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OFERTE SERVICIU
Club Vila Bran (Bran, Bra[ov) angajeaz` cu experien]`:
recep]ioner, animator (fire sociabil` [i sportiv`), [ef
sal`, osp`tar, barman, buc`tar, ajutor buc`tar, cofetar-
patiser. 0722.268.866.

Societate transport intern [i interna]ional de m`rfuri,
angaj`m conduc`tori auto categoria CE, cu experien]`
minim 3 ani, pentru lucru în comunitate. Rela]ii, de luni
pân` vineri, între orele 08.00-16.00, la tel.:0757.092212.
CV-urile se vor trimite pe fax:0236.313.176.

Oradea - angaj`m 4 cus`toare industria înc`l]`mintei
sau muncitori care doresc calificare de cus`tor, în
somaj / f`r` loc de munca de cel pu]in 3 luni,
0728.237.852.

Prim`ria comunei Cernica, jude]ul Ilfov organizeaz`
concurs de recrutare pentru ocuparea func]iei publice
de execu]ie vacant` de consilier asistent- Comparti-
ment Juridic, Achizi]ii Publice [i Autorizare Taxi din
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei
Cernica, jude]ul Ilfov. Concursul se organizeaz` la sediul
Prim`riei comunei Cernica, jude]ul Ilfov, în data de 6
aprilie 2015, la ora 11.00- proba scris` [i 8 aprilie 2015 -
interviul. Dosarele de înscriere la concurs se pot
depune în termen de 20 zile de la data public`rii în
Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul Prim`riei co-
munei Cernica, jude] Ilfov. Dosarul de înscriere la con-
curs trebuie s` con]in` în mod obligatoriu
documentele prev`zute la art. 49 din H.G. nr. 611/2008,
modificat` [i completat` de H.G. nr. 1173/2008.
Condi]iile de participare la concurs [i bibliografia se
afi[eaz` la sediul Prim`riei comunei Cernica, jude] Ilfov.
Rela]ii suplimentare se  pot ob]ine la sediul Prim`riei
comunei Cernica, jude] Ilfov [i la nr. de telefon
(021)369.53.08.

Prim`ria comunei Cernica, jude]ul Ilfov organizeaz`
concurs de recrutare pentru ocuparea func]iei pub-
lice de execu]ie vacant` de consilier asistent- Birou
Resurse Umane [i Asisten]` Social` din cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Cer-
nica, jude]ul Ilfov. Concursul se organizeaz` la sediul
Prim`riei comunei Cernica, jude]ul Ilfov, în data de 7
aprilie 2015, la ora 11.00- proba scris` [i 9 aprilie 2015
-interviul. Dosarele de înscriere la concurs se pot
depune în termen de 20 zile de la data public`rii în
Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul Prim`riei
comunei Cernica, jude] Ilfov.  Dosarul de înscriere la
concurs trebuie s` con]in` în mod obligatoriu docu-
mentele prev`zute la art.49 din H.G. nr. 611/2008,
modificat` [i completat` de H.G. nr. 1173/2008.
Condi]iile de participare la concurs [i bibliografia se
afi[eaz` la sediul Prim`riei comunei Cernica, jude]
Ilfov. Rela]ii suplimentare se  pot ob]ine la sediul
Prim`riei comunei Cernica, jude] Ilfov [i la nr. de tele-
fon (021)369.53.08.

Agen]ia Jude]ean` pentru Ocuparea For]ei de Vrancea
cu sediul în Foc[ani, B-dul Unirii, nr.53A, scoate la con-
curs, în zilele de 16.03.2015 (proba scris`) [i 18.03.2015
(interviul), la sediul agen]iei urm`torul post temporar
vacant: Inspector clasa I, grad profesional superior –
Compartimentul Rela]ii cu Angajatorii. Condi]ii speci-
fice de participare la concursul pentru ocuparea
func]iei publice de execu]ie temporar vacante:
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 9 ani;
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. Pro-
gramul concursului: 16.03.2015 – ora 09:00 – proba
scris`; 18.03.2015 – ora 12:00 – interviul. Înscrierile se
fac în termen de 8 zile de la data public`rii anun]ului în
Monitorul Oficial, partea a –III– a, la sediul AJOFM
Vrancea.

Universitatea Babe[-Bolyai. Direc]ia Resurse Umane.
Serviciul Resurse Umane. Anun]. În temeiul preveder-
ilor H.G nr. 286/ 2011, Universitatea Babe[-Bolyai cu
sediul în Cluj-Napoca, str. M. Kog`lniceanu nr. 1, orga-
nizeaz` concurs pentru ocuparea postului de adminis-
trator patrimoniu, vacant pe perioad` nedeterminat`
în cadrul Serviciului Administrativ. Condi]ii de partici-
pare: - studii superioare; - vechime în munc` de minim
5 ani; - experien]` în activitatea de administrare cl`diri
de birouri sau spa]ii didactice de minim 1 an; -
cuno[tin]e operare PC (Word, Excel). Concursul va con-
sta într-o prob` scris` (în data de 26.03.2015, ora 10.00)
[i un interviu (în data de 02.04.2015, ora 10.00).
Dosarele de concurs se pot depune pân` la data de
18.03.2015, ora 16.00. Informa]ii suplimentare se pot
ob]ine de la Direc]ia Resurse Umane, str. I.C. Br`tianu
nr. 14, pe pagina de internet www.ubbcluj.ro sau tele-
fon 0264/ 405300, interior 5449. Director RU, Mircea
Ra]iu.

Universitatea Babe[-Bolyai. Direc]ia Resurse Umane.
Serviciul Resurse Umane. Anun]. În temeiul preved-
erilor H.G nr. 286/ 2011, Universitatea Babe[-Bolyai
cu sediul în Cluj-Napoca, str. M. Kog`lniceanu nr. 1,
organizeaz` concurs pentru ocuparea postului de
administrator patrimoniu, vacant pe perioad` nede-
terminat` în cadrul Serviciului Achizi]ii Publice –
Biroul Achizi]ii Lucr`ri. Condi]ii de participare: -
studii superioare de lung` durat` în domeniul eco-
nomic; - diploma de masterat în domeniul eco-
nomic; - vechime pe un post în specialitatea
studiilor de minim 3ani; - experien]` în domeniul
Achizi]iilor Publice de minim 1 an; - cuno[tin]e op-
erare PC (Microsoft Office). Concursul va consta într-
o prob` scris` (în data de 27.03.2015, ora 10.00) [i un
interviu (în data de 03.04.2015, ora 10.00). Dosarele
de concurs se pot depune pân` la data de 18.03.2015,
ora 16.00. Informa]ii suplimentare se pot ob]ine de
la Direc]ia Resurse Umane, str. I.C. Br`tianu nr. 14, pe
pagina de internet www.ubbcluj.ro sau telefon
0264-405.300, interior 5449. Director RU, Mircea
Ra]iu

|NCHIRIERI OFERTE
Spa]iu de depozitare [i produc]ie de 750mp, ofer` spre
închiriere S.C. ]es`toriile Reunite S.A. în zona Dristor,
Sector 3, Bucure[ti. Rela]ii la telefon 0722654095 [i
0724426617.

VÅNZåRI IMOBILIARE
Vând teren, pozi]ie foarte bun`, zon` nepoluat` - Valea
Ursului (lâng` Pite[ti), împrejmuit, [i cl`dire 3 niveluri,
12 camere + dependin]e, pretabil` pentru azil de
b`trâni, pre] toal 300.000 euro negociabil. Tel.
0720.065.068. 

CITA}II
Se citeaza p~r~tul Yagui Quispe Abel Kamado, cet`]ean
peruan, posesor al pa[aportului nr. 6401439, eliberat
de Republica Peru, cu domiciliu \n Peru, Zarumilla 131
San Carlos, Nazca Peru, pentru termenul din 24 martie
2015, Complet 22, ora 8.00, al Judec`toriei Ia[i, \n
dosarul 41314/245/2013, ce are ca obiect divor] cu
minor, \n contradictor cu reclamanta Yagui Ana Maria.

Se citeaz` Constantin George, cu ultimul domiciliu în
Pite[ti, jud. Arge[, str. Independen]ei nr. 13, bl. B1, sc. B,
ap. 4, în Dosar 18516/280/2014, la Judec`toria Pite[ti,
sala 2, complet c3a – luni, ora 8:30, în data de
23.03.2015, pârât în proces cu reclamanta Constantin
Stelu]a Maria, „divor] cu copii”.

DIVERSE
Subsemna]ii T`nase Florea [i Ni]` Paul, titularii proiec-
tului „Edificare 3 imobile locuin]e colective cu regim de
în`l]ime S+P+6E”- [os.Olteni]ei, nr.251D [i 251C, Sector
4, Bucure[ti, anun]` publicul interesat asupra depunerii
solicit`rii de ob]inere a acordului de mediu pentru
proiectul men]ionat. Informa]iile privind poten]ialul
impact asupra mediului al proiectului propus pot fi
consultate la sediul Agen]iei APM Bucure[ti din Aleea
Lacul Morii, nr.1 (în spatele benzin`riei Lukoil), Sector
6, de luni pân` joi, între orele 9.00-11.00. Observa]ii/co-
mentarii [i sugestii se primesc în scris la sediul APMB,
în termen de 18 zile de la data public`rii anun]ului.

NOTIFICåRI
C.I.I. Tudor C`t`lin George notific` intrarea \n procedura
simplificat` a debitoarei SC Denideo Old market SRL,
Ploie[ti, Str. Persani  Nr.2, Bl.93, Ap.4, J29/1428/2012;
CUI 30687403, prin hot`r~rea din 26.02.2015, dosar
1158/105/2015 al Tribunalului Prahova. Termene:
depunere crean]e 13.04.2015; tabel preliminar
23.04.2015; tabel definitiv 18.05.2015; data Adun`rii
creditorilor 04.05.2015, ora 09.00, str. Cerna nr.11,
Ploie[ti, pentru: confirmarea lichidatorului judiciar,
aprobarea raport \ntocmit conf. art.97 [i incidenta
art.169 din lg.85/14. Rela]ii 0725.093.254.

C.I.I. Tudor C`t`lin George notific` intrarea \n faliment
prin procedura simplificat` a debitoarei SC Niki SRL,
Sfantu Gheorghe, Str. Elevilor  Nr.2, Bl.2, Ap.5, Jude]ul
Covasna, J14/277/2008; CUI 23883920, prin hot`r~rea
din 26.02.2015, dosar 186/119/2015 al Tribunalului Cov-
asna. Termene: depunere crean]e 10.04.2015; tabel pre-
liminar 20.04.2015; tabel definitiv 15.05.2015; data

Adun`rii creditorilor 27.04.2015, ora 09.00, str. Cerna
nr.11, Ploie[ti, pentru: confirmarea lichidatorului judi-
ciar, aprobarea raport \ntocmit conf. art.97 [i inciden]a
art.169 din lg.85/14. Rela]ii 0725093254.

Subscrisa Leavis Cont IPURL -Lichidator judiciar notific`
deschiderea procedurii simplificate de insolven]`
privind pe SC Pluscar Wash SRL cu sediul \n Com.
B`rc`ne[ti, Sat Tatarani, dosar nr.1177/105/2014. Ter-
menul pentru depunerea opozi]iilor 10 zile de la prim-
irea notific`rii, depunere crea]e 30.03.2015, \ntocmire
tabel preliminar 09.04.2015, solu]ionare contesta]ii [i
depunere tabel definitiv 04.05.2015. Adunarea credito-
rilor 15.04.2015 ora 14:00 la sediul lichidatorului judi-
ciar. Rela]ii la 0723.880.617.

