
anun}uri

OFERTE SERVICIU
Unitatea Militar` 0131 Bucure[ti scoate la concurs o func]ie
de conduc`tor auto profesionist – cu studii liceale [i ba-
calaureat. Rela]ii la telefon: 0214081078; 0214081242.

Liceul teoretic “[coala European` Bucure[ti” (Bd.Expozi]iei
nr.24D, sector.1) scoate la concurs, în vederea titulariz`rii,
urm`torele posturi didactice: 5 posturi înv`]`tor; 4 posturi
profesor limba englez`; 1 post profesor matematic`; 1 post
profesor consilier; 1 post profesor limba german`; 1 post
profesor limba francez`; 1 post profesor  biologie; 1 post
profesor fizic`; Concursul va avea loc în perioda 9-22.febru-
arie.2015. Informa]ii suplimentare se pot ob]ine de la sec-
retariatul [colii sau la telefon: 031.438.12.12/0720.068.490.

Proto Technology are ca principal domeniu de activitate
fabricarea de prototipuri, machete [i matri]e, numai în
lemn, argil`, r`[ini sau materiale compozite, cu prec`dere
în industria auto. C`ut`m persoan`, femeie/b`rbat, care
are cuno[tin]e în matri]are, machetare [i prototipare,
desen tehnic [i lucrul cu unelte manuale. Pentru mai
multe informa]ii, v` rug`m s` ne scrie]i pe adresa con-
tact@prototechnology.ro. 

Prim`ria Comunei Bistre], cu sediul în Comuna Bistre], Str.
Calea Dun`rii, nr. 192, Jude]ul Dolj, organizeaz` concurs
pentru ocuparea func]iei contractuale de execu]ie vacante
de muncitor calificat III în cadrul aparatului de specialitate
al primarului- Compartimentul Administrativ în data de
29.01.2015, ora 10.00- proba scris`, urmând ca proba de in-
terviu s` se stabileasc` potrivit art.24 alin.5 din HG
286/2011, modificat art.l pct.21 din HG nr. 1027/2014. Can-
dida]ii trebuie s` îndeplineasc` condi]iile prev`zute de art.
3 din HG 286/2011, modificat de art.I pct.1 din HG
nr.1027/2014, precum [i urm`toarele condi]ii specifice: pos-
esor permis de conducere categoria B, studii generale-
[coala profesional`. Dosarele de înscriere la concurs se pot
depune în termen de 10 zile lucr`toare de la data public`rii
anun]ului în Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul
Prim`riei Comunei Bistre] [i trebuie s` cuprind` obligato-
riu documentele prev`zute de art.49 din art. 3 din HG
286/2011, modificat de art.l pct.1 din HG nr.1027/2014. Bib-
liografia este afi[at` la sediul institu]iei. Informa]ii supli-
mentare se pot ob]ine la telefon: 0251.355.011.        

Aeroclubul României cu sediul în Bucure[ti, bd. Lasc`r
Catargiu nr.54, sector 1, organizeaz` concurs pentru ocu-
parea unor posturi vacante în data de 04.02.2015, ora
09.00 proba scris`, respectiv în data de 10.02.2015, ora
09.00 interviu. Dosarele se depun la sediul Aeroclubului
României pân` la data de 21.01.2015 ora 14.00. Rela]ii su-
plimentare se ob]in la telefon 0372.705.952 persoana de
contact: Tudose Daniela. Candida]ii trebuie s` în-
deplinesc` condi]iile specifice pentru postul scos la con-
curs astfel: -Comandant Adjunct Aeroclub Teritorial
Bucure[ti- Clinceni– 1 post: studii medii; licen]` de personal
navigant+ calificare de instructor+ experien]` ca instructor
de min. 1 an; -Comandant Adjunct Aeroclub Teritorial
Craiova– 1 post: studii medii; licen]` de personal navigant+
calificare de instructor+ experien]` ca instructor de min. 1
an; -Comandant Adjunct Aeroclub Teritorial Ia[i– 1 post:
studii medii; licen]a de personal navigant+ calificare de in-
structor+ experien]` ca instructor de min.1 an; -Coman-
dant Adjunct Aeroclub Teritorial Ploie[ti– 1 post: studii
medii; licen]a de personal navigant+ calificare de instruc-
tor+ experien]` ca instructor de min.1 an; -Comandant Ad-
junct Aeroclub Teritorial Suceava– 1 post: studii medii;
licen]` de personal navigant+ calificare de instructor+ ex-
perien]` ca instructor de min. 1 an; -{ef zbor Aeroclub Ter-
itorial Bucure[ti- Clinceni– 1 post: studii medii; licen]` de
personal navigant+ calificare de instructor+ experien]` ca
instructor de min. 1 an; -Pilot instructor– Serviciul Aeron-
ave Ultrau[oare– 1 post: studii medii; licen]` de personal
navigant (ULM)+ calificare de instructor ULM; -Pilot in-
structor- Compartiment Siguran]a Zborului– 1 post: studii
medii; licen]` de personal navigant+ calificare de instruc-
tor; -Para[utist instructor- Serviciu Certificare Personal [i
Tehnica Aeronautic`– 1 post: studii medii; licen]` de
para[utist+ calificare de instructor+ calificare RC+ autor-
iza]ie examinator; -Pilot comandant- Compartiment Sigu-
ran]a Zborului– 1 post: studii medii; licen]` de pilot;  -Pilot
comandant- Compartiment Preg`tire Personal Navigant–
1 post: studii medii; licen]` de pilot.

