere Financiar`, Depozitarului Central, Bursei de
Valori Bucure[ti, Oficiului Registrului Comer]ului
[i oric`ror autorit`]i [i persoane fizice sau juridice
implicate în definitivarea formalit`]ilor legate de
opera]iunea de reducere a capitalului social. 5.
Aprobarea mandat`rii Dlui Mihoci Claudiu Lucian
Dumitru, CNP 1780320340015 pentru îndeplinirea tuturor formalit`]ilor de înscriere [i înregistrare la Oficiul Registrului Comer]ului a
men]iunilor corespunz`toare hot`rârilor adoptate de Adunarea General` Extraordinar` a Societ`]ii. 6. Aprobarea datei de 18.08.2014 ca dat`
de înregistrare pentru identificarea ac]ionarilor
asupra c`rora se r`sfrâng efectele hot`rârii AGEA,
în conformitate cu prevederile art. 238 alin.1 din
Legea nr.297/2004. La Adunarea General` Extraordinar` a Ac]ionarilor sunt îndrept`]i]i s` participe [i s` voteze ac]ionarii Societ`]ii înregistra]i
la sfâr[itul zilei de 20.07.2014, considerat` data
de referin]`, în Registrul Ac]ionarilor ]inut de „SC
Depozitarul Central SA”. În situa]ia neîndeplinirii
condi]iilor de cvorum la data primei convoc`ri,
se convoac` o nou` Adunare pentru data de
31.07.2014, la aceea[i or`, în acela[i loc [i cu
aceea[i ordine de zi. Data de referin]` stabilit`
mai sus pentru participarea la vot a ac]ionarilor
în cadrul Adun`rii r`mâne valabil`. Data de înregistrare pentru identificarea ac]ionarilor asupra
c`rora se vor r`sfrânge efectele hot`rârilor
Adun`rii Generale Ordinare a Ac]ionarilor va fi
aprobat` în cadrul [edin]ei. Ac]ionarii î[i pot exercita drepturile prev`zute la art.7 din Regulamentul C.N.V.M. nr.6/2009 pân` cel târziu la data
de 10.07.2014, ora 16.00. Cererile întocmite în vederea exercit`rii drepturilor mai sus men]ionate
vor cuprinde în mod obligatoriu, pe fiecare
pagin`, men]iunea scris` clar cu majuscule: PENTRU ADUNAREA GENERALå EXTRAORDINARå A
AC}IONARILOR DIN DATA DE 30/31.07.2014 [i vor
fi transmise: 1. prin po[t` sau curierat, la adresa
SC BUCUR SA din Bucure[ti, Str. Vi[inilor nr. 25,
sector 2, -în original; 2. prin e-mail, ca mijloc electronic, la adresa office@bucurcom.ro, în format
.pdf c`ruia i s-au încorporat, ata[at sau asociat
logic semn`turile electronice ale ac]ionarilor solicitan]i, cu respectarea condi]iilor prev`zute de
Legea nr.455/2001. Pentru ca propunerile de completare a ordinii de zi s` fie considerate valabile
este obligatoriu ca acestea s` fie înso]ite de
dovada calit`]ii de ac]ionar -în original (extras de
cont emis de Depozitarul Central cu cel mult 48
de ore anterior depunerii cererii) precum [i de
documenta]ia care atest` identitatea reprezentantului legal al ac]ionarului care face propunerea/ propunerile (cu excep]ia situa]iei în care
verificarea identit`]ii sau a calit`]ii persoanei
semnatare reiese din certificatul ata[at
semn`turii electronice utilizate sau din alte acte
depuse), conform urmatoarelor reguli de identificare: a) pentru ac]ionarii persoane fizice este
necesar` copia actului de identitate, certificat`
conform cu originalul (prin men]ionarea „conform cu originalul” urmat` de semn`tura olograf`). În cazul ac]ionarilor persoane fizice f`r`
capacitate legal` de exerci]iu, actul de identitate
al persoanei fizice care are calitatea de reprezentant legal [i copie legalizat` a actului care
dovede[te calitatea de reprezentant legal; b)
pentru ac]ionarii persoane juridice române: copie act de identitate al reprezentantului legal,
certificata conform cu originalul (prin mentionarea „conform cu originalul”, urmata de semnatura olografa); -documentele care atest`
calitatea de reprezentant legal al persoanei juridice, respectiv Certificat Constatator emis de
Oficiul Registrului Comer]ului, în original, emis
cu cel mult 30 de zile anterior datei publicarii Convocatorului Adun`rii; c) pentru ac]ionarii persoane juridice str`ine: -copie act de identitate al
reprezentantului legal, certificat` conform cu
originalul (prin men]ionarea „conform cu originalul”, urmat` de semn`tura olograf`); -documentele care atest` calitatea de reprezentant
legal al persoanei juridice str`ine, anume document cu rol similar certificatului constatator emis
de registrul comer]ului eliberat de c`tre autoritatea competent` din statul în care ac]ionarul

persoan` juridic` str`in` este înmatriculat legal.