SOMA}II
Soma]ie emis` în temeiul încheierii din data de
13.02.2015: prin prezenta v` inform`m faptul c` prin
ac]iunea înregistrat` pe rolul Judec`toriei Sector 5 Bu-
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cure[ti sub nr. 9245/302/2014, reclamanta Dragomir
Constan]a în contradictoriu cu pârâ]ii Decu Maria, Dinu
Ioana, Dinu Genoveva, Dinu Cristian, Dinu Marian, a so-
licitat ca instan]a s` constate c` aceasta a dobândit
prin uzucapiune dreptul de proprietate asupra terenu-
lui situat în Bucure[ti, str. Carul Mic nr. 12-14, sector 5, în
suprafa]a de cca. 421mp [i prin accesiune imobiliar`
dreptul de proprietate asupra construc]iei edificate pe
terenul susmen]ionat. Terenul are urm`toarele
vecin`t`]i: la nord imobilul nr. 10 din str. Carul Mic pe
o lungime de 8,60 m+ 12,72m; la sud imobilul nr. 16 din
str. Carul Mic pe o lungime de 18,68+1,96m; la est str.
Carul Mic pe o lungime de 20,27m; la vest imobilele nr.
7A, 7B, 7C din str. Carul Mare pe o lungime de 2,13m+
11,07m+ 6,57m. În temeiul [i în condi]iile  prev`zute de
art. 1051 Cpc, orice persoan` interesat` este somat` ca
în termen de 6 luni de la publicarea prezentei, s` for-
muleze opozi]ie motivat` în cadrul dosarului civil nr.
9245/302/2014 aflat pe rolul Judec`toriei Sector 5 Bu-
cure[ti. În caz contrar, se va proceda la judecarea cererii.
Pre[edinte, Alexandru Marian Statescu; Grefier, Diana
Elena Mircioiu.

România. Judec`toria Câmpeni. Dosar
nr.1554/203/2014. Soma]ie. În baza încheierii nr. 1253
din 27.11.2014, dat` în camera de consiliu s-a dispus
emiterea prezentei, având în vedere dispozi]iile art.1051
Cod Procedur` Civil`, [i cererea privind procedura con-
stat`rii dobândirii dreptului de proprietate în temeiul
uzucapiunii [i înscrierea dreptului în Cartea Funciar`,
formulat` de reclamanta F`rcu] Rodica- [tei, Andrei
Mure[anu, nr.5, ap.3, Jude] Bihor în contradictoriu cu
pârâ]ii Tomo[ Florica n.Paven- Lugoj, Tudor
Vladimirescu, nr.29, Jude] Timi[, Paven Nicolae- Lugoj,
}es`torilor, Bl.17, sc.A, ap.5, Jude] Timi[, Paven Elena-
Govojdia, Lugojel, nr.3A, Jude] Timi[, Paven Cristian-
Govojdia, Lugojel, nr.3A, Jude] Timi[, Gligor Dorina
n.Paven- Pâncota, Gheorghe Doja, nr.19, Jude] Arad,
Paven Mircea- Pâncota, Luncii, nr.11A, Jude] Arad, Dolca
Aurelia- [iria, Gal[a, nr.323, Jude] Arad, Paven Ioan- [iria,
Gal[a, nr.158, Jude] Arad, Paven Dragomir, cu dom.ales-
[tei, Andrei Mure[anu, nr.3, Jude] Bihor, Institu]ia Pri-
marului Com.Albac- Albac, centru, Jude] Alba, Ispas
Gheorghe Mate[ lui Simtion a Benti, Coste Barburei,
v`d. lui Simtion Mates a Benti, Mate[iu Ana, so]ia lui
Pasc [tefan, Matesiu Agapia lui Ignat, Mate[iu Ioan lui
Ignat, Costea Alexa lui Ion Sulutiu, Mate[ Ispas a Tomi
Benti, Mates Ioan lui Ignat a Benti, Jurju Maria, so]ia
lui Paven Iacob Ciociul, Paven Sabina lui Nicolae a Oanii,
Paven Miklos a Ilyese, Paven Pask, Brics Rachel, so]ia lui
Koszte Gyogyne a Miklose Remarit, Paven Dumitru a
lui Mihai a Lurii, Paven Mihai a Lurii, Pasca Nicolae a lui
Vasile a Bumbii, Pasca Ion a lui Vasile a Bumbii, Paven
Samfira so]ia lui Paven Dumitru, Paven Maria, so]ia lui
Paven Dumitru Techer, Paven Ana, so]ia lui Paven Ispas
a Fosii, Costea Nicolaie a lui Gheorghe Ro[u, Costea Du-
mitru a lui Gheorghe Ro[u, Costea Agaftia a lui Gheo-
rghe Ro[u, Costea Sofia a lui Gheorghe Ro[u, Pasca
Vasilie, Pasca Paraschiva, Briciu Rafila, v`duva lui Costea
Gheorghe lui Nicolaie Ro, Paven Simion lui Chiril`,
Paven Samfira lui Gavril` a Chirilii, Paven Niculae lui
Gavril` a Chirilii, Pasca Maria so]ia lui Paven Chiril`, Jurj
Ilie lui Petru, Jurj Paraschiva lui Gheorghe, Costea Ana,
so]ia lui Purda Dumitru Catares, Paven Niculae lui
Gavril, Paven Samfira lui Gavril, Jurj Tolomei, lui Petru
Triforin, Paven Ispas Carpoaia, Paven Gheorghe lui Ioan
Hurtog, Costea Rafila, Paven Gaftea lui Dumitru lui Nic-
ulae Hurtog, Paven Petru lui Ioan Hurtog, Paven Gheo-
rghe lui Ioan Hurtog, Paven Niculae a lui Vasile a
Bumbi, Paven Sofia a lui Nicolae lui Gavril` Hurtog,
Stan Ioan a Rafili Grona, Trif Sabina a Simtioanei lui
Ioan lui Marian, Paven Gheorghe a lui Nicolae, Paven
Nicolae lui Ioan Hurtog, Paven Samfira lui Gavril`,
Paven Vasilie, Paven Paraschiva, so]ia lui Paven Gheo-
rghe lui Gavril`, Paven Nicolae lui Ioan Hurtog, Pasca
Sofia, Paven Maria m`ritat` Paven Gavrilene, Paven
Simion lui George Klempus, Paven Simion a Gyorgy
Klempus, Paven Simion lui George Klempus, Simion
Paven a lui Gheorghe Clempus, Ioan Paven a lui Gheo-
rghe Clempus, Petru Paven a lui Gheorghe Clempus,
Paven Parastie v`d. lui Ispas Paven, Paven Simion a lui
Gheorghe Clempus, to]i cu domiciliul necunoscut,
referitoare la imobilele înscrise în CF72613 Albac cu
nr.top 2901, top 2902, CF72611 Albac cu nr.top 2903, top
2904; CF72609 Albac cu nr.top 2906, CF72610 Albac cu
nr.top 2911, top 2912, top 2913, top 2913/2; CF72612 Albac
cu nr.top 2907/1, top 2907/2, top 2910, teren situat în
extravilanul Comunei Albac învecinat cu Costea Gheo-
rghe, Mate[ Traian, Mate[ Sabina, Valea Stearp`, Nicola
Vasile, Costea Petru, un drum, Paven Radu, Paven
David, toate în suprafa]` de 45.102mp, imobile situate
în Loc.Albac, Jud.Alba, teren care a fost folosit, potrivit
sus]inerii reclamantei, în condi]iile unei posesii utile
de c`tre defunc]ii Paven Traian [i Paven Ilina din 1947 [i
pân` la deces, iar apoi de c`tre reclamant` [i pârâ]ii 1-
9 în calitate de succesori ai acestora, pân` în prezent.

Cei interesa]i sunt ruga]i s` fac` opozi]ie, cu precizarea
c`, în caz contrar, în termen de 6 luni de la emiterea
celei din urm` publica]ii se va trece la judecarea cererii. 

ADUNåRI GENERALE
Convocator: Consiliul de Administra]ie al S.C. Imopost
Developments S.A., cu sediul în Bucure[ti, Calea Grivi]ei
nr. 136, corp A, etaj 1, camera 17, sector 1, înregistrat` la
Registrul Comer]ului sub nr. J40/13379/2005, CUI
17832131, având în vedere sentin]a civil` nr. 5285 din
30.10.2014 pronun]at` de Tribunalul Bucure[ti în
dosarul nr. 22389/3/2013 prin care s-a constatat nuli-
tatea Hot`rârii A.G.E.A. a S.C. Imopost Developments
S.A. nr.1/11.05.2011 [i a Hot`rârii A.G.E.A. din 23.09.2011,
convoac` Adunarea General` Extraordinar` a Ac]ionar-
ilor în data de 13.04.2015, ora 14.00, la sediul societ`]ii,
pentru to]i ac]ionarii înregistra]i în Registrul Ac]ionar-
ilor la sfâr[itul zilei de 10.04.2015 sau reprezentan]ii
acestora mandata]i în baza unei procuri speciale, cu
urm`toarea ordine de zi:  1. Se va lua act de dispozi]iile
sentin]ei civile nr. 5285/30.10.2014 pronun]at` de Tri-
bunalul Bucure[ti în dosarul nr.22389/3/2013 prin care
s-a constatat nulitatea Hot`rârii A.G.E.A. a S.C. Imopost
Developments S.A. nr.1/11.05.2011 [i a Hot`rârii A.G.E.A.
din 23.09.2011; 2. Aprobarea reducerii capitalului social
existent al societ`]ii, ca urmare a pronun]`rii sentin]ei
nr. 5285 din 30.10.2014 de c`tre Tribunalul Bucure[ti în
dosarul nr. 22389/3/2013 prin care s-a constatat nuli-
tatea Hot`rârii A.G.E.A. a S.C. Imopost Developments
S.A. nr.1/11.05.2011 [i a Hot`rârii A.G.E.A. din 23.09.2011,
de la 197.802.160 lei din care 110.666.610 lei aport în
natur` [i 87.135.550 lei aport în numerar,  divizat în
19.780.216  ac]iuni cu o valoare nominal` de 10 lei
fiecare, astfel: -Marilena- Simona Cre]eanu de]ine 50
ac]iuni nominative a 10 lei fiecare, în valoare total` de
500 lei, reprezentând 0.000253 % din capitalul social,
reprezentând aport v`rsat integral în numerar în val-
oare de 500 lei; -S.C. Comnord S.A. de]ine 173.747 ac]iuni

nominative a 10 lei fiecare, în valoare total` de 1.737.470
lei, reprezentind 0,878388% din capitalul social,
reprezentând aport în numerar. -S.C. PROCEMA– Insti-
tut de Cercetare, Proiectare [i Produc]ie Experimental`
în Domeniul Construc]iilor [i al Materialelor de Con-
struc]ii S.A. de]ine17.200.958 ac]iuni nominative a 10
lei fiecare, în valoare total` de 172.009.580 lei,
reprezentând 86.960415 % din capitalul social,
reprezentând aport în numerar 85.397.490 lei si aport
in natura 86.612.000 lei. -Compania Na]ional` Po[ta
Român` S.A. de]ine 2.405.461 ac]iuni nominative a 10
RON fiecare, în valoare total` de 24.054.610 lei,
reprezentând 12,160944% din capitalul social, fiind con-
stituit din aport în natur` în valoare de 24.054.610 lei
v`rsat integral. la 72.802.160 lei, din care 24.054.610 lei
aport în natur` [i 48.747.550 lei aport în numerar, di-
vizat în 7.280.216 ac]iuni nominative, dematerializate,
cu o valoare nominal` de 10 lei, astfel: -Marilena- Si-
mona Cre]eanu de]ine 14 ac]iuni nominative a 10 lei
fiecare, în valoare total` de 140 lei, reprezentând
0,000192% din capitalul social, reprezentând aport
v`rsat integral în numerar în valoare de 140 lei; -SC
COMNORD SA de]ine 48.748 ac]iuni nominative a 10 lei
fiecare, în valoare total` de 487.480 lei, reprezentând
0,669596% din capitalul social, reprezentând aport în
numerar. -SC PROCEMA– Institut de Cercetare,
Proiectare [i Produc]ie Experimental` în Domeniul Con-
struc]iilor [i al Materialelor de Construc]ii S.A. de]ine
4.825.993 ac]iuni nominative a 10 lei fiecare, în valoare
total` de 48.259.930 lei, reprezentând 66,289146% din
capitalul social, reprezentând aport în numerar. -Com-
pania Na]ional` Po[ta Român` S.A. de]ine 2.405.461
ac]iuni nominative a 10 RON fiecare, în valoare total`
de 24.054.610 lei, reprezentând 33,041066% din capi-
talul social, fiind constituit din aport în natur` în val-
oare de 24.054.610 lei v`rsat integral. 3. Stabilirea de
c`tre asocia]i a strategiei [i a modalit`]ilor efective
privind punerea în aplicare a acestei sentin]e, inclusiv
reducerea capitalului social [i repunerea ac]ionarilor
existen]i în situa]ia anterioar` datei la care a avut loc