Aeroclubul României cu sediul în Bucure[ti, bd. Lasc`r
Catargiu nr. 54 sector 1  organizeaz` concurs pentru ocu-
parea unor posturi vacante în data de 04.02.2015, ora
09.00  proba scris`, respectiv în data de 10.02.2015, ora
09.00 interviu. Dosarele se depun la sediul Aeroclubului
României pân` la data de 21.01.2015 ora 14.00. Rela]ii su-
plimentare se ob]in la telefon 0372.705.952 persoana de
contact: Tudose Daniela. Candida]ii trebuie s` în-
deplinesc` condi]iile specifice pentru postul scos la con-
curs astfel: -{ef serviciu continuitatea navigabilit`]ii– 1
post: -studii superioare tehnice în domeniul avia]iei; -spe-
cializ`ri: între]inere aeronave [i/ sau navigabilitate; -cur-
suri specializare: audit; standarde de siguran]` în avia]ie;
curs PartM subpart G&I; -vechime în specialitate de cel
pu]in 3 ani; -{ef serviciu informare zboruri- naviga]ie– 1

post: studii medii+ curs calificare+ licen]a dispecer
opera]iuni zbor (personal operativ aeronautic); vechime
în specialitate de min. 10 ani; -{ef sec]ie repara]ii [i
între]inere de baz` – 1 post: -studii superioare– Faculatea
de aeronave; -licen]a de personal tehnic aeronautic în ter-
men de valabilitate; -{ef sector tehnic Aeroclub Teritorial
Bucure[ti- Clinceni– 1 post: studii medii; licen]a personal
tehnic aeronautic în termen de valabilitate în ultimii 2 ani;
-{ef sector tehnic Aeroclub Teritorial Ia[i– 1 post: studii
medii; licen]` personal tehnic aeronautic în termen de val-
abilitate în ultimii 2 ani; -{ef sector tehnic Aeroclub Terito-
rial Suceava– 1 post: studii medii; licen]` personal tehnic
aeronautic în termen de valabilitate în ultimii 2 ani; -Tehni-
cian tr. IA –Compartiment Tehnic- 1 post: studii medii;
vechime în munc` de cel pu]in 6 ani.

Spitalul Or`[enesc Ha]eg, cu sediul în localitatea Ha]eg,
Str. Vladimirescu, nr. 7, jude]ul Hunedoara, organizeaz`
concurs pentru ocuparea func]iei /func]iilor contractual/e
vacante /temporat vacante, de: 1 post asistent medical
principal CPU, perioad` determinat`. -nivel studii: [coala
post liceal` -vechime minim` 5 ani în specialitate 1 post
asistent medical principal sec]ia Obstetric` Ginecologie,
perioad` nedeterminat` -nivel studii: [coala post liceal` -
vechime minim` 5 ani în specialitate 1 post asistent med-
ical, sec]ia Pediatrie, perioad` determinat`. -nivel studii:
[coala post liceal` -vechime minim`: 6 luni 1 post asistent
medical debutant sec]ia Chirurgie-Sterilizare, perioad`
nedeterminat`. -nivel studii: [coala post liceal` -vechime
minim`: nesolicitat` 1 post asistent medical principal Lab-
orator Analize medicale, perioad` nedeterminat`. -nivel
studii: [coala post liceal` -vechime minim` 5 ani în spe-
cialitate 1 post infirmier`, sec]ia Interne, perioad` deter-
minat` -nivel studii [coala general` -vechime minim` 6
luni 1 post economist /jurist/inginer în cadrul comparti-
mentului RUNOS, perioad` nedeterminat` Nivel studii:
superioare de lung` durat` Vechime minim` 6 ani [i 6 luni
1 post Ec./Jr./Ing./studii medicale, comp.Managementul
Calit`]ii, perioad` nedeterminat` Nivel studii: superioare
de lung` durat` Vechime minim`: debutant, conform HG
286/23.03.2011, cu modific`rile ulterioare. Pentru partici-
parea la concurs candida]ii trebuie s` îndeplineasc`
urm`toarele condi]ii: a)are cet`]enia român`, cet`]enie a
altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor
apar]inând Spa]iului Economic European [i domiciliul în
România; b)cunoa[te limba român`, scris [i vorbit; c) are
vârsta minim` reglementat` de prevederile legale; d)are
capacitate deplin` de exerci]iu; e)are o stare de s`n`tate
corespunz`toare postului pentru care candideaz`, ates-
tat` pe baza adeverin]ei medicale eliberate de medicul de
familie sau de unit`]ile sanitare abilitate; f)îndepline[te
condi]iile de studii [i, dup` caz, de vechime sau alte
condi]ii specifice potrivit cerin]elor postului scos la con-
curs; g)nu a fost condamnat` definitiv pentru s`vâr[irea
unei infrac]iuni contra umanit`]ii, contra statului ori con-
tra autorit`]ii, de serviciu sau în leg`tur` cu serviciul, care
împiedic` înf`ptuirea justi]iei, de fals ori a unor fapte de
corup]ie sau a unei infrac]iuni s`vâr[ite cu inten]ie, care ar
face-o incompatibil` cu exercitarea func]iei, cu excep]ia
situa]iei în care a intervenit reabilitarea. Concursurile se
vor desf`[ura astfel: Pentru posturile de asisten]i medicali
[i infirmier`: -Proba scris` în data de 30.01.2015, ora-09.00;
-Proba interviu în data de 30.01.2015, ora-12.00. Pentru pos-
turile din comp.RUNOS [i Managemenul Calit`]ii: -Proba
scris` în data de 29.01.2015, ora-09.00; -Proba interviu în
data de 29.01.2015, ora-12.00. Dosarele se pot depune la
biroul RUNOS din cadrul Spitalului Or`[enesc Ha]eg,
Str.T.Vladimirescu, nr.7, jud.Hunedoara, pân` în data de
16.01.2014, ora 12.00. Persoan` contact: Ciurea Cornelia,
tel.: 0354.408.894; 0354.408.895, fax: 0354.802.463,
int.133, 134.