Aceste documente trebuie emise/ eliberate cu
cel mult 30 de zile anterior datei public`rii Convocatorului Adun`rii, urmând a fi prezentate în original sau copie legalizat`; d) pentru ac]ionari de
tipul organismelor f`r` personalitate juridic`: copie act de identitate al reprezentantului legal,
certificat` conform cu originalul (prin
men]ionarea „conform cu originalul”, urmat` de
semn`tura olograf`); -documentele care atest`
calitatea de reprezentant legal, emis de autoritatea competent` sau orice alt document care
atest` aceasta calitate, în conformitate cu prevederile legale. În situa]ia în care cererea este semnat` de reprezentantul legal/ un împuternicit al
ac]ionarului, se vor depune [i urm`toarele documente: -actul prin care a fost mandatat /împuternicit în acest sens, în original sau copie
legalizat`; -copia actului de identitate al
reprezentantului legal/ împuternicitului, certificat` conform cu originalul (prin men]ionarea
„conform cu originalul”, urmat` de semnatura
olograf`). Toate documentele prezentate într-o
limb` str`in`, cu excep]ia documentelor de identitate vor fi înso]ite de traducerea legalizat` a
acestora [i trebuie s` îndeplineasc` cerin]ele
prev`zute de legea român` pentru a fi recunoscute. Ac]ionarii î[i pot exercita drepturile
prev`zute la art. 13 din Regulamentul C.N.V.M.
nr.6/2009 pân` cel mai târziu la data [edin]elor
inclusiv. Informa]ii detaliate privind drepturile
ac]ionarilor men]ionate mai sus sunt disponibile
pe site-ul www.bucurcom.ro la sec]iunea
Ac]ionariat- Documente. Societatea va formula
un r`spuns general pentru întreb`rile cu acela[i
con]inut [i va fi disponibil pe pagina de internet,
în format întrebare- r`spuns, rubrica „Întreb`ri
frecvente”. Materialele ce urmeaz` s` fie prezentate [i aprobate în cadrul [edin]ei se vor afla la
dispozi]ia ac]ionarilor începând cu data de
30.06.2014. Formularele de procur`, buletinele
de vot prin coresponden]`, procedura privind exercitarea dreptului de vot [i proiectul/ proiectele
de hot`râri ale Adunarii vor fi puse la dispozi]ia
ac]ionarilor începând cu data de 30.06.2014, în
conformitate cu prevederile legale în vigoare, la
sediul SC BUCUR SA –Bucure[ti, str. Vi[inilor nr.