majorarea hot`rât` prin cele 2 hot`râri anulate, dup`
cum urmeaz`: I. Aporturile în natur` [i în bani ale
ac]ionarilor subscrise conform Hot`rârii A.G.E.A.
nr.1/11.05.2011 [i  Hot`rârii A.G.E.A. din 23.09.2011, vor fi
restituite acestora în termen de 30 de zile de la data
când reducerea de capital va putea fi f`cut` în
condi]iile prev`zute de actele normative în vigoare, ast-
fel: A) Se restituie c`tre S.C. PROCEMA– Institut de Cerc-
etare, Proiectare [i Produc]ie Experimental` în
Domeniul Construc]iilor [i al Materialelor de
Construc]ii S.A. suma de 10.600.000 lei reprezentând
aportul în numerar echivalent a 1.060.000 ac]iuni [i
imobilele aport în natur` în valoare de 42.896.000 lei
reprezentând echivalentul unui num`r de 4.289.600
ac]iuni. Aportul în natur` s-a compus din urm`toarele
imobile: 1) Imobil situat în Bucure[ti, Bdul. Preciziei, sec-
tor 6 compus din: a. Nr. Cadastral 209716 (nr. vechi
5287/10/1/1), înscris în Cartea funciar` individual` cu
nr. 209716 (nr. vechi 68185)– teren în suprafa]` de 1526
mp [i construc]ie cu nr. cadastral 209716-C1, cu o
suprafa]` construit` la sol de 655 mp (Bdul. Preciziei,
nr. 6R); b. Nr. cadastral 209718 (nr. vechi 5287/10/1/2),
înscris în Cartea funciar` individual` cu nr. 209718 (nr.
vechi 68186)– teren în suprafa]` de 206 mp. (Bdul. Pre-
ciziei, nr. 6M); c. Nr. cadastral 209720 (nr. vechi
5287/10/1/3), înscris în Cartea funciar` individual` cu
nr. 209720 (nr. vechi 68187)– teren în suprafa]` de 247
mp, drum de servitute (Bdul. Preciziei, nr. 6M); d. Nr.
cadastral 209722 (nr. vechi 5287/10/1/4), înscris în
Cartea funciar` individual` cu nr. 209722 (nr. vechi
68188)– teren în suprafa]` de 206 mp (Bdul. Preciziei,
nr. 6M). 2) Imobil situat în Bucure[ti, str. Docen]ilor, nr.
12A, sector 1 compus din: a. Nr. Cadastral 214223 (nr.
vechi 8602), înscris în Cartea funciar` individual` cu nr.
214223 (nr. vechi 15895_2)– teren în suprafa]` de 756
mp, teren în folosin]` concesionat de la PMB; b. Nr.
Cadastral 214223-C1-U1 (nr. vechi 8602/1/1), înscris în
Cartea funciar` individual` cu nr. 214223-C1-U1 (nr. vechi
15895_3), apartament 1 în suprafa]` util` de 183,87 mp
si p`r]ile comune aferente; c. Nr. cadastral 214223-C1-
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U2 (nr. vechi 8602/1/2), înscris în Cartea funciar` indi-
vidual` cu nr. 214223-C1-U2 (nr. vechi 15895_4), aparta-
ment 2 în suprafa]` util` de 154,79 mp [i p`r]ile
comune aferente; d. Nr. cadastral  214223-C1-U3 (nr.
vechi 8602/1/3), înscris în Cartea funciar` individual`
cu nr. 214223-C1-U3 (nr. vechi 15895_5), apartament 3 în
suprafa]` util` de 157,40 mp si p`r]ile comune aferente;
e. Nr. cadastral 214223-C1-U4 (nr. vechi 8602/1/4), înscris
în Cartea funciar` individual` cu nr. 214223-C1-U4 (nr.
vechi 15895_6), apartament 4 în suprafa]` util` de
154,40 mp si p`r]ile comune aferente; f. Nr. cadastral
214223-C1-U5 (nr. vechi 8602/1/5), înscris în Cartea fun-
ciar` individual` cu nr. 214223-C1-U5 (nr. vechi 15895_7),
apartament 5 în suprafa]` util` de 153,67 mp si p`r]ile
comune aferente. 3. Teren [i construc]ie situate în Bu-
cure[ti, str. Washington nr. 40-42, sector 1 compus din:
a. Nr. cadastral 255818-C1-U2 (nr. vechi 16656/5/-1;2), în-
scris în Cartea funciar` cu nr. 255818-C1-U2 (nr. vechi
57435), bloc Casa 40, subsol – sala sport în suprafa]`
de 57,27 mp. (împreun` cu anexe vestiare, hol, casa
sc`rii, grupuri sanitare, saun`, spa]ii tehnice) [i teren în
cot` indiviz` 47,59 mp; b. Nr. cadastral 254080-C1-U4
(nr. vechi 16656/5/0;3), înscris în Cartea funciar` cu nr.
254080-C1-U4 (nr. vechi 57436), bloc Casa 40, parter–
sala sport în suprafa]` de 106,78 mp (împreun` cu
anexe hol, debara, birou, casa sc`rii) [i teren în cot` in-
diviz` 48,68 mp; c. 9 locuri de parcare situate în sub-
solul imobilului din Bucure[ti, str. Washington nr.
40-42, sector 1: i. Nr. cadastral 216886 (nr. vechi 16656/-
1/140) înscris în Cartea funciar` cu nr. 216886 (nr. vechi
57415); ii. Nr. cadastral 216888 (nr. vechi 16656/-1/141)
înscris în Cartea funciar` cu nr. 216888 (nr. vechi 57416);
iii. Nr. cadastral 216890 (nr. vechi 16656/-1/142) înscris în
Cartea funciar` cu nr.216890 (nr. vechi 57417); iv. Nr.
cadastral 216892 (nr. vechi 16656/-1/143) înscris în
Cartea funciar` cu nr. 216892 (nr. vechi 57418); v. Nr.
cadastral 216905 (nr. vechi 16656/-1/148) înscris în
Cartea funciar` cu nr.216905 (nr. vechi 57421); vi. Nr.
cadastral 216930 (nr. vechi 16656/-1/160) înscris în
Cartea funciar` cu nr.216930 (nr. vechi 57426); vii. Nr.
cadastral 216932 (nr. vechi 16656/-1/161) înscris în Cartea
funciar` cu nr. 216932 (nr. vechi 57427); viii. Nr. cadas-
tral 216934 (nr. vechi 16656/-1/162) înscris în Cartea fun-
ciar` cu nr. 216934 (nr. vechi 57428); ix. Nr. cadastral
216948 (nr. vechi 16656/-1/167) înscris în Cartea funciar`
cu nr. 216948 (nr. vechi 57433); d. 3 boxe situate în sub-
solul imobilului situat in Bucure[ti, str. Washington nr.
40-42, sector 1: i. Nr. cadastral 254080-C1-U259 (nr. vechi
16656/-1/171) înscris în Cartea funciar` cu nr. 254080-
C1-U259 (nr. vechi 57474); ii. Nr. cadastral 254080-C1-
U401 (nr. vechi 16656/-1/229) înscris în Cartea funciar`
cu nr.254080-C1-U401 (nr. vechi 57373); iii. Nr. cadastral
254080-C1-U412 (nr. vechi 16656/-1/234) înscris în
Cartea funciar` cu nr. 254080-C1-U412 (nr. vechi 57375);
4) Teren [i construc]ie situate în Bucure[ti, str. Wash-
ington nr. 40-42, sector 1 compus din: a. Carte funciar`
cu nr. 254080-C1-U113 (nr. vechi 57459_1), nr. cadastral
254080-C1-U113 (nr. vechi 16656/11/1/1), bloc Casa E,
parter, apartament 1, compus din 4 camere [i depend-
inte+ 2 terase în suprafa]` de 236,47mp (teren în cot`
indiviz` 56,66 mp); b. Nr. cadastral 216503 (nr. vechi
16656/11/2), spa]iu verde 185,61mp (ap.1), având Carte
funciar` nr.216503 (nr. vechi 57459_2); c. Nr. cadastral
216893 (nr. vechi 16656/-1/144), subsol, parcare,
11,50mp, având Carte funciar` nr.216893 (nr. vechi
57459_3); d. Carte funciar` cu nr.254080-C1-U116 (nr.
vechi 57460_1), Nr. cadastral 254080-C1-U116 (nr. vechi
16656/11/1/2), bloc Casa E, parter, apartament 2, com-
pus din 4 camere [i dependin]e+ 2 terase în suprafa]`
de 222,30mp (teren în cot` indiviz` 53,26 mp); e. Nr.
cadastral 216506 ( nr. vechi 16656/11/3), spa]iu verde
116,79 mp, avand Carte funciara nr.216506 (nr. vechi
57460_2); f. Nr. cadastral 216937 (nr.vechi 16656/-1/163),
parcare, 11,50mp, avand Carte funciar` nr.216937 (nr.
vechi 57460_3); g. Nr. cadastral 216940 (nr. vechi
16656/-1/164), parcare, 11,50mp, având Carte funciar`
nr. 216940 (nr. vechi 57460_4); h. Carte funciar` cu nr.
254080-C1-U117 ( nr. vechi 57461-1),nr. cadastral 254080-
C1-U117 (nr. vechi 16656/11/1/3), bloc Casa E, etaj 1,
apartament 3, compus din 4 camere [i dependin]e+ 2
terase în suprafa]` de 212,54 mp (teren în cot` indiviz`
50,92 mp); i. Carte funciar` cu nr.216693 (nr. vechi
57461_2), nr. Cadastral 216693 (nr. vechi 16656/-1/59),
parcare, 11,50 mp; j. Carte funciar` cu nr. 254080-C1-
U354 (nr. vechi 57461_3), Nr. cadastral 254080-C1-U354
(nr. vechi 16656/-1/213), subsol, box`, 15,54 mp; k. Carte
funciar` cu nr. 254080-C1-U120 (nr. vechi 57462_1), Nr.
cadastral 254080-C1-U120 (nr. vechi 16656/11/1/4), bloc
Casa E, etaj 1, apartament 4, compus din 4 camere [i
dependin]e+ 2 terase în suprafa]` de 212,49 mp (teren
în cot` indiviz` 50,91 mp); l. Carte funciar` cu nr.216896
( nr. vechi 57462_2), nr. cadastral nr. 216896 (nr. vechi
16656/-1/145), parcare, 11,50 mp; m. Carte funciar` cu
nr. 254080-C1-U121 (nr. vechi 57463),  Nr. Cadastral
254080-C1-U121 (nr. vechi 16656/11/1/5), bloc Casa E, etaj
2, apartament 5, compus din 4 camere [i dependin]e+