CITA}II
Se citeaz` numi]ii Crew Maria, Dumitra[cu Daniel Armand
[i Dinu Estera, Popescu Dorel [i Popescu Adrian Vasile, la
Judec`toria Brezoi, în dosar nr 859/198/2010, partaj, cu ter-
men la 12.01.2015.

Ciobanu Ion– Mitic` este chemat la Judec`toria Dr. Tr. Sev-
erin în Dosar nr. 5967/225/2014 – familie [i minori, în cali-
tate de pârât, în data de 29.01.2015, ora 8.30.

V`duva Alexandru cu domiciliul în comuna Frec`]ei,
jude]ul Tulcea, în calitate de so] al defunctei V`duva Maria,
este citat pentru data de 19 februarie 2015, la ora 12.00, la
Biroul Individual Notarial S`lceanu Lia cu sediul în mu-
nicipiul Tulcea, str. Slt. Corneliu Gavrilov nr.168, bl.A2, sc.D,
ap.4, jud. Tulcea, pentru a lua parte la dezbaterea succe-
siunii defunctei V`duva Maria, decedat` la data de 16 feb-
ruarie 2014 cu ultimul domiciliu în mun. Tulcea str. P`cii
nr.103, bl. M 2, sc.A, et.2, ap.33, jud. Tulcea, în dosarul nr. 87
din data de 10 decembrie 2014.

SC Highway Maintenance SRL, cu ultimul sediu cunoscut
în Bucure[ti, sector 3, str.Laborator, nr.135, J40/10861/2010,
CUI RO27686300, este citat` în calitate de pârât` la
Judec`toria Pite[ti, cu sediul în Pite[ti, B-dul Eroilor, nr.5,
jud.Arge[, în dosarul nr.25509/280/2013, pentru data de

19.01.2015, în proces cu SC International Lazar Company.

Se citeaz` în calitate de pârât numitul Hurducaciu Sorin Za-
harie, CNP  HYPERLINK "tel:1730816261488" \o
"blocked::tel:1730816261488" 1730816261488, cu ultimul
domiciliu cunoscut în Reghin,  HYPERLINK "x-apple-data-
detectors://1" \o "blocked::x-apple-data-detectors://1/" str.
Mihail Eminescu, nr. 98, jude]ul Mure[, la Tribunalul Mures,
sala 13, complet cfc4, in data de 13 ianuarie 2014, ora 9:00,
în dosarul civil nr.  HYPERLINK "tel:1114/289/2014" \o
"blocked::tel:1114/289/2014" 1114/289/2014 având ca
obiect declararea judec`toreasc` a mor]ii, dosar în care
numita Hurducaciu Susana are calitatea de reclamant`.

Se citeaz` Plopeanu George [i Plopeanu Oana, cu domi-
cilii necunoscute, în calitate de pârâ]i, la Judec`toria
Topoloveni – Arge[, în data de 15 ianuarie 2015, ora 9,00, în
Dosarul nr. 2016/828/2012, în proces cu Ioan Alexandru [i
Manu Nicolae.

Pârâtul S`bouanu Cristian, domiciliat în satul [i comuna
Butea, jud. Ia[i, este citat la Judec`toria Pa[cani, jud. Ia[i,
în data de 16.01.2015, ora 9.00, reclamant S`bouanu An-
drei, obiect succesiune, dosar 4116/866/2013.