25, Sector 2, in fiecare zi, de luni pana vineri, intre
orele 09:00–16:00, respectiv pot fi consultate/
desc`rcate [i de pe pagina de internet a
societ`]ii: www.bucurcom.ro, sec]iunea
Ac]ionariat- Documente. Ac]ionarii pot solicita,
în scris, copii ale acestor documente, contra unei
sume de 0,1 lei/ pagina. Exercitarea acestui drept
se va face cu respectarea modalit`]ilor de transmitere [i a procedurii de identificare a ac]ionarilor men]ionate mai sus pentru cazul exercit`rii
drepturilor prev`zute la art.7 din Regulamentul
C.N.V.M. nr.6/2009. Ac]ionarii înscri[i în registrul
ac]ionarilor la data de referin]` pot participa la
Adunare [i exercita dreptul de vot personal, prin
reprezentant sau prin coresponden]`. Ac]ionarii
persoane fizice pot participa la Adunare [i î[i pot
exercita dreptul de votul prin simpla prob` a
identit`]ii acestora, f`cut` cu actul de identitate,
prezentat în original. Ac]ionarii persoane juridice,
entit`]ile f`r` personalitate juridic` precum [i
persoanele fizice f`r` capacitate de exerci]iu particip` la Adunare [i î[i pot exercita deptul de vot
prin reprezentan]ii lor legali, în conformitate cu
Regulile de Identificare. Reprezentarea ac]ionarilor în Adunare se poate face [i prin alte persoane
decât ac]ionarii, pe baz` de procur` special`
emis` conform reglement`rilor C.N.V.M.. În cazul
în care împuternicitul este o alt` persoan` decât
un ac]ionar, procura special` trebuie s` fie emis`
în forma autentic`. În cazul în care împuternicitul
este un ac]ionar [i procura special` este expediat` prin po[t` sau curier, aceasta trebuie s` fie
emis` în forma autentic`. Ac]ionarii persoane fizice, care nu au capacitate legal`, pot fi
reprezenta]i prin reprezentan]ii lor legali care, la
rândul lor, pot da procur` special` întocmit` în
conformitate cu prevederile reglement`rilor
C.N.V.M. [i cu „Procedura privind exercitarea dreptului de vot” aprobat` de Consiliul de Administra]ie al SC Bucur SA Desemnarea
reprezentan]ilor ac]ionarilor se poate face, în conformitate cu prevederile art.17 din Regulamentul
nr. 6/2009 al C.N.V.M. [i printr-o procur` special`
în format .pdf c`reia i s-a încorporat, ata[at sau i
s-a asociat logic o semn`tur` electronic` cu respectarea condi]iilor prev`zute de Legea
nr.455/2001 transmis` prin e-mail la adresa office@bucurcom.ro. În cazul în care semn`tura
electronic` apar]ine reprezentantului legal al unui
ac]ionar, aceast` calitate trebuie s` fie precizat`
în certificatul semn`turii electronice. Vor fi luate
în considerare doar procurile depuse la sediul SC
BUCUR SA, precum [i notific`rile electronice de
desemnare a reprezentan]ilor, primite pân` cel
târziu 28.07.2014, orele 10.00. Actionarii pot vota
in cadrul Adunarii [i prin coresponden]`. Vor fi
luate în considerare doar buletinele de vot prin
coresponden]` primite pân` la data de 28.07.2014,
orele 10.00 [i transmise cu respectarea
urm`toarelor condi]ii: 1. buletine de vot certificate
conform prevederilor Procedurii privind exercitarea dreptului de vot -transmise în plic ce va
avea men]iunea „vot prin coresponden]`”, prin
po[t` sau curier pe adresa SC BUCUR SA Bucure[ti, str. Vi[inilor nr. 25, sector 2. Certificarea
buletinului de vot se va face prin autentificare de
c`tre un notar public, fie prin atestarea identit`]ii
ac]ionarului semnatar de c`tre un avocat; 2. buletine de vot în format .pdf c`ruia i s-a încorporat,
ata[at sau asociat logic o semn`tur` electronic`
cu respectarea condi]iilor prev`zute de Legea
nr.455/2001 transmise prin e-mail la adresa office@bucurcom.ro. În cazul în care semn`tura
electronic` apar]ine reprezentantului legal al unui
ac]ionar, aceast` calitate trebuie precizat` în certificatul semn`turii electronice; 3. buletine de vot
depuse personal la sediul societ`]ii cu semn`tura
ac]ionarului persoan` fizic` sau, dup` caz, a
reprezentantului legal al ac]ionarului persoan` juridic` (identificat conform Regulilor de identificare), certificat` prin semn`tura persoanei
desemnate special în acest sens de Consiliul de
Administra]ie al SC Bucur SA Pre[edinte Consiliul
de Administra]ie, Octavian Banica.

LICITA}II
Comuna Miroslava, jud. Ia[i, organizeaz`
licita]ie public` deschis`, în data de 16.07.2014,
pentru concesionare: -Teren în suprafa]` de
14,6653 ha, orele 10.00. -Teren în suprafa]` de
5608 mp [i sta]ie pomp` dezafectat`, orele
11.00. -Teren în suprafa]` de 495 mp, orele 12.00.