2 terase în suprafa]` de 212,69 mp (teren în cot` indi-
viz` 50,96 mp); n. Carte funciar` cu nr. 216699 (nr. vechi
57463_2), nr. Cadastral 216699 (nr. vechi 16656/-1/61),
parcare, 11,50 mp; o. Carte funciar` cu nr. 216702 (nr.
vechi 57463_3), nr. cadastral 216702 ( nr. vechi 16656/-
1/62), parcare, 11,50 mp; p. Carte funciar` cu nr. 254080-
C1-U331 (nr. vechi 57463_4), nr. Cadastral
254080-C1-U331( nr. vechi 16656/-1/205), subsol, box`
205, 6,60 mp; q. Carte funciar` cu nr. 254080-C1-U124
(nr. vechi 57464_1), nr. cadastral 254080-C1-U124 (nr.
vechi 16656/11/1/6), bloc Casa E, etaj 2, apartament 6,
compus din 4 camere [i dependin]e+ 2 terase în
suprafa]` de 215,26 mp (teren în cot` indiviz` 51,58 mp);
r. Carte funciar` cu nr. 216696 (nr. vechi 57464_2), nr.
Cadastral 216696 ( nr. vechi 16656/-1/60), parcare, 11,50
mp; s. Carte funciar` cu nr. 254080-C1-U334 (nr. vechi
57464_4), Nr. cadastral 254080-C1-U334 (nr. vechi
16656/-1/206), subsol, box`, 6,60mp; t. Carte funciar`
cu nr. 254080-C1-U126 (nr. vechi 57465_1), nr. cadastral
254080-C1-U126 (nr. vechi 16656/11/1/7), bloc Casa E,
etaj 3, apartament 7, compus din 4 camere [i depend-
inte + 2 terase în suprafa]` de 214,32 mp (teren în cot`
indiviz` 51,35 mp). u. Carte funciar` cu nr.216945 (nr.
vechi 57465_2), nr. cadastral 216945 (nr. vechi 16656/-
1/166), parcare, 11,50 mp; v. Carte funciar` cu nr. 216711
(nr. vechi 57465_3), nr. cadastral 216711 (nr. vechi 16656/-
1/65), parcare, 11,50 mp; w. Carte funciar` cu nr. 254080
–C1-U363 (nr. vechi 57465_4), nr. Cadastral 254080–C1-
U363 (nr. vechi 16656/-1/216), subsol, box`, 15,62 mp; x.
Carte funciar` cu nr. 254080-C1-U128 (nr. vechi
57466_1), nr. cadastral 254080-C1-U128 (nr. vechi
16656/11/1/8), bloc Casa E, etaj 3, apartament 8, com-
pus din 4 camere [i dependin]e+ 2 terase în suprafa]`
de 212,50 mp (teren în cot` indiviz` 50,91 mp); y. Carte
funciar` cu nr. 216705 (nr. vechi 57466_2), Nr. Cadastral
216705 (nr. vechi 16656/-1/63), parcare, 11,50 mp; z.
Carte funciar` cu nr. 216708 (nr. vechi 57466_3), nr.
cadastral 216708 (nr. vechi 16656/-1/64), parcare, 11,50
mp; aa. Carte funciar` cu nr. 254080-C1-U357 (nr. vechi
57466_4), nr. Cadastral 254080-C1-U357 (nr. vechi
16656/-1/214), subsol, box`, 8,65 mp; bb. Carte funciar`
cu nr. 254080-C1-U130 (nr. vechi 57467_1), nr. cadastral
254080-C1-U130 (nr. vechi 16656/11/1/9), bloc Casa E,
etaj 4, apartament 9, compus din 4 camere [i de-
pendin]e + 2 terase în suprafa]` de 370,15 mp (teren în
cot` indiviz` 88,69 mp); cc. Carte funciar` cu nr. 216714
(nr. vechi 57467_2), nr. Cadastral 216714 (nr. vechi
16656/-1/66), parcare, 11,50 mp; dd. Carte funciar` cu
nr. 216717 (nr. vechi 57467_3), Nr. Cadastral 216717 (nr,
vechi16656/-1/67), parcare, 11,50 mp; ee. Carte funciar`
cu nr. 216943 (nr. vechi 57467_4), Nr. cadastral 216943
(nr. vechi 16656/-1/165), parcare, 11,50 mp; ff. Carte fun-
ciar` cu nr. 254080-C1-U360 (nr. vechi 57467_5), Nr.
Cadastral 254080-C1-U360 (nr. vechi 16656/-1/215), sub-
sol, box`, 13,14 mp; Transferul dreptului de proprietate
asupra imobilelor de mai sus se va face prin încheierea
unui act în form` autentic`  în termen de 30 de zile de
la data când reducerea de capital va putea fi f`cut` în
condi]iile prev`zute de actele normative în vigoare, [i
se va solicita Oficiului de Carte Funciar` înscrierea
transmiterii propriet`]ii asupra acestor imobile. Având
în vedere c` locul de parcare situat în subsolul imobilu-
lui din Bucure[ti, str. Washington nr. 40-42, sector 1, cu
nr. cadastral 216733 (nr. vechi 16656/-1/73) înscris în
Cartea funciar` cu nr. 216733 (nr. vechi 57400) a fost vân-
dut, se va restitui S.C. Procema S.A. valoarea încasat`
prin înstr`inarea bunului.  B) S.C. Comnord S.A. va primi
suma de 375.000 lei reprezentând contravalorea unui
num`r de 37.500 ac]iuni; C) Marilena- Simona Cre]eanu
va primi  suma de 360 lei reprezentând contravalorea
unui num`r de 36 ac]iuni. II. Pentru aporturile în natur`
[i în bani ale ac]ionarilor, subscrise conform Hot`rârii
A.G.E.A. nr.1/11.05.2011 [i  Hot`rârii A.G.E.A. din
23.09.2011, dar nev`rsate de c`tre ace[tia, ac]ionarii  vor
fi scuti]i de v`rs`mintele datorate, astfel: A) Se scute[te
de v`rs`mintele datorate SC Procema SA, dup` cum
urmeaz`: a) aport în numerar 26.537.650 lei reprezen-
tând contravaloarea a 2.653.765 ac]iuni; b) aport în
natur` 43.716.000 lei, reprezentând contravaloarea a
4.371.600 ac]iuni compus din: 1) Imobil situat în co-
muna Jilava, [os. Giurgiului, nr. 3-5, jud. Ilfov compus
din: Nr. cadastral 166/7, înscris în Cartea funciar` cu nr.
1095 –teren în suprafa]` de 12.550,07 mp (6032 mp con-
strui]i) [i construc]ie: C1 hal` 5422mp, C2 pavilion
436mp, C3 debitare 174 mp. În prezent lotul
susmen]ionat face parte din num`rul topo-cadastral
53845 înscris în CF 53846 a localit`]ii Jilava ca urmare a
alipirilor cu alte loturi apar]inând S.C. Procema S.A.. 2)
Imobil situat în comuna Jilava, [os. Giurgiului, nr. 3-5,
jud. Ilfov compus din: Nr. cadastral 1848, înscris în
Cartea funciar` cu nr. 51623 (nr. vechi 2724) –teren în
suprafa]` de 4280 mp [i construc]ie: C1 hala -sec]ie de
fabrica]ie plase sudate 2719 mp, având nr. topo 1848-
C1. 3) Teren [i construc]ie situat în Bucure[ti, Calea
Grivi]ei nr. 136, sector 1 compus din: Nr. cadastral 215533
(nr. vechi 11182/1/1), înscris în Cartea funciar` cu nr.

55688 LOT A –teren în suprafa]` de 1552 mp [i con-
struc]ie compus` din Corp A cu o suprafa]` construit`
la sol de 513,92 mp având nr. topo 515533-C1, Anex` cu
o suprafa]` construit` la sol de 20,86 mp având nr. topo
515533-C2, Anex` cu o suprafa]` construit` la sol de
14,07 mp avand nr. topo 515533-C3, Anex` cu o suprafa]`
construit` la sol de 20,74 mp avand nr. topo 515533-C4.
4) Teren [i construc]ie situate în Bucure[ti, Calea
Grivi]ei, nr. 136, sector 1 compus din: Nr. cadastral
215534 (nr. vechi 11182/1/2), înscris în Cartea funciar` cu
nr. 215534 (nr. vechi 55689) LOT B –teren în suprafa]`
de 2559,98 mp [i construc]ie compus` din Corp B cu o
suprafa]` construit` la sol de 935,43 mp, având nr. topo
215534-C1. B) Se scute[te de v`rs`mintele datorate SC
COMNORD SA, dup` cum urmeaz`: a) aport în numerar
874.990 lei reprezentând contravaloarea a 87.499
ac]iuni; 4. În urma reducerii de capital, capitalul social
al SC Imopost Developments SA se va prezenta astfel:
Capitalul social al Societ`]ii Comerciale este de la
72.802.160 lei, divizat în 7.280.216 ac]iuni nominative,
dematerializate, cu o valoare nominal` de 10 lei,
de]inute de c`tre Ac]ionari astfel: -Marilena- Simona
Cre]eanu de]ine 14 ac]iuni nominative a 10 lei fiecare,
în valoare total` de 140 lei, reprezentând 0,000192%
din capitalul social, reprezentând aport v`rsat integral
în numerar în valoare de 140 lei; -S.C. Comnord S.A.
de]ine 48.748 ac]iuni nominative a 10 lei fiecare, în val-
oare total` de 487.480 lei, reprezentând 0,669596% din
capitalul social, reprezentând aport în numerar. -S.C.
PROCEMA –Institut de Cercetare, Proiectare [i
Produc]ie Experimental` în Domeniul Construc]iilor [i
al Materialelor de Construc]ii S.A. de]ine 4.825.993
ac]iuni nominative a 10 lei fiecare, în valoare total` de
48.259.930 lei, reprezentând 66,289146% din capitalul
social, reprezentând aport în numerar. -Compania
Na]ional` Po[ta Român` S.A. de]ine 2.405.461 ac]iuni
nominative a 10 RON fiecare, în valoare total` de
24.054.610 lei, reprezentând 33,041066% din capitalul
social, fiind constituit din aport în natur` în valoare de
24.054.610 lei v`rsat integral. 5. Se anuleaz` un num`r
de 12.500.000 de ac]iuni emise în urma major`rii cap-
italului social. 6. Se modific` prevederile Actului Consti-
tutiv al societ`]ii referitoare la capitalul social,
structura acestuia [i participa]iile ac]ionarilor în sen-
sul celor de mai sus; 7. Împuternicirea Pre[edintelui
Consiliului de Administra]ie al societ`]ii pentru a duce
la îndeplinire hot`rârea adoptat` [i de a semna în nu-
mele [i pe seama societ`]ii, în fa]a notarului public, a
autoritatilor publice [i a ter]ilor, toate actele necesare
ducerii la îndeplinire a hot`rârii. Începând cu data de
05.03.2015, to]i ac]ionarii interesa]i pot consulta, la
sediul societ`]ii, documentele [i materialele informa-
tive referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi.
Cererile privind introducerea unor noi puncte pe or-
dinea de zi se înainteaz` Consiliului de Administra]ie
de c`tre unul sau mai mul]i ac]ionari reprezentând, in-
dividual sau împreun`, cel pu]in 5% din capitalul so-
cial, în cel mult 15 zile de la publicarea convoc`rii, în
vederea public`rii [i aducerii acestora la cuno[tin]`
celorlal]i ac]ionari.  Ac]ionarii pot participa [i vota în
adunarea general` prin reprezentare, în baza unei îm-
puterniciri acordate pentru respectiva adunare gen-
eral`. Ac]ionarii care nu au capacitate de exerci]iu,
precum [i persoanele juridice pot fi reprezenta]i/
reprezentate prin reprezentan]ii lor legali care, la rân-
dul lor, pot da altor persoane împuternicire pentru re-
spectiva adunare general`. Procurile vor fi depuse în
original pân` în ziua [edin]ei sau în termenul prev`zut
de actul constitutiv, sub sanc]iunea pierderii
exerci]iului dreptului de vot în acea adunare. Procurile
vor fi re]inute de societate, f`cându-se men]iune de-
spre aceasta în procesul- verbal.  În cazul în care la
prima convocare nu sunt întrunite condi]iile legale, a
doua convocare este fixat` în data de 14.04.2015, la
aceea[i or` [i în acela[i loc. Pre[edinte al Consiliului de
Administratie, Tapai Mihaela.