Subsemnatul Bratu Ion este chemat la Judec`toria V`lenii
de Munte în data de 19 ianuarie, orele 9:00, în calitate de
pârât, în proces cu Pascu Nicoleta.  

Numitul Ocoleanu Valentin este chemat la Judec`toria
Corabia, camera Sala [edin]`, complet C2, în data de
20.01.2015, ora 9, în calitate de pârât, în proces cu SC Al-
lianz }iriac Asigur`ri SA în calitate de reclamant, în dosarul
nr. 1130/213/2014 având ca obiect preten]ii.

Se admite ac]iunea formulat` de reclamantul S`raru Cos-
tel împotriva pârâtei D`n`il` Adriana, citat` pe parcursul
judec`]ii la ultimul domiciliu cunoscut în Plopeni. Stabile[te
ca autoritatea p`rinteasc  ̀pentru minora S`raru Ana Maria
n`scut` la 13.04.2010, s` revin` în mod exclusiv reclaman-
tului. Stabile[te locuin]a minorei S`raru Ana Maria n`scut`
la 13.04.2010 la domiciliul tat`lui reclamant. Stabile[te ca
reclamantul s` execute în natur` obliga]ia de între]inere
c`tre minor` prin asigurarea celor necesare traiului, a chel-
tuielilor pentru educare, înv`]`tur` [i preg`tirea profe-
sional` a acestuia. Stabile[te ca pârâta s` execute obliga]ia
de între]inere c`tre minor`, prin plata unei pensii de
între]inere, lunar`, stabilit` în bani. Oblig` pârâta s`
pl`teasc` reclamantului, în favoarea minorei, o pensie de
între]inere în sum` de 168 lei lunar pân` la majoratul mi-
norei. Ia act c` nu s-au solicitat cheltuieli de judecat`.

DIVERSE
Dosar nr. 1985/229/2014. Judec`toria Fete[ti. Soma]ie.
Reclamantul Petcu Ionel, domiciliat în ora[ul ]`nd`rei, str.
Digului nr. 11A, jude]ul Ialomi]a, posesor al imobilelor com-
pus din teren intravilan, situat în ]`nd`rei, str. Digului, nr.
11A, jud. Ialomi]a, în suprafa]` de 486 mp., având
urm`toarele vecin`t`]i: la nord - str. Digului, la Sud, Culea
Zinca, la Est - str. Ar]arului, la Vest Petcu Constantin, [i o
cas` de locuit în suprafa]` de 58 mp., construit` din
chirpici, învelit` cu ]igl`, plus anexe în suprafa]` de 28 mp.,
construit` din chirpici, acoperit` cu ]igl`, solicit` în temeiul
uzucapiunii de lung` durat` prev. de art. 1846, 1860. C. civ.
dobândirea dreptului de proprietatea asupra acestor imo-
bile. To]i cei interesa]i s` fac` opozi]ie sunt soma]i ca în
termen de [ase luni de la emiterea prezentei soma]ii s`
formuleze cereri de opozi]ie, în caz contrar urmând a se
trece la judecarea cererii.

România. Judec`toria V`lenii de Munte. Jude]ul Prahova.
Dosar nr. 3573/331/2014. Data 12.12.2014. În temeiul
încheierii din data de 08.12.2014, potrivit art. 1051
C.proc.civ., ca urmare a cererii înregistrate pe rolul instan]ei
sub nr. 3573/331/2014, prin care se invoc` de c`tre recla-
man]i Vasilescu Constantin, domiciliat în mun. Ploie[ti, B-
dul Republicii nr. 23, bl. A6, et. 6, ap. 32, jud. Prahova [i
Iva[cu Constan]a, domiciliat` în or. V`lenii de Munte, Str.
Petre Liciu nr. 10, jude]ul Prahova, dobândirea dreptului de
proprietate ca urmare a uzucapiunii asupra imobilelor
terenuri în suprafa]` de cca. 2506 mp, situate în or. V`lenii
de Munte, str. Valea Gardului, T 52, P F331/5, jude]ul Pra-
hova, intravilan, avannd ca vecini: str. Valea Gardului, Aso-
cia]i Provita, Dinescu Ioana [i Piscan Ion [i de 7095 mp,
situate or. V`lenii de Munte, Str. Valea Gardului, T 33,
P.Pd.501 [i F.328/9, intravilan, având ca vecini: rest propri-
etate, MD Constantinescu Stelian, Ocolul Silvic V`lenii de
Munte, Ptre Dumitru, Cobzaru Ecaterina, Alexandrescu
Stelian, Alexandrescu Mihai, Mitilaru Puiu, Alexandrescu
Gheorghe [i v~lcel, se emite prezenta soma]ie. Pentru to]i
cei interesa]i s` fac` opozi]ie în termen de 6 luni de la
emiterea celei din urm` publica]ii. În lipsa opozi]iei for-
mulate în termen procedural, se va trece la judecarea
cererii. Men]ion`m c` imobilul este de]inut de c`tre recla-
man]ii Vasilescu Constantin, domiciliat în mun. Ploie[ti, B-
dul Republicii nr. 23, bl. A6, et. 6, ap. 32, jud. Prahova [i
Iva[cu Constan]a, domiciliat` în or. V`lenii de Munte, Str.
Petre Liciu nr. 10, jude]ul Prahova.