Caietul de sarcini poate fi ob]inut de la Biroul
achizi]ii publice din cadrul Prim`riei Miroslava,
jud. Ia[i. Costul caietului de sarcini este de 50
lei. Data limit` pentru depunerea ofertelor:
15.07.2014, orele 16.00.

Erat` la publica]ia de vânzare din data de
13.05.2014: Debitorul SC Barocco Fleish SRL -in faliment, prin lichidator judiciar Dinu, Urse [i Asocia]ii SPRL, conform aprob`rii Adun`rii
Creditorilor din data de 18.12.2013, scoate la vânzare prin licita]ie public` bunurile aflate în proprietatea societ`]ii debitoare respectiv mijloace
fixe de carmangerie [i autoturisme. [edin]ele de
licita]ie vor avea loc la sediul de coresponden]` al
lichidatorului judiciar din Bucure[ti, str. Buze[ti
nr.71, et.2, cam. 203, sector 1 [i nu la sediul de coresponden]` din Bd. Lucian Blaga nr.4, et.8, sector
3, cum a fost men]ionat în publica]ia de vânzare.
Debitorul SC Negolen SRL societate în faliment,
prin lichidator judiciar SPRL Dinu Urse [i Asocia]ii,
scoate la vânzare: 1) -Teren P`ule[ti –situat în comuna P`ule[ti, sat Gageni, tarlaua 30, parcela A
757/25, jude]ul Prahova cu suprafa]a de 10.083mp.
Pre]ul de pornire al licita]iei este de 29.000 EURO
inclusiv TVA. Pre]ul caietului de sarcini pentru
imobilele aflate în proprietatea SC Negolen SRL
este de 1000 lei exclusiv TVA. Participarea la
licita]ie este condi]ionat` de achizi]ionarea cu
dou` zile înaintea datei fixate pentru licita]ie a Caietului de sarcini (1.000 RON exclusiv TVA), precum
[i de depunerea documentelor prezentate în Caietul de Sarcini pân` la aceea[i dat`. Participarea la
licita]ie este condi]ionat` de: -consemnarea în
contul nr. RO45BITRPH1RON034693CC01 deschis
la Banca Italo Romena –PLOIE[TI pân` cel târziu
cu 2 zile înainte de [edin]` de licita]ie ora 16.00, a
garan]iei de 10% din pre]ul de pornire a licita]iei achizi]ionarea pân` la aceea[i data a Caietului de
sarcini pentru proprietatea imobiliar`, de la sediul
lichidatorului judiciar. Pentru proprietatea imobiliar`, prima [edin]a de licita]ie a fost fixat` în data
de 17.07.2014 ora 15.00, iar dac` imobilul nu se adjudec` la aceast` dat`, urm`toarele [edin]e de
licita]ii vor fi în data 24.07.2014, 31.07.2014 ora
15.00. Toate [edin]ele de licita]ii se vor desf`[ura
la sediul lichidatorului judiciar din Mun. Ploie[ti,
Str. Elena Doamna, Nr. 44A, Jud. Prahova. Pentru
rela]ii suplimentare suna]i la telefon:
021.318.74.25, email dinu.urse@gmail.com. Pentru
rela]ii suplimentare [i vizionare apela]i tel:
0753.999.028, dl Cristian Ciocan. Anun]ul poate fi
vizualizat [i pe site www.dinu-urse.ro.
B.E.J. Bociort Crina, cu sediul în Arad, Bdul.Gen.V.Milea, nr.41, ap. 2, Jud. Arad, anun]`
licita]ie public` în cadrul dosarului execu]ional
nr.66/2014 la data de 01.07.2014, ora 14.00, ce va
avea loc în Dumbr`vi]a, Str. Principal`, DJ691,
Fosta Ferm` Avicola, nr. 10A, Jud. Timi[, în vederea vânz`rii urm`toarelor bunuri mobile: Autotractor Volvo, model FH12, fabrica]ie 2005, la
pre]ul de 54.638 Lei; Autotractor Volvo, model
FH12 fabrica]ie 2005, la pre]ul de 54.858 Lei; Semiremorc` 04 Kogel, fabrica]ie 2005, la pre]ul de
26.438 Lei; Semiremorc` 04 Kogel, fabrica]ie
2005, la pre]ul de 26.438 Lei; Autoutilitar` Volvo,
model FH42, fabrica]ie 2007, la pre]ul de 85.042
Lei; Autoutilitar` Volvo, model FH42, fabrica]ie
2007, la pre]ul de 81.737 Lei; Autoutilitar` Volvo,
model FH42, fabrica]ie 2007, la pre]ul de 94.956
Lei. Pot participa la licita]ie numai persoanele
care vor depune la dispozi]ia executorului
judec`toresc, cel târziu pân` la data [i ora
licita]iei, o cau]iune reprezentând 10% din pre]ul
de începere a licita]iei, iar dovada consemn`rii,
în original, împreun` cu oferta de cump`rarescris`, va fi depus` la executorul judec`toresc. Informa]ii la telefon: 0257.338.433.