Hot`rârea Adun`rii Generale Extraodinare a Ac]ionar-
ilor Basti SA, societate în reorganizare judiciar` (în judi-
cial reorganization, en redressement) Nr. 1 din data de
23 februarie 2015. În urma convoc`rii Adun`rii Generale
a Ac]ionarilor de c`tre Administratorul Special [i Ad-
ministratorul Judiciar al BASTI SA, societatea în reorga-
nizare judiciar` [i având în vedere punctele înscrise pe
ordinea de zi, astfel cum a fost aceast` publicat` în
ziarul Informa]ia Prahovei din data de 21.01.2015 [i în
M.O. nr. 357 din data de 20.01.2015 în temeiul
dispozi]iilor din Legea 31/1990 privind societ`]ile com-
erciale, ale Legii nr.85/2006 privind procedura insol-
ven]ei [i ale Legii nr. 151/2014 privind clarificarea
statutului juridic al ac]iunilor care se tranzac]ioneaz`
pe Pia]a RASDAQ sau pe pia]a valorilor mobiliare neco-
tate, ac]ion`rii BASTI SA, s-au întrunit în [edin]a
Adun`rii Generale Extraordinare a Ac]ionarilor, ast`zi,
23 februarie 2015, ora 14:00, la sediul societ`]ii din
Ploie[ti, str. Rezervoarelor, nr. 2, jud. Prahova, înregis-

trat` la Registrul Comer]ului sub nr.J29/100/1991,
având CUI RO 1356830. Adunarea General` Extraordi-
nar` a Ac]ionarilor BASTI SA, societate în reorganizare,
cu unanimitatea voturilor ac]ionarilor prezen]i per-
sonal, respective 103600 voturi pentru, reprezentând
49,2698% din capitalul social adopta urm`toarea
HOT`RÂRE. 1. Se prezint` Raportul cu privire la cadrul ju-
ridic aplicabil tranzac]ion`rii ac]iunilor pe o pia]a re-
glementat`, respectiv a tranzac]ion`rii în cadrul
sistemului alternativ de tranzac]ionare (ATS) precum
[i cu privire la pie]ele reglementate [i sistemele alter-
native de tranzac]ionare pe care pot fi tranzac]ionate
ac]iunile societ`]ii, în conformitate cu Legea 151/2014,
pus la dispozi]ia ac]ionarilor la sediul societ`]ii. 2. Se
constat` [i se aprob` dezbaterea de c`tre ac]ionari a
situa]iei create de lipsa cadrului legal de func]ionare a
pie]ei RASDAQ. 3. Se respinge efectuarea demersurilor
legale necesare în vederea admiterii la tranzac]ionare
a ac]iunilor emise de Societate pe o pia]a reglemen-
tat`. 4. Se respinge efectuarea demersurilor legale
necesare în vederea tranzac]ion`rii ac]iunilor emise de
Societate în cadrul unui sistem alternativ de
tranzac]ionare. 5. Se aprob` retragerea ac]iunilor emise
de Societate de la tranzac]ionare pe pia]` RASDAQ c`
urmare a lipsei cadrului legal de func]ionare a acestei
pie]e, în conformitate cu prevederile Legii 151/2014
privind clarificarea statutului juridic al ac]iunilor care se
tranzac]ioneaz` pe pia]a RASDAQ sau pe pia]a valorilor
mobiliare necotate, având în vedere c` la punctele 3 [i
4 de pe ordinea de zi s-a hot`rât c` Societatea s` nu
efectueze demersurile legale necesare în vederea ad-
miterii la tranzac]ionare a ac]iunilor emise de Societate
pe o pia]a reglementat` sau a tranzac]ion`rii acestora
în cadrul unui sistem alternativ de tranzac]ionare. Se
aprob` modalitatea de retragere din societate, con-
form dispozi]iilor legale: Potrivit art.3 din Legea
151/2014, în situa]ia în care Adunarea General` Extra-
ordinar` a Ac]ionarilor hot`re[te c` Societatea s` nu
fac` demersurile legale necesare în vedrea
tranzac]ion`rii ac]iunilor emise de Societate pe o pia]a
reglementat` sau în cadrul unui sistem alternativ de
tranzac]ionare, ac]ion`rii au dreptul de a se retrage din
Societate [i de a ob]ine de la Societate contravaloarea
ac]iunilor pe care le de]in. Termenul în care ac]ion`rii
î[i pot exercita dreptul de retragere este de 90 de zile
de la publicarea prezen]ei hot`râri AGEA. În acest ter-
men, ac]ion`rii care doresc retragerea din Societate vor
trebui s` transmit` o cerere de retragere la sediul So-
ciet`]ii, prin scrisoare recomandat` cu confirmare de
primire sau o va depune personal la sediul Societ`]ii,
semnând-o în fa]a persoanei mandatate de Societate
în acest sens. Cererea de retragere semnat` de c`tre
ac]ionar trebuie s` cuprind` [i modalitatea prin care
se dore[te efectuarea pl`]ii ac]iunilor de]inute: fie prin
mandat po[tal, transmis la domiciliul ac]ionarului, cu
confirmare de primire, fie prin virament bancar în con-
tul personal al ac]ionarului. Ac]ion`rii care au depus
cererea de retragere din Societate, în conformitate cu
prevederile Legii 151/2014, anterior efectu`rii [i trans-
miterii c`tre ASF [i BVB de c`tre Societate a raportului
curent cu privire la modalit`]ile prin care ac]ion`rii pot
consulta raportul întocmit de c`tre expertul autorizat
desemnat, precum [i cu privire la pre]ul determinat de
c`tre expertul desemnat pentru o ac]iune, au dreptul
de a-[i retrage cererile în termen de 10 zile lucr`toare de
la data acestui raport. Sunt indrept`titi s` transmit`
ceceri de retragete din Societate doar actionarii înreg-
istra]i în Registru Ac]ionarilor ]inut de Depozitarul Cen-
tral S` Bucure[ti la dat` de înregistrare respective dat`
de 19.03.2015. În vederea stabilirii pre]ului ce urmeaz`
a fi pl`ti]i de c`tre Societate pentru ac]iunile de]inute
de ac]ion`rii care [i-au exprimat dreptul de retragere
din Societate. Administratorul Special va solicita Ofici-
ului Registrului. Comer]ului numirea unui expert au-
torizat independent în termen de cel mult 5 zile
lucr`toare ulterioare primirii de c`tre Societate a primei
cereri de retregere din Societate. Expertul autorizat in-
dependent desemnat de c`tre Oficiul Registrului
Comer]ului va efectua demersurile necesare în vederea
finaliz`rii raportului privind pre]ul unei ac]iuni în ter-
men de maximum 30 de zile lucr`toare de la de-
semnare. Sociatetatea are obliga]ia de a achita
contravaloarea ac]iunilor de]inute de actionarii care [i-
au exercitat dreptul de retragere din Societate în ter-
men de maximum 30 de zile lucr`toare calculate în
conformitate cu prevederile art. 7 din Regulamentul
ASF nr. 17/28.11.2014. Societatea are obliga]ia c` în ter-
men de 24 ore de la primirea unei cereri de retragere
din Societate a unui ac]ionar, s` solicitae Depozitarului
Central SA efectuarea demersurilor pentru blocaerea
ac]iunilor respectivului ac]ionar. Plata contravalorii
ac]iunilor de]inute de ac]ionari se face de c`tre Soci-
etate numai pe baza confirm`rii primate de la Depozi-
tarul Central cu privire la blocarea ac]iunilor respective.
În termen de 3 zile lucraroare de la efectuarea pl`]ii
c`tre ac]ionar, Societatea va solicit` Depozitarului Cen-



anun}uri

tral SA înregistrarea transferului direct. Prezen]a
hot`râre se va das pre publicare în Monitorul Oficial
Partea a IV-a pe pagin` de web a ASF, pe pagin` de web
a BVB, într-un cotidian de larg` r`spândire la nivel
na]ional. 6. Se aprob` mandatarea Administratorului
Special, identificat cu CI seria PX nr. 013843 eliberat de
SPCLEP Ploie[ti la data de 08.07.2011, CNP
1600727240039 s` semneze hot`rârea Adun`rii Gen-
erale Extraordinare a Ac]ionarilor precum [i orice alte
documente aferente [i s` efectueze toate procedurile [i
formalit`]ile prevzute de lege în scopul ducerii la în-
deplinire a prezen]ei hot`râri, s` depun` [i s` preia acte
[i s` semneze în acest scop în numele Societ`]ii, în
rela]iile cu Registrul Comer]ului, ASF, BVB, precum [i
alte entit`]i publice sau private. Mandatarul va putea
s` acorde, la rândul sau, mandate unei alte personae
pentru aducerea la îndeplinire a prezen]ei hot`râri. 7.
Se aprob` dat` de 19.03.2015 c` dat` de înregistrare, re-
spective de identificare a ac]ionarilor asupra c`rora se
r`sfrâng efectele prezen]ei hot`rârii Adun`ri Generale
Extraordinare a Ac]ionarilor. Se aprob` ex-date data de
18.03.2015. 8. Se aprob` mandatarea Administratoru-
lui Special, identificat cu CI seria PX nr. 013843 eliberat
de SPCLEP Ploie[ti la data de 08.07.2011, CNP
1600727240039, s` efectueze formalit`]ile de publicare
[i înregistrare a hot`rârii AGEA la Oficiul Registrului
Comer]ului [i la orice alte institu]ii publice. Pre[edinte:
Administrator judiciar, Andrei Ioan IPURL. Administra-
tor special, Cornea D`nu] Marcel.

Consiliul de Administra]ie al SC SERICO SA convoac`
prin prezenta, Adunarea General` Ordinar` a Ac]ionar-
ilor (A.G.O.A.) pentru data de 08.04.2015 ora 12.00 la
sediul social, situat în {os. Pipera, nr.46F, sector 2, Bu-
cure[ti. La A.G.O.A. pot participa si vota numai
ac]ionarii  înregistra]i în Registrul Ac]ionarilor, la
sfâr[itul zilei de 16.03.2015 stabilit` ca data de referin]`.
Capitalul social al SERICO SA este format din 3.395.050
ac]iuni, fiecare dând dreptul la un vot în cadrul
Adun`rii Generale a Ac]ionarilor. Ordinea de zi a
Adun`rii Generale Ordinare a Ac]ionarilor va fi
urm`toarea: 1. Prezentarea [i aprobarea raportului ad-
ministratorilor  pentru exerci]iul financiar 2014; 2.
Prezentarea raportului auditorului privind exerci]iul fi-
nanciar 2014; 3. Prezentarea, dezbaterea [i aprobarea
situa]iilor financiare întocmite pentru anul 2014; 4.
Desc`rcarea de gestiune a administratorilor pentru ex-
erci]iul financiar 2014; 5. Prezentarea, dezbaterea [i
aprobarea bugetului de venituri [i cheltuieli [i a pro-
gramului de activitate pentru anul 2015; 6. Prezentarea
propunerii numirii membrilor consiliului de adminis-
tratie pe o perioad` de 4 ani, format din domnii: Tanase
Octavian (membru actual), Dima Daniel Marian (mem-
bru actual) [i Pitu Ilie (membru actual) ; Materialele
cuprinzând informa]ii cu privire la numele, localitatea
de domiciliu [i calificarea profesional` ale persoanelor
propuse pentru func]ia de administrator se afl` la dis-
pozi]ia ac]ionarilor la sediul societ`]ii sau pe pagina de
web a societ`]ii www.serico.ro, putând fi consultate [i
completate de ace[tia, pân` la data limit` (pân` la care
se pot înscrie noi candidaturi) de 16 martie 2015 ora
16,00; 7. Alegerea pre[edintelui consiliului de adminis-
tra]ie; Propunerea consiliului de administra]ie este de
reconfirmare a dlui Tanase Octavian în calitate de
pre[edinte al consiliului de administra]ie; 8. Aprobarea
nivelului minim la care se încheie asigurarea de r`spun-
dere profesional` anual` de c`tre administratori; 9. Sta-
bilirea remunera]iei ce se cuvine administratorilor
pentru anul 2015. 10. Numirea auditorului financiar al
societ`]ii [i fixarea duratei  contractului de audit finan-
ciar. 11. Stabilirea datei de 30.04.2015 ca data de înreg-
istrare pentru identificarea ac]ionarilor asupra c`rora
se r`sfrâng efectele hot`rârilor adun`rii  generale a
ac]ionarilor, în precum [i aprobarea datei de 29.04.2015
ca data ex-date conform art. 2, alin.(2), lit.f) din Regula-
mentul ASF nr.6/2009 cu complet`rile [i modific`rile
ulterioare. 12. Mandatarea dlui Tanase Octavian-
pre[edintele consiliului de administra]ie s` semneze [i
s` efectueze toate procedurile [i formalit`]ile legale
pentru aducerea la îndeplinire a hot`rârii A.G.O.A..
Mandatarul va putea delega puterile acordate conform
celor de mai sus, oric`rei persoane dup` cum v-a con-
sidera necesar. În cazul în care la prima convocare nu
se va întruni cvorumul necesar pentru ]inerea adun`rii
generale, se convoac` o a doua adunare care se va ]ine
în data de 09.04.2015, la acelea[i or`, în acela[i loc [i cu
aceea[i ordine de zi.. Se aduce la cuno[tiin]a ac]ionar-
ilor urm`toarele: (1) Unul sau mai mul]i ac]ionari
reprezentând, individual sau împreun`, cel pu]in 5%
din capitalul social, au dreptul: a) de a introduce puncte
pe ordinea de zi a Adun`rii Generale a Ac]ionarilor, cu
condi]ia ca fiecare punct s` fie înso]it de o justificare
sau de un proiect de hot`râre propus spre adoptare de
Adunarea General` a Ac]ionarilor; b) de a prezenta
proiecte de hot`râre pentru punctele incluse sau pro-
puse a fi incluse pe ordinea de zi a Adun`rii Generale;