SC Matben Concept SRL av~nd CUI RO27851572,
J40/12744/2010 anun]` c` \n data de 28.12.2014 a fost fi-

nalizat` ac]iunea de distribuire a flutura[ilor promo]ionali
\n vederea promov`rii website-ului [i standurilor com-
paniei [i expozi]iei „Nicio mas` far` pe[te”, iar \n data de
30.12.2014 a fost finalizat` activitatea desf`[urata \n inc-
inta CF Bucure[ti Nord –Gara de nord privind distribuirea
gratuit` a c`r]ilor de bucate pentru campania „Nicio mas`
f`r` pe[te”, prev`zut` \n cadrul proiectului cu finan]are
nerambursabil` cf. contract nr.45/14.08.2013 \ncheiat cu
MADR DGP –AM P POP 2007-2013. Ambele ac]iuni au de-
curs conform specifica]iilor prezentate \n cadrul proiectu-
lui, cu respectarea condi]iilor contractuale. Valoarea total
eligibil` a proiectului este de 2.660.652,12 lei, finan]area
nerambursabil` reprezent~nd 80% din valoarea eligilib` a
proiectului iar durata de execu]ie a Contractului de
finan]are nerambursabil` a fost de 18 luni.

ADUNåRI GENERALE
Consiliul de Administra]ie al Ob[tii Mo[nenilor C`line[ti,
prin pre[edinte Dulcea Dumitru Eugen, convoac`
Adunarea General` Ordinar` pentru data de 25.01.2015,
orele 14 la sediul ob[tii din Satul C`line[ti, Ora[ Brezoi, Jud.
Vâlcea, cu urm`toarea ordine de zi: 1. Dare de seam`; 2.
Aprobarea bugetului de venituri [i cheltuieli pe anul 2015;
3. Discu]ii.