Ministerul Finan]elor Publice. Agen]ia Na]ional`
de Administrare Fiscal`. Direc]ia General` Regional` a Finan]elor Publice Ia[i. Administra]ia
Jude]ean` a Finan]elor Publice Bac`u. Serviciul
Fiscal Or`[enesc Moine[ti, \n temeiul art. 162 din
O.G. nr. 92/2003 privind Codul de Procedur` Fiscal` republicat`, cu modific`rile [i complet`rile
ulterioare, face cunoscut c` \n ziua de 10, luna
iulie, anul 2014, ora 10.00 \n localitatea Moine[ti,
str. Zorilor, bl. B1, parter se vor vinde prin licita]ie
public` bunuri mobile, proprietatea fidejusorului SC A.D.L. Invest SRL, cu domiciliul fiscal \n localitatea Moine[ti, str. Atelierelor nr. 14, jude]ul
Bac`u, CUI – RO 21042394, \nmatriculat` la Oficiul Registrului Comer]ului Bac`u, sub nr.
J04/260/2007, care garanteaz` executarea
obliga]iilor fa]` de bugetul de stat restante ale
SC A.D.L. Construct SRL, cu domiciliul fiscal \n localitatea Moine[ti, str. T. Vladimirescu, bl. D3, ap.
5, jude]ul Bac`u, cod de \nregistrare \n scopuri de
TVA – RO 18214848, \nmatriculat` la Oficiul Registrului Comer]ului Bac`u, sub nr. J04/2172/2005,
dup` cum urmeaz`: 1. Autoturism, marca –
Porsche Cayenne Turbo, tipul/ varianta - 9PA
EM22, an fabrica]ie – 2008, nr. identificare
WV1ZZZ9PZ8LA96835, nr. omologare ACICIIIMIIW27E4, cilindree – 4806 cm3, sursa energie –
benzin`, culoarea – ro[u, nr. \nmatriculare BC - 50
- MAH, pre] 354.750 lei f`r` TVA. Acesta este
pre]ul de pornire a licita]iei [i reprezint` pre]ul
de evaluare, diminuat cu 25% pentru a doua

licita]ie. Bunul mai sus men]ionat nu este grevat
de sarcini. Invit`m pe cei care pretind vreun drept
asupra acestui bun s` \n[tiin]eze despre aceasta
organul de executare, \nainte de data stabilit`
pentru vânzare. Cei interesa]i pentru cump`rarea
bunului sunt invita]i s` prezinte, pân` la termenul de vânzare sau, \n cazul vânz`rii prin
licita]ie pân` \n ziua precedent` termenului de
vânzare: oferta de cump`rare, dovada pl`]ii taxei
de participare la licita]ie, reprezentând 10% din
pre]ul de pornire a licita]iei, care se va achita la
Trezoreria municipiului Bac`u \n contul
RO65TREZ0615067XXX013202, beneficiarul fiind
A.J.F.P. Bac`u cu codul fiscal 4278523, precum [i
celelalte documente prev`zute de art. 162, alin.
(7) din Ordonan]a Guvernului nr. 92/2003, republicat`, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare.
|mpotriva prezentului \nscris, cel interesat poate
introduce contesta]ie la instan]a judec`toreasc`
competent`, \n termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cuno[tin]`, |n 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 Guvernului 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
contribuabilului. Rapoartul de evaluare se afl` la
sediul vânz`torului. Pentru informa]ii suplimentare, v` pute]i adresa la S.F.O. Moine[ti sau la
telefon num`rul 0234/ 361217.