(2) Drepturile prev`zute la alin.(1) pot fi exercitate
numai în scris, iar documentele vor fi depuse în plic în-
chis la sediul societ`]ii sau transmise prin mijloace de
curierat sau prin mijloace electronice având ata[ata
semn`tura electronic` extins`, la adresa de e-mail:
info@serico.ro; (3) Ac]ionarii î[i pot exercita drepturile
men]ionate mai sus în termen de cel mult 15 zile de la
data public`rii convocatorului în Monitorul Oficial al
României, Partea a IV-a. (4) Fiecare ac]ionar are drep-
tul s` adreseze întreb`ri privind punctele de pe ordinea
de zi a Adun`rii Generale a Ac]ionarilor, iar societatea
va r`spunde la întreb`rile adresate de ac]ionari; În-
treb`rile vor fi depuse în plic închis la sediul societ`]ii
sau transmise prin mijloace de curierat sau prin mi-
jloace electronice, având ata[at` semn`tura elec-
tronic` extins`, la adresa de e-mail: info@serico.ro.,
pân` la data de 01.04.2015.  R`spunsul la întreb`ri se
consider` dat dac` informa]ia solicitat` este publicat`
pe pagina de internet a societ`]ii; (5) Ac]ionarii pot par-
ticipa personal sau pot fi reprezenta]i în cadrul
Adun`rii Generale a Ac]ionarilor, fie de reprezentan]ii
lor legali, fie de al]i reprezentan]i c`rora li s-a acordat o
procura special`, în condi]iile art.243 din Legea
nr.297/2004 privind pia]a de capital; (6) Accesul
ac]ionarilor este permis prin simpla prob` a identit`]ii
acestora, f`cut` în cazul ac]ionarilor persoane fizice cu
actul de identitate sau în cazul persoanelor juridice [i
a ac]ionarilor persoane fizice reprezentate, cu o procura
special` dat` persoanei fizice care o reprezint`; (7)
Ac]ionarii pot s`-[i desemneze reprezentantul [i prin
mijloace electronice, notificarea desemn`rii prin mi-
jloace electronice putându-se face la adresa de e-mail:
info@serico.ro, având ata[at` semn`tura electronic`
extins`; (8) Ac]ionarii pot s` voteze punctele înscrise
pe ordinea de zi [i prin coresponden]`, formularul de
vot, completat [i semnat corespunz`tor, fiind trimise
în plic închis la sediul societ`]ii, pân` cel mai târziu în
data de 06.04.2015, ora 12.00; (9) Formularele de
procuri speciale care vor fi utilizate pentru votul prin
reprezentare, precum [i formularele care vor fi utilizate
pentru votul prin corespondenta vor fi disponibile la
sediul societ`]ii, în timpul zilelor lucr`toare, între orele
10.00–16.00 [i pe pagina de web a societ`]ii:
www.serico.ro, începând cu data de 09.03.2015; (10)
Aceste procuri vor fi depuse în original la sediul so-
ciet`]ii cu cel pu]in 48 de ore înainte de data fixat` pen-
tru Adunarea General` a Ac]ionarilor, respectiv, pân`
la data de 06.04.2015, ora 12.00. Un exemplar se va în-
mâna reprezentantului, unul va r`mâne la societate iar
cel de-al treilea exemplar va r`mâne la ac]ionar; Docu-
mentele [i materialele informative precum [i
proiectele de hot`râri vizând problemele înscrise pe or-
dinea de zi a Adun`rii Generale a Ac]ionarilor vor fi
disponibile ac]ionarilor la sediul societ`]ii în timpul
zilelor lucr`toare, între orele 10.00–16.00 [i pe pagina
de web a societ`]ii www.serico.ro, Categoria
“Ac]ionari”, Sec]iunea “Materiale AGA”, începând cu
data de 09.03.2015. Consiliul de Administra]ie, Pre[ed-
inte Octavian Tanase.

SC ALCAZ SA Bucure[ti, Str. Mizil nr.3, Camin nr.3, et.1,
Sect.3 J40/1088/1991, CUI  RO43788 -Anun] Convoca-
tor: SC ALCAZ SA, cu sediul social în Bucure[ti, str. Mizil
nr.3, Camin nr.3, et.1, sect.3, J40/1088/1991, CUI RO
43788 prin administratorul unic Sitaru Alexandru, con-
voac` Adunarea General` Ordinar` a Ac]ionarilor [i
Adunarea General` Extraordinar` a Ac]ionarilor pen-
tru data de 08.04.2015 ora 10:00, respectiv 10,30 la
sediul societ`]ii din Bucure[ti, str. Mizil nr.3, Camin nr.3,
et.1, sect.3. În cazul neîntrunirii cvorumului necesar
[edin]a Adun`rii Generale Ordinare a Ac]ionarilor [i
Adunarea General` Extraordinar` a Ac]ionarilor se va
]ine la data de 09.04.2015 ora 10:00, respectiv 10:30 la
sediul societ`]ii mai sus rubricat. I. Ordinea de zi a
Adun`rii Generale Ordinare a Ac]ionarilor va fi
urm`toarea: 1. Discutarea [i aprobarea Raportului Ad-
ministratorului unic privind desf`[urarea activit`]ii ex-
erci]iului financiar contabil al anului 2014, precum [i
desc`rcarea de gestiune a acestuia; 2. Aprobarea Ra-
portului  Comisiei de cenzori cu privire la legalitatea în-
tocmirii bilan]ului contabil [i a contului de profit [i
pierdere pentru exerci]iul financiar pe 2014, [i
desc`rcarea de gestiune a acestora; 3. Prezentarea [i
aprobarea raportului de gestiune reflectat în situa]iile
financiare anuale a contului de profit [i pierdere [i
anexelor acestora pentru execi]iul financiar 01.01.2014-
31.12.2014; 4. Discutarea [i aprobarea Programului de
Investi]ii pe anul 2015;5. Discutarea [i aprobarea  Buge-
tului de venituri si cheltuieli al societ`]ii pe anul 2015;
6. Împuternicirea d-lui Sitaru Alexandru s` semneze în
numele ac]ionarilor hot`rârea Adun`rii Generale Or-
dinare [i s` îndeplineasc` oricare [i toate formalit`]ile
impuse de lege în vederea ob]inerii aprob`rii
autorit`]ilor competente, a înregistr`rii, a execut`rii
hot`rârilor adoptate de c`tre Adunarea Ordinar` [i a
asigur`rii opozabilit`]ii acestora fa]` de ter]i. Dl. Sitaru

Alexandru are dreptul s` delege îndeplinirea mandat-
ului men]ionat mai sus altor persoane. II Ordinea de zi
a Adun`rii Generale Extraordinare a Ac]ionarilor va fi
urm`toarea: 1. Radierea punctului de lucru “Sp`l`torie-
cazarmament“ situat în str. Drumul Lunca Jari[tei nr.10
sector 3 Bucure[ti, vândut ca [i activ, cu Încheiere de
Autentificare nr.2820 din 22.10.2013 la Biroul Notarilor
Publici: Marina Sergiu-Sorin, Ionescu Cristi- Stefania,
Niculescu Andreea- Maria, Feig Sali[en, M`r`cine Ra-
mona- Poliana, din eviden]ele Oficiului Registrului
Comer]ului de pe lîng` Tribunalul Bucure[ti; 2. Dis-
cutarea [i aprobarea contract`rii  unui credit sau linie
de creditare de la Libra Internet Bank sau de la alt`
banc`, precum [i garantarea acestei facilit`]i de cred-
itare cu oricare dintre imobilele (construc]ii [i terenuri
aferente) apar]inând SC ALCAZ SA. 3. Împuternicirea
Administratorului unic Sitaru Alexandru s` semneze
contractele de credit, contractele accesorii ale acestora,
conven]iile de garan]ie [i orice alte documente legale
cerute de banc` [i notar pentru ob]inerea creditului [i
a garan]iilor men]ionate, precum [i orice acte
adi]ionale la acestea. 4. Împuternicirea d-lui Sitaru
Alexandru s` semneze în numele ac]ionarilor
hot`rârea Adun`rii Generale Extraordinare [i s` în-
deplineasc` oricare [i toate formalit`]ile impuse de
lege în vederea ob]inerii aprob`rii autorit`]ilor compe-
tente, a înregistr`rii, a execut`rii hot`rîrilor adoptate
de c`tre Adunarea Extraordinar` [i a asigur`rii opoz-
abilit`]ii acestora fa]` de ter]i. Dl. Sitaru Alexandru are
dreptul s` delege îndeplinirea mandatului men]ionat
mai sus altor persoane. Persoanele care au calitatea de
ac]ionar, pot exercita dreptul de a participa la
Adunarea General` Ordinar` [i Adunarea General` Ex-
traordinar` precum [i dreptul de vot personal sau prin
reprezentare. Reprezentarea poate fi asigurat` [i prin
alte persoane decât ac]ionarii în baza unei procuri spe-
ciale; Procura special`, documentele [i materialele in-
formative referitoare la problemele incluse pe ordinea
de zi a Adun`rii Generale Ordinare respectiv Extraor-
dinare, vor fi puse la dispozi]ia ac]ionarilor la  sediul
Societ`]ii din Bucure[ti, str. Mizil nr.3, Camin nr.3, et.1,
sect.3. Administrator Unic, Sitaru Alexandru.

Convocare: În temeiul prevederilor articolului 117 din
Legea nr. 31/1990, republicat`, cu modific`rile [i com-
plet`rile ulterioare, Pre[edintele Consiliului de Admin-
istra]ie al Societ`]ii GDF SUEZ Energy România SA,
societate comercial` cu sediul social în Bucure[ti, bd.
M`r`[e[ti, nr. 4-6, sector 4, înregistrat` la Oficiul Reg-
istrului Comer]ului cu nr. J40/5447/2000, Cod Unic de
Înregistrare 13093222 („Societatea” sau „GSER”), con-
voac` în data de 07.04.2015, ora 11.00 la sediul social al
Societ`]ii, Adunarea General` Ordinar` a Ac]ionarilor.
Ordinea de zi a Adun`rii Generale Ordinare este
urm`toarea: 1. Aprobarea modific`rii componentei
Consiliului de administra]ie al societ`]ii, la solicitarea
ac]ionarului Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici
[i Mijlocii [i Mediului de Afaceri. Informa]iile cu privire
la numele, localitatea de domiciliu [i calificarea profe-
sional` a persoanelor propuse pentru func]ia de ad-
ministrator sunt puse la dispozi]ia ac]ionarilor.
Documentele [i materialele aferente problemelor in-
cluse pe ordinea de zi a Adun`rii Generale Ordinare a
Ac]ionarilor, pot fi consultate de ac]ionarii interesa]i,
la sediul societ`]ii, începând cu data de 09.03.2015, în
zilele lucr`toare, între orele 9:00–15:00. Unul sau mai
mul]i ac]ionari reprezentând, individual sau împreun`,
cel pu]in 5% din capitalul social, au dreptul: a) de a in-
troduce puncte pe ordinea de zi a adun`rilor generale,
cu condi]ia ca fiecare punct s` fie înso]it de o justifi-
care sau de un proiect de hot`râre propus spre
adoptare de adunarea general` [i b) de a prezenta
proiecte de hot`râre pentru punctele incluse sau pro-
puse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adun`rilor gen-
erale. Drepturile pot fi exercitate numai în scris în
termen de cel mult 15 zile de la data public`rii
convoc`rii în Monitorul Oficial. Pot participa la adunare
doar Ac]ionarii înscri[i în Registrul ac]ionarilor al So-
ciet`]ii, conform extrasului din Registrul ac]ionarilor
eliberat de Societate. Dreptul de vot poate fi exercitat
direct sau prin reprezentant. Accesul reprezentan]ilor
îndrept`]i]i s` participe la Adunarea General` Ordinar`
a Ac]ionarilor este permis pentru ac]ionarii
reprezenta]i [i persoanele juridice, în baza procurii/
mandatului acordat de ac]ionarul respectiv persoanei
împuternicite s` îl reprezinte. Procura/ mandatul în
original, completat [i semnat, va fi transmis la sediul
Societ`]ii, în termenul prev`zut de lege [i va fi p`strat
la secretariatul corporate al Societ`]ii.