Convocare:  Consiliul de Administra]ie al Societ`]ii de Con-
struc]ii în Transporturi Bucure[ti SA, cu sediul în Bucure[ti,
Str. Opanez nr.3A, sector 2, înregistrat` la O.R.C. sub nr.
J40/994/1991, C.U.I. RO 949 (denumit` în continuare “So-
cietatea”), În temeiul Legii privind societ`]ile nr.31/1990,
republicat`, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare
(“Legea nr.31/1990”), Legii nr. 297/2004 privind pia]a de
capital, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare (“Legea
nr. 297/2004”), Regulamentului C.N.V.M. nr.6/2009 privind
exercitarea anumitor drepturi ale ac]ionarilor în cadrul
adun`rilor generale ale societ`]ilor, cu modific`rile [i com-
plet`rile ulterioare [i al Actului Constitutiv al Societ`]ii,
Convoac` Adunarea General` Extraordinar` a Ac]ionarilor
Societ`]ii (A.G.E.A.) pentru data de  09.02.2015 ora 9,00
la Punctul de lucru al Societ`]ii din Ora[ul Voluntari, Jud.
Ilfov, str. Pipera Tunari nr.2/II, Cl`direa ‘’North Center’’, et.6.
Dreptul a participa [i vota în cadrul A.G.E.A., apar]ine tu-
turor ac]ionarilor înregistra]i în Registrul Ac]ionarilor So-
ciet`]ii ]inut de Depozitarul Central SA Bucure[ti, la
sfâr[itul zilei de  28.01.2015, considerat` dat` de referin]`
pentru aceast` adunare („Data de Referin]`”). În cazul în
care la data men]ionat` mai sus nu se întrunesc condi]iile
de validitate/ cvorumul de prezen]` prev`zute de Legea
nr.31/1990 [i de Actul Constitutiv al Societ`]ii, se convoac`
[i se fixeaz` în temeiul art.118 din Legea nr.31/1990 cea de-
a doua A.G.E.A. a Societ`]ii pentru data de 10.02.2015, la
aceea[i or`, în acela[i loc, cu aceea[i ordine de zi [i Data de
Referin]`. Ordinea de zi a Adun`rii Generale Extraordi-
nar` a Ac]ionarilor este urm`toarea:  1. Aprobarea
efectu`rii de c`tre societate a demersurilor legale în ved-
erea admiterii la tranzac]ionare a ac]iunilor emise de so-
cietate pe pia]a reglementat` de Bursa de Valori Bucure[ti
sau în cadrul unui sistem alternativ de tranzac]ionare ATS,
în conformitate cu reglement`rile Autorit`]ii de Supraveg-
here Financiar` [i cele ale procedurilor Bursei de Valori Bu-
cure[ti. 2. Aprobarea procedurii de retragere din societate
a ac]ionarilor societ`]ii, în cazul în care nu se aprob` la
tranzac]ionare ac]iunile emise de societate pe pia]a regle-
mentat` de Bursa de Valori Bucure[ti sau în cadrul unui
sistem alternativ de tranzac]ionare ATS. 3. Aprobarea ca
Data de Înregistrare a zilei de 27.02.2015, conform art.238
alin.(1) din Legea nr.297/2004, pentru identificarea
ac]ionarilor asupra c`rora se r`sfrâng hot`rârile adoptate
în prezenta Adunare General` Extraordinare a ac]ionarilor.
4. Aprobarea datei de 27.01.2015 ca Ex– Date, calculat` în
conformitate cu defini]ia dat` de Articolul 2 litera f) din
Regulamentul nr. 6/2009. 5. Desemnarea persoanei îm-
puternicite de a încheia [i/sau semna în numele Societ`]ii
[i/sau al ac]ionarilor Societ`]ii cu posibilitatea de substi-
tuire, hot`rârile prezentei Adun`ri Generale, [i pentru a
efectua toate formalit`]ile legale pentru înregistrarea,
publicitatea, opozabilitatea, executarea [i publicarea aces-
tora. La Adunarea General` a Ac]ionarilor sunt
îndrept`]i]i s` participe [i î[i pot exercita dreptul de vot
numai ac]ionarii înregistra]i în Registrul Ac]ionarilor So-
ciet`]ii la Data de Referin]` (28.01.2015), conform preved-
erilor legale [i ale Actului Constitutiv, personal (prin
reprezentan]ii legali) sau prin reprezentant (pe baz` de
Procur` special`). Accesul ac]ionarilor îndrept`]i]i s` par-
ticipe la Adunarea General` a Ac]ionarilor este permis`
prin simpla prob` a identit`]ii acestora f`cut`, în cazul
ac]ionarilor persoane fizice, cu actul de identitate (buletin
de identitate/ carte de identitate pentru cet`]enii români
sau, dup` caz, pa[aport /legitima]ie de [edere pentru
cet`]enii str`ini) [i, în cazul persoanelor juridice, cu actul
de identitate al reprezentantului legal (buletin de identi-
tate/ carte de identitate pentru cet`]enii români sau, dup`
caz, pa[aport/ legitima]ie de [edere pentru cet`]enii
str`ini). Calitatea de reprezentant legal se dovede[te cu
un certificat constatator eliberat de registrul comer]ului
sau orice alt document emis de c`tre o autoritate compe-
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tent` din statul în care ac]ionarul este înmatriculat legal,
care atest` calitatea de reprezentant legal, prezentat în
original sau copie conform` cu originalul. Documentele
care atest` calitatea de reprezentant legal al ac]ionarului
persoan` juridic` vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de
data public`rii convocatorului Adun`rii Generale ale
Ac]ionarilor. Reprezentan]ii persoanelor fizice vor fi iden-
tifica]i pe baza actului de identitate (buletin de identitate/
carte de identitate pentru cet`]enii români sau, dup` caz,
pa[aport/ legitima]ie de [edere pentru cet`]enii str`ini),
înso]it de Procura special` semnat` de c`tre ac]ionarul
persoan` fizic`. Reprezentan]ii ac]ionarilor persoane ju-