Direc]ia Silvic` Arge[ cu sediul Pite[ti, str.Trivale,
nr.82, jud.Arge[, telefon: 0248-213434; 0248219749;
Fax:0248-214099,
E-mail
office@silvapit.ro anun]` scoaterea la licita]ie a
urm`toarelor active: A. Sediu Canton silvic Le[ile
- com.Mozacu; - Sediu Canton silvic Sl`nic com.Aninoasa; Terenurile pe care se afl` amplasate construc]iile (activele) nu se mai afl` în
administrarea R.N.P. Romsilva [i se afl` în proprietate privat`. B. Fost sediu Ocol Silvic Coste[ti ora[ Coste[ti; - Canton silvic Valea Chiliei com.Stoene[ti. Terenurile pe care se afl` amplasate construc]iile (activele) se afl` în administrarea R.N.P. Romsilva [i se afl` în proprietate
public`. Vânzarea se face prin licita]ie public` deschis`, cu strigare, care va avea loc în data de
10.07.2014 orele 10,00 la sediul Direc]iei Silvice
Arge[, Mun.Pite[ti, str.Trivale, nr.82, jud.Arge[. Caietele de sarcini se pot achizi]iona de la sediul
Direc]iei Silvice Arge[ pân` în data de 07.07.2014.
Costul unui caiet de sarcini - 50 lei cu TVA. Informa]ii se pot ob]ine de la sediul Direc]iei Silvice
Arge[ - persoan` de contact Miric` Tiberiu, telefon: 0730653210.
Falita, SC Vitalis Alex SRL cu sediul în Dr. Tr. Severin, str. Topolni]ei nr. 7, bl. 1, sc. 4, ap. 12, jud.
Mehedin]i, CUI: 11614898, J25/54/1999, aflat` în
procedura de faliment, dosar nr. 3304/101/2012Tribunalul Mehedinti, prin lichidator judiciar asocia]i prin contract reprezenta]i prin, Consultant
Insolven]` SPRL, scoate la vânzare la un pre]
diminuat cu 25% fa]` de pre]ul stabilit prin raportul de evaluare: proprietate imobiliara compus`
din teren în suprafa]` de 1254 mp situat în comuna Devesel, jude]ul Mehedin]i, construc]ie în
suprafata totala de 774,09 mp din care –subsolul
cu 2 înc`peri, hol acces [i sc`ri acces (Su=163,54
mp), parter cu 2 spa]ii comerciale, 5 magazii, hol
2 casa sc`rii, 2 intr`rii subsol (Su=307,63), etaj cu
2 casa sc`rii, magazin, hol si 3 birouri (Su=302,92
mp). [i grup sanitar cu 2 inc`peri in suprafa]` de
5,36 mp, CF nr. 50091, Nr. CF vechi 308, Nr. Cadastral vechi 352, la pretul de 82.425,00 euro exclusiv
TVA. Licitatia va avea loc în localitatea Dr. Tr. Severin, str. Z`br`u]ului, nr. 7A, jud. Mehedin]i în
data de 08.07.2014 orele 14,00. Participarea la
licita]ie este condi]ionat` de consemnarea la
banca, pân` la data începerii licita]iei, a unei
cau]iuni de 10% din pre]ul de pornire a licita]iei
si achizitionarea caietului de sarcini. 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 termen s` depun`
oferte de cump`rare. Rela]ii la telefoanele:
0752819051, 0742592183, 0252354399. Email: office@consultant-insolventa.ro, sau la sediul
lichidatorului judiciar din loc. Dr. Tr. Severin, str.
Z`br`u]ului, nr. 7A, jude]ul Mehedin]i. Lichidatori
judiciari asocia]i prin reprezentant, Consultant
Insolven]` SPRL, prin Emil Popescu

PIERDERI
Pierdut atestat profesional transport marf` pe
numele Necula Eugen Petru[. |l declar nul.
Pierdut legitima]ie student pe numele Iordache
Daniel {tefan, emmis` de Universitatea Politehnic` Bucure[ti – Facultatea de Electronic`,
Telecomunica]ii [i Tehnologia Informa]iei, anul I,
curs zi. Se declar` nul`.
Publicitate