Hot`rârea Adun`rii Generale Extraordinare a Ac]ionar-
ilor Societ`]ii ROMBETON SA din data de 20 februarie
2015: Adunarea General` Extraordinar` a Ac]ionarilor
societ`]ii Rombeton SA („Societatea”), cu sediul în Bu-
cure[ti, sector 3, Str. Vasile Lucaci nr. 35, înregistrat` la
Registrul Comer]ului de pe lâng` Tribunalul Bucure[ti
sub nr. J40/480/1991, avand codul unic de înregistrare

RO 361277, convocat` [i ]inut` în condi]iile legii la data
de 19/20 februarie 2015, ora 15:00, la sediul social din
Bucure[ti, Sector 3, Str. Vasile Lucaci nr. 35, în prezen]a
ac]ionarilor Societ`]ii ce de]in un num`r de 251.036
ac]iuni, reprezentând 59,4352% din capitalul social total,
ca urmare a dezbaterilor care au avut loc cu privire la
punctele înscrise pe ordinea de zi [i consemnate în pro-
cesul- verbal de [edin]`, cu majoritatea cerut` de lege [i
de actul constitutiv Hot`r`[te: 1. Se aprob`, cu unanim-
itate de voturi ale ac]ionarilor prezen]i [i reprezenta]i
în [edin]`, neefectuarea de c`tre Societate a demer-
surilor legale necesare în vederea admiterii la
tranzac]ionare a ac]iunilor emise de aceasta pe o pia]`
reglementat`. 2. Se aprob`, cu unanimitate de voturi
ale ac]ionarilor prezen]i [i reprezenta]i în [edin]`, efec-
tuarea de c`tre Societate a tuturor demersurilor legale
necesare în vederea admiterii la tranzac]ionare a ac]iu-
nilor emise de aceasta în cadrul sistemului alternativ de
tranzac]ionare (AERO); 3. Se constat` ca r`mas f`r`
obiect punctul 3 înscris pe ordinea de zi, prin vot de-
schis, cu votul ac]ionarilor reprezentând 59,4352% din
capitalul social total,  privind procedura de retragere din
Societate a ac]ionarilor în temeiul art. 134 din Legea So-
ciet`]ilor coroborat cu art. 3 alin. (1) [i (2) din Legea RAS-
DAQ; 4. Se aprob`, prin vot deschis, cu unanimitate de
voturi ale ac]ionarilor prezen]i [i reprezenta]i în [edin]`,
stabilirea datei de 12.03.2015 ca dat` de înregistrare pen-
tru identificarea ac]ionarilor asupra c`rora se r`sfrâng
hot`rârile Adun`rii Generale Extraordinare a Ac]ionar-
ilor, în conformitate cu prevederile art. 238 alin. (1) din
Legea nr. 297/2004; 5. Se aprob`, prin vot dechis, cu una-
nimitate de voturi ale ac]ionarilor prezen]i [i
reprezenta]i în [edin]`, stabilirea datei de 11.03.2015 ca
data “ex-date”, respectiv data anterioar` datei de înreg-
istrare cu un ciclu de decontare minus o zi lucr`toare,
de la care instrumentele financiare obiect al hot`rârilor
organelor societare se tranzac]ioneaza f`r` drepturile
care deriv` din respectivele hot`râri, a[a cum rezult`
din prevederile art. 2 lit. f) din Regulamentul C.N.V.M.
6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale
ac]ionarilor în cadrul adun`rilor generale ale societ`]ilor
comerciale, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare; 6.
Se aprob`, prin vot dechis [i cu majoritate de 76,3838%
din capitalul social prezent [i reprezentat în [edin]`,
aprobarea respectiv ratificarea încheierii contractului
de vânzare- cump`rare autentificat sub nr.
495/18.11.2014 de c`tre Societatea Profesional` Notar-
ial` Haraga Lidia [i Luca Viorel între Societate, în calitate
de vânz`tor [i Societatea Lafarge Agregate Betoane S.A.
în calitate de cump`r`tor ce are ca obiect vânzarea-
cump`rarea imobilului situat în Bucure[ti, str. Drumul
Bercenarului nr. 2-4, înscris în cartea Funciar` nr. 220881
nr. cad. 220881 Bucure[ti; 7. Se aprob`, prin vot deschis,
cu unanimitate de voturi a ac]ionarilor prezen]i [i
reprezenta]i în [edin]`, împuternicirea domnului Sub-
tirelu Gabriel, în calitate de Pre[edinte al Consiliului de
Administra]ie, de a efectua toate actele de procedur` [i
de a realiza toate formalit`]ile prev`zute de lege pen-
tru a duce la îndeplinire hot`rârea A.G.E.A., incluzând,
dar nelimitându-se la depunerea [i preluarea actelor [i
semnarea lor în numele [i pe seama Societ`]ii la [i de la
Registrul Comer]ului Bucure[ti, Autoritatea de
Supraveghere Financiar`, precum [i alte entit`]i publice
sau private. Persoana astfel împuternicit`, va avea drep-
tul de a substitui orice alt` persoan` în scopul realiz`rii
mandatului s`u; Drept pentru care s-a încheiat prezenta
hot`râre în 4 exemplare originale. Pre[edinte de
[edin]`, Dl. Subtirelu Gabriel; Secretar de [edin]`, D-na
Portarescu Daniela.

PIERDERI
Pierdut Certificat constatator nr. 18965/24.02.2009,
apartinand Calin I. Alexandrina Persoan` Fizic` Autor-
izat`, F29/646/2002. |l declar nul.

Subsemnatul Stroia Valentin domiciliat în loc. Lisa nr. 90,
jud. Bra[ov, am pierdut Certificat de preg`tire profe-
sional` cu seria CPIM atestat pentru mase/ dimensiuni
dep`[ite cu seria agabaritic nr. 242998, în data de
10.02.2015 în zona F`g`ra[. Îl declar nul.

Declar nule carnetul de student [i legitima]ia de trans-
port emise pe numele Ioni]e Maria-Miruna de c`tre
{coala Na]ional` de Studii Politice [i Administrative.

Pierdut contract vânzare cump`rare nr. 562/13467/1992
pe numele Odorhean {tefan [i Odorhean Lidia cu SC
Orizont SA.

Contract vânzare cump`rare, proces verbal, contract
rate, schi]` pentru locuin]`, M`nescu Gabriel Valter
strada Dumbrava Nou`, nr. 35, bloc S22, scara 1, etaj 2,
apartament 48, sector 5, le declar nule.

Pierdut Certificat de Înregistrare al societ`]ii Stan Ahuja
Couture SRL, seria B, nr. 1273081, cu sediul în Bucure[ti,
Sectorul 1, Str. Mun]ii Tatra, nr. 4-10, Etaj 5, Ap. camera
13, CUI: 24237323, J40/12846/2008.

14 Jurnalul na}ional Miercuri, 4 martie 2015



Miercuri, 4 martie 2015  Jurnalul na}Ional 15

Sport

LIGA 1

ETAPA 19

VINERI
Chiajna – O]elul 3-0
Dina ('58, '67), 
Purece ('90+4)
Boto[ani – Petrolul 0-1
Teixeira ('48-pen.)

SåMBåTå
CSMS Ia[i – Media[ 1-0
Golubovici ('35)
Dinamo – „U” Cluj 3-0
Bilinski ('28, '90+3), 
V. Laz`r ('68)

DUMINICå
CSU Craiova – Steaua0-0
CFR Cluj – Pandurii 0-4
M. Roman ('2), 
Amadio ('45), Eric ('83),
Shalaj ('85)
FC Bra[ov – Astra 1-1
Cr. Ganea ('40)/ 
Tembo ('80)

IERI
Tg.Mure[ - Ceahl`ul 3-0
Bumba ('27), Zicu ('30),
N'Doye ('47)
Rapid – Viitorul 0-0

Mihai Igiro[anu

Rapid [i Viitorul au \ncheiat
luni sear` etapa a 19-a din
Liga 1. Dup` victoria surprin -
z`toare din Ghencea, giule[ -
tenii au considerat c` tactica
cea mai potrivit` pentru ob -
]inerea celei de-a doua victorii
consecutive a fost „hai s`-i
lu`m pe sus”. Numai c` trupa
lui Pustai [i-a anulat singur`
[ansele pentru cele trei puncte.
Daniel Niculae [i Josl au fost
elimina]i \n prima repriz` pen-
tru atacuri incon [ti ente [i
extrem de dure, iar p~n` la
final echipa gazd` n-a mai
avut resurse pentru ob]i nerea
victoriei. Totu[i, chiar [i cu
doi oameni mai pu]in, Rapid a
reu[it s` ]in` de remiza alb`,
profit~nd [i de presta]ia jal-
nic` a celor de la Viitorul.
Deja, giu le[tenii se confrunt`
cu o mare problem`, cea a car-
tona[elor ro[ii. Dup` ce S`pu -
naru a fost eliminat \n prima
etap`, Niculae [i Josl au fost
trimi[i [i ei la vestiare mai

devreme, iar \n condi]iile unui
lot sub]ire numeric cele trei
„ro[ii” pot avea efecte grave. 

„Am crezut c` l-am lovit
din lateral [i c` nu a fost cu
in tensitate. Dup` aceea, am
v`zut relu`rile [i mi-am dat
seama c` a fost mai grav. A
fost un carto na[ ro[u meritat,
pentru o intra re ur~t`. Bine c`
Banel nu are nimic. Altfel,
cred c` punctul ob]inut \n opt
juc`tori de c~mp este meritat
[i sunt sigur c` am fi putut

c~[tiga dac` jucam \n efectiv
complet p~n` la final”, a de -
clarat unul dintre cei mai expe -
rimenta]i juc`tori ai Rapidului,
Daniel Niculae, dup` meci. 

La r~ndul s`u, antrenorul
rapidist, Cristi Pustai (foto) a
spus: „|mi felicit juc`torii r` -
ma[i pe teren, nu [i pe cei care
au fost elimina]i. Am~ndoi
juc`torii au f`cut exces de zel.
Dou` cartona[e ro[ii luate prea
u[or, dar acesta este Rapidul.
Tr`im pe riculos, tr`im frumos”.

Incon[tien]ii, egalii
frico[ilor \n Giule[ti

CLASAMENT

1. Steaua 19 36-9 44p
2. Petrolul 19 31-11 39
3. Tg. Mure[ 19 27-11 36
4. Craiova 19 23-20 33
5. Astra 19 33-16 32
6. Dinamo 19 31-26 32
7. Boto[ani 19 23-25 28
8. Viitorul 19 23-26 22
9. Pandurii 19 24-25 21
10. Chiajna 19 22-27 21
11. Bra[ov 19 21-30 20
12. Media[ 19 19-26 19
13. „U” Cluj 19 21-27 18
14. Ia[i 19 18-28 18
15. Rapid 19 8-24 15
16. Ceahl`ul19 14-35 15
17. O]elul 19 7-28 12
18. CFR Cluj 19 27-14 11

ETAPA VIITOARE

Vineri: Ceahl`ul – Pan-
durii (18:00), ASA Tg.
Mure[ – Dinamo (20:30);
S~mb`t`: O]elul – FC
Bra[ov (18:00), Astra – FC
Boto[ani (20:30); 
Duminic`: „U” Cluj – 
Chiajna (16:00), Viitorul –
CS U Craiova (18:00),
Steaua – CFR Cluj (20:30); 
Luni: Petrolul – CSMS Ia[i
(18:00), Gaz Metan
Media[ – Rapid (20:30). 