ridice î[i vor dovedi calitatea pe baza actului de identitate
(buletin de identitate/ carte de identitate pentru cet`]enii
români sau, dup` caz, pa[aport/ legitima]ie de [edere
pentru cet`]enii str`ini), înso]it de Procur` special` sem-
nat` de reprezentantul legal al persoanei juridice respec-
tive. Reprezentan]ii ac]ionarilor persoane juridice vor
prezenta [i un document oficial care atest` calitatea de
reprezentant legal al semnatarului procurii speciale
(dovada emis` de o autoritate competent`, în original sau
copie conform` cu originalul, nu mai veche de 3 luni
înainte de data public`rii convocatorului Adun`rii Gen-
erale ale Ac]ionarilor). Documentele prezentate într-o
limb` str`in`, alta decât limba englez` (cu excep]ia actelor
de identitate valabile pe teritoriul României) vor fi înso]ite
de traducerea realizata de un traduc`tor autorizat, în
limba român` sau în limba englez`. Începând cu data
public`rii, pot fi ob]inute, la cerere, în fiecare zi lucr`toare,
între orele 08.00-16.00, de la punctul de lucru al societ`]ii
din Ora[ul Voluntari, Jud. Ilfov, str.  Pipera– Tunari nr.2/II,
Cl`direa “North Center”, et.6, prin fax sau po[ta, Formula-
rele de Procuri speciale pentru reprezentarea ac]ionarilor
în Adunarea General` a Ac]ionarilor, proiectele de hot`râri,
documentele [i materialele informative referitoare la
problemele/ aspectele incluse pe ordinea de zi. Dup`
completarea [i semnarea Procurilor speciale pentru
reprezentarea ac]ionarilor în Adunarea General` a
Ac]ionarilor, care vor fi puse la dispozi]ie de Societate, un
exemplar original al Procurii speciale se va depune/ expe-
dia la punctul de lucru al societ`]ii din Ora[ul Voluntari,
Jud. Ilfov, str. Pipera– Tunari nr.2/II, Cl`direa “North Cen-
ter”, et.6 pân` la data de 06.02.2015 ora 16,30. Ac]ionarii
vor transmite Societ`]ii [i copia certificat` a actului de
identitate al ac]ionarului persoan` fizic` (BI/CI/ Pa[aport/
Legitima]ie de [edere). În cazul persoanelor juridice, se va
prezenta [i un document oficial emis de o autoritate com-
petent` privind identitatea reprezentantului legal al
ac]ionarului persoan` juridic`, în original sau copie con-
form` cu originalul, nu mai vechi de 3 luni înainte de data
public`rii convocatorului Adun`rii Generale a Ac]ionarilor.
Institu]iile de credit care presteaz` servicii de custodie pen-
tru ac]ionarii Societ`]ii pot semna [i transmite Procurile
speciale în numele clien]ilor acestora, în baza drepturilor
conferite acestora prin contractele de custodie [i a
instruc]iunilor punctuale de vot primite de la clien]i pen-
tru aceste Adun`ri Generale ale Ac]ionarilor. În acest caz,
Procurile speciale vor fi înso]ite de o declara]ie pe proprie
r`spundere data de institu]ia de credit care a primit îm-
puternicirea de reprezentare prin Procura special`, din care
s` reias` ca: - institu]ia de credit presteaz` servicii de cus-
todie pentru respectivul ac]ionar; - instruc]iunile din
Procura special` sunt identice cu instruc]iunile din cadrul
cadrul mesajului SWIFT primit de institu]ia de credit pen-
tru a vota în numele respectivului ac]ionar; - procura spe-
cial` este semnat` de c`tre ac]ionar. Procurile speciale [i
declara]ia pe proprie r`spundere data de institu]ia de
credit care a primit împuternicirea de reprezentare prin
Procura special`, trebuie depuse la sediul Societ`]ii în orig-
inal, semnate [i, dup` caz, [tampilate, f`r` îndeplinirea
altor formalit`]i în leg`tur` cu forma acestor documente,
în termenele men]ionate mai sus. Ac]ionarii reprezentând
individual sau împreun` mai mult de 5% din capitalul so-
cial al Societ`]ii au dreptul, în condi]iile legii, s` introduc`
noi puncte pe ordinea de zi [i s` fac` propuneri de
hot`râre pentru punctele incluse sau astfel introduse pe
ordinea de zi, în termen de cel mult 15 zile de la data pub-
lic`rii convoc`rii în Monitorul Oficial al României, Partea a
IV-a. Solicit`rile vor fi transmise în scris, la sediul social din
Bucure[ti, str. Opanez nr.3A, sector 2 sau la  punctul de
lucru al societ`]ii din Ora[ul Voluntari, Jud. Ilfov, str.
Pipera– Tunari nr.2/II, Cl`direa “North Center”, cu
men]iunea „Pentru Adunarea General` Extraordinar` a
ac]ionarilor din data de 09/10.02.2015”. Orice ac]ionar in-
teresat are dreptul de a adresa Consiliului de Administra]ie
întreb`ri referitoare la punctele de pe ordinea de zi în ter-
men de cel mult 15 zile de la data public`rii convoc`rii în
Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, iar r`spun-
surile vor fi disponibile la Punctul de lucru al  Societ`]ii
începând cu data de 28.01.2015, ora 8,00. Pentru exerci]iul
drepturilor mai sus men]ionate, ac]ionarii vor transmite
Societ`]ii [i copia certificat` a actului de identitate al
ac]ionarului persoan` fizic` (BI/CI/ Pa[aport/ Legitima]ie
de [edere). În cazul persoanelor juridice, se va prezenta
[i un document oficial  emis de o autoritate competent`
privind identitatea reprezentantului legal al ac]ionarului
persoana juridic`, în original sau copie conform` cu origi-