INTACT IMAGES

Mica Publicitate

LICITA}II

Prim`ria Municipiului Piatra Neam] anun]` anularea
licita]iei din data de 13 martie 2015 pentru bunul imo-
bil - teren intravilan, proprietatea privat` a munici -

piului Piatra Neam], în suprafa]` de 23 mp, propri-
etate privat`, situat în str. Pinului nr.2 A.

Societatea Electrica Furnizare SA organizeaz` vân-
zarea prin licita]ie public` cu strigare a imobilului
teren construit [i neconstruit de 5.669mp, cl`dire
c`min muncitoresc CFR –cl`dire corp A având regim
de în`l]ime P+2E, cl`dire nou` compus` din D+P+5E
–cl`dire corp B [i club sportiv –cl`dire corp C, am-
plasat în Bra[ov, Str. Iuliu Maniu nr. 45A, jude] Bra[ov.
Licita]ia va avea loc în data de 18.03.2015, ora-12.00, la
sediul Societ`]ii Electrica Furnizare SA, {os. {tefan cel
Mare, nr.1A, Sector 1, Bucure[ti. Termenul de
depunere a ofertelor este: 17.03.2015, ora-15.00. Cai-
etul de sarcini se poate ob]ine de la sediul Societ`]ii
Electrica Furnizare SA –{os. {tefan cel Mare, nr.1A,
Sector 1, Bucure[ti, persoan` contact –Cristian
Ionescu, telefon: 0723.221.187. Contravaloarea caietu-
lui de sarcini este în sum` de 500 lei [i se achit` cu
OP în contul Societ`]ii Electrica Furnizare SA:
RO64INGB0001008197998910, deschis la Banca
ING–Sucursala Bucure[ti.

Consiliul Local al Comunei Ciorani, jude]ul Prahova
cu sediul în Comuna Ciorani, satul Cioranii de Jos,
nr.1287bis, jude]ul Prahova, tel/fax: 0244/462.025,
email: contabilitate@primariaciorani.ro, cod fiscal:
2845648, organizeaz` la sediul s`u din Comuna Cio-
rani sat Cioranii de Jos, nr.1287bis, jude]ul Prahova,
licita]ie public` în vederea concesion`rii a dou`
înc`peri în suprafa]` total` de 39,91 mp aflate la
sediul Consiliului Local -anexa Cioranii de Sus, jude]ul
Prahova în vederea deschiderii unui cabinet stomato-
logic, la data de 31.03.2015, ora 10.00. Documenta]ia
poate fi procurat` de la Registratura Prim`riri Ciorani
la pre]ul de 100 lei, achitat` la casieria Prim`riei Co-
munei Ciorani. Data limit` pentru solicitarea
clarific`rilor: 26/03/2015, ora 16.00. Data limit` de
depunere a ofertelor: 30/03/2015, ora 14.00 la sediul
Prim`riei Comunei Ciorani, 1 exemplar. Solu]ionarea
litigiilor se realizeaz` conform prevederilor Legii con-
tenciosului administrativ nr.554/2004 actualizat` de
c`tre sec]ia de contencios administrativ a Tribunalu-
lui Prahova, din Ploie[ti, str.Pia]a Victoriei, nr.10,
tel/fax: 0244.529.107, email: tr.ph-contencios@just.
Rela]ii la telefon: 0244.462.025.

Consiliul Local al Ora[ului V`lenii de Munte, cu sediul
în ora[ul V`lenii de Munte. Str. Berevoie[ti, nr.3A, cod
fiscal: 2842870. tel: 0244.280.816, fax: 0244.280.631,
organizeaz` în data de 23.03.2015, ora 11:00, licita]ie
public` cu strigare pentru închirierea unui imobil cu
destina]ia desf`[ur`rii de activit`]i de alimenta]ie
public` [i spa]iu subteran -WC Public. Pre]ul minim
ce poate fi ofertat este prev`zut în caietul de sarcini
stabilit conform Hot`rârilor Consiliului Local
nr.82/23.12.2009. nr.99/20.12,2013 [i 78/26.09.2014.
Închirierea se va face pe o perioad` de 1 an. Procu-
rarea documenta]iei de licita]ie se va face în perioada
02.03.2015-20.03.2015, de la sediul Prim`riei V`lenii
de Munte, cam.2. Participan]ii la licita]ie au obliga]ia
de a achizi]iona documenta]ia de licita]ie contra
sumei de 50 lei pentru închirierea imobilului cu des-
tina]ia desf`[ur`rii de activit`]i dc alimenta]ie pub-
lic` [i spa]iu subteran. Data limit` pentru depunerea
ofertelor esîe 20.03.2015, ora 16:00. [edin]a public`
de deschidere a ofertelor se va desf`[ura la sediul
Prim`riei Ora[ului V`lenii de Munte, Str.Berevoie[ti
nr.8, în data de 23.03.2015, ora 11:00. Informa]ii supli-
mentare: tel.0244.280.816, int.225.

Prim`ria Comunei Bîrs`ne[ti, jude]ul Bac`u, conce-
sioneaz` prin licita]ie public` cu oferte în plic sigi-
lat, suprafa]a de 891,00 mp teren neproductiv, parte
din domeniul public al comunei, situat în centrul
civic al satului Caracl`u. Pe terenul concesionat se
vor executa lucr`ri edilitar-gospod`re[ti pentru
între]inerea [i amenajarea acestuia, în conformitate
cu normativele în vigoare pentru eficienta
gospod`rire a zonelor inundabile. Durata concesiu-
nii este de 49 de ani. Pre]ul minim de pornire al
licita]iei este de 143 euro/an, echivalentul a 632
lei/an. Licita]ia va avea loc în data de 24.03.2015,
orele 14.00. Termenul limit` de depunere a ofertelor:
24.03.2015, orele 10.00. Pentru ob]inerea docu-
menta]iei de participare la licita]ie [i rela]ii supli-
mentare v` adresa]i la sediul UAT Bîrs`ne[ti,
Compartimentul colectare impozite [i taxe locale, în
perioada 26.02-23.03.2015, telefon: 0234/334.000,
pân` la orele 14.00.

Debitorul SC Ortoptimed SRL cu sediul în Dr. Tr. Sev-
erin, str. B.dul Carol I, nr.73, jud. Mehedin]i,
J25/173/1996, CIF: 8347596, aflat` în procedur` de fal-

iment \n bankruptcy, en faillite în dosar nr.
5772/101/2013-Tribunalul Mehedin]i, prin lichidator ju-
diciar Consultant Insolven]` SPRL reprezentat` de ec
Popescu Emil, cu sediul ales în localitatea Dr. Tr. Sev-
erin, str. Z`br`u]ului, nr. 7A, jud. Mehedin]i, scoate la
vânzare: - spa]iu comercial cu regim de în`l]ime P+1,
situat în localitatea Dr. Tr. Severin, str .B – dul
Revolu]iei 16 – 22 Decembrie, nr.1, bl.B1, parter, jud.
Mehedin]i, compus din la parter sal` de vânzare, cab-
inet medical, laborator optic, grup sanitar [i hol +etaj,
CF nr. 50580 – C1 - U24, Nr. cadastral 121/1/0/1. Pre]ul
de pornire a licita]iei este 360.000,00 lei exclusiv
T.V.A. Titlul executoriu în baza c`ruia lichidatorul judi-
ciar procedeaz` la vânzarea bunului imobil * spa]iu
comercial * descris anterior, o reprezinta sentinta nr.
707/2014 din data de 10.06.2014 de deschidere a pro-
cedurii de faliment pronun]at` de c`tre judec`torul
sindic in dosarul de insolven]` nr.5772/101/2013 aflat
pe rolul Tribunalului Mehedinti. Licita]ia va avea loc
la biroul lichidatorului judiciar din localitatea Dr. Tr.
Severin, str. Z`br`u]ului nr.7A, jud. Mehedin]i la data
de 13.03.2015 orele 14:00. Inform`m to]i ofertan]ii fap-
tul c` sunt obliga]i s` depuna o garan]ie reprezentând
10% din pre]ul de pornire al licita]iei [i s`
achizi]ioneze caietul de sarcin` în suma de 1000,00
lei. Contul unic de insolven]` al debitoarei SC Ortop-
timed SRL Dr. Tr. Severin este:
RO30WBAN251100002650 1024 deschis la Intesa San-
paolo SA Sucursala Dr. Tr. Severin. Invit`m pe toti cei
care vor s` participe la [edin]a de licita]ie din data de
13.03.2015 s` depun` oferte de cump`rare [i docu-
mentele în copie xerox din care rezult` faptul c` a fost
achitat` garan]ia de licita]ie [i contravaloarea caietu-
lui de sarcin` pân` la data de 12.03.2015 orele 16,00
la adresa men]ionat` anterior respectiv loc. Dr. Tr. Sev-
erin, str. Z`br`u]ului nr. 7A, jud. Mehedin]i. Som`m
pe to]i cei care pretind vreun drept asupra imobilului
s` anun]e lichidatorul judiciar \nainte de data stabilit`
pentru vânzare în termen, sub sanctiunea prevazut`
de lege. Rela]ii la sediul lichidatorului judiciar din loc.
Dr. Tr. Severin, str. Z`br`u]ului, nr.7, jud. Mehedin]i,
telefon 0742592183, tel./fax: 0252354399 sau la adresa
de email: office@consultant-insolventa.ro.; site
www.consultant-insolventa.ro. Lichidator judiciar,
Consultant Insolven]` SPRL prin ec. Emil Popescu.

SC CONPET SA Ploie[ti, organizeaz` o licita]ie
public` cu strigare, pentru \nstr`inarea unor mi-
jloace auto, [i stocuri din magazii. {edin]a de
licita]ie se organizeaz` \n data de 24.03.2015, ora
10:00, cu acces admis tuturor ofertan]ilor. Pen-
tru rela]ii tehnice privind: Mijloacele auto
scoase la licita]ie v` puteti adresa Serviciului
Transporturi, tel. 0244/401360 int. 1370.
Stocurile din magazii scoase la licita]ie v` puteti
adresa Biroului Aprovizionare, tel. 0244/401360.
Garantia de participare este in cuantum de 10%
din valoarea bunurilor pentru care ofertantul a
optat sa liciteze, iar taxa de participare la lici-
tatie este de 50 lei si este nerambursabila pen-
tru ofertan]ii accepta]i s` participe la licita]iile
de mijloace auto [i stocuri din magazii. Taxa de
participare [i garan]ia de participare se vireaz`
în contul de virament
RO38RNCB0205044865700001 deschis la BCR
Ploie[ti, ori prin plata în numerar la caseria so-
ciet`]ii, situat` la dispeceratul central, str. Anul
1848 nr. 1-3 Ploiesti, pan` la data de 24.03.2015,
ora 9:30. Pentru informa]ii privind condi]iile de
participare la licita]ie, modelul de contract, lista
bunurilor ce fac obiectul licita]iei contacta]i
Biroul Patrimoniu, tel 0244/401360 interior
1384. Data limita pan` la care se pot solicita in-
forma]ii [i depune documenta]ia de participare
la licita]ie este data licitatiei ora 10:00, la
Comisia de Licita]ie. Licita]ia va avea loc \n data
de 24.03.2015, ora 10:00 la sediul ad-tiv nr. II, str.
Rezervoarelor nr.8, Ploie[ti –sala de [edinte.
COMISIA DE LICITA}IE: Presedinte:  Cons. Jr
Cristina Vladescu Serv. Juridic. Membrii: Ec. Do-
bromir Mihaela - Serv. Contabilitate; Ing. Petre
Marian - Birou Aprovizionare; Ing. Ioan Raduta
Narcis- Birou Aprovizionare; Ing. Cristina Timo-
fte - Serv. Integritatea Conductelor. Secretar: Ing.
Catalina Mitran - Birou Patrimoniu.