nalul, nu mai vechi de 3 luni înainte de data public`rii con-
vocatorului Adun`rii Generale a Ac]ionarilor. Formularele
de Procuri speciale actualizate pot fi ob]inute, la cerere, în
fiecare zi lucr`toare, între orele 08.00-16.30, de la punctul
de lucru al societ`]ii din Ora[ul Voluntari, Jud. Ilfov, str.
Pipera– Tunari nr.2/II, Cl`direa “North Center”, et.6, în-
cepând cu data de 28.01.2015, ora 8:00. La data convoc`rii,
capitalul social al Societ`]ii este de 19.627.217,50 lei [i este
format din 7.850.887 ac]iuni ordinare, nominative, dema-
terializate, cu valoarea nominal` de 2,50 lei, fiecare ac]iune
dând dreptul la un vot în Adunarea General` a Ac]ionar-
ilor. Informa]ii suplimentare se pot ob]ine de la punctul
de lucru al societ`]ii din  Ora[ul Voluntari, Jud. Ilfov, str.
Pipera– Tunari nr.2/II, Cl`direa “North Center”, sau la nr. de
telefon 021/210.60.25, int.128, între orele 08:00–16:30.
Pre[edinte C.A., Icleanu Virgil.

LICITA}II
Prim`ria comunei Sadova, judetul Suceava, anun]` organi-
zarea procedurii de licita]ie public`, privind \ncheierea unui
num`r de unsprezece trupuri de p`[une communal`. Cer-
erea de \nscriere \mpreun` cu documentele de calificare,
vor fi depuse la registratura Prim`riei comunei Sadova, \n
plic sigilat, p~n` la data de 05.02.2015, orele 12:00. Data de-
schiderii licita]iei publice: 06.02.2015, orele 10:00. Caietul
de sarcini, precum [i orice alte informa]ii le pute]i solicita
la sediul autorit`]ii contractante, respectiv Prim`ria co-
munei Sadova, jude]ul Suceava. Tel/fax 0230/314.200.

Anun] de vânzare. SC Lux Agra SRL, prin lichidator judiciar
C.I.I. Pohrib Ionela, anun]` scoaterea la vânzare, a activelor
societ`]ii debitoare, dup` cum urmeaz`: activul nr.1: imo-
bilului teren în suprafa]` total` de 50.510 mp, compus din
urmatoarele parcele: 1. Parcela de teren arabil – situat` în
intravilanul satului Z`ice[ti, com B`lu[eni, jud. Boto[ani în
p.c. 1/35,2,4/1 [i 5/1, suprafa]` total` de 8.284,00 mp, în-
scris în CF 295/N a com. B`lu[eni, nr. topo 432. 2. Parcela de
teren arabil – situat` în extravilanul com B`lu[eni, jud.
Boto[ani în sola 1, p.c. 1/35, suprafa]` total` de 17.616,00
mp, înscris în CF 294/N a com. B`lu[eni, nr. topo 431. 3.
Parcela de teren arabil – situat` în intravilanul [i extravi-
lanul satului Z`ice[ti, com B`lu[eni, jud. Boto[ani în p.c.
1/37,1/38 [i 1/44, suprafa]` total` de 24.610,00 mp (din care
5.919 mp teren intravilan în p.c. 1/37,1/38,1/44 [i 18,691 mp
teren extravilan în p.c. 1/37,1/38,1/44), înscris în CF 507/N a
com. B`lu[eni, nr. topo 246/2-555-492. cu pre]ul de pornire
de  353.539lei (f`r` TVA) .Persoanele care pretind vreun
drept asupra bunurilor ce urmeaz` a fi scoase la vânzare
au obliga]ia, sub sanc]iunea dec`derii, s` fac` dovada
acestui fapt pân` la data de 07.01.2015 ora 16:00, la sediul
lichidatorului judiciar din Ia[i, str. Vasile Lupu nr. 43, jud.
Ia[i. Licita]ia va avea loc la sediul lichidatorului judiciar din
Ia[i, str. Vasile Lupu nr. 43, jud. Ia[i, în data de 08.01.2015 ora
16:00, [i se va desf`[ura în conformitate cu prevederile
Legii nr. 85/2006 privind procedura insolven]ei [i ale reg-
ulamentului de vânzare aprobat de adunarea creditorilor
din data de 28.09.2012. Adjudecarea se va face în conformi-
tate cu prevederile Regulamentului de organizare [i
desf`[urare a licita]iei., Regulament ce poate fi consultat
atat la dosarul cauzei cat si la sediul lichidatorului. Adjude-
catarul va fi ]inut la plata pre]ului de adjudecare in ter-
menul stabilit prin Regulamentul de organizare [i
desf`surare a licita]iei. Ofertan]ii sunt obliga]i s` depun`,
p~n` la termenul de v~nzare, o garan]ie de participare la
licita]ie \n procent de 10% din pre]ul de \ncepere a licita]iei.
Garan]ia se va depune \n numerar, prin plata \n contul in-
dicat de lichidator. Pentru participarea la licita]ie,
poten]ialii cump`r`tori trebuie s` se înscrie la sediul
lichidatorului judiciar din mun. Ia[i, Str. Vasile Lupu Nr. 43,
jud. Ia[i, pân` la data de 08.01.2015 ora 15:00. Rela]ii supli-
mentare se pot ob]ine: C.I.I. Pohrib Ionela la telefoanele:
0232/240.890; 0742/109890, Fax 0232/240.890.

Anun] privind vânzare bunuri imobile. Data 29 Decembrie
2014. În temeiul art. 162, alin.(1) [i alin.(8) din O.G. 92/2003
privind Codul de procedura fiscal`, republicat`, cu
modific`rile [i complet`rile ulterioare, Municipiul Slobozia
organizeaz` licita]ie public` în data de 16.01.2015 ora 11.00,
la sediul din str. Episcopiei, nr.1, a urm`torului bun seches-
trat, proprietate a debitorului SC Pav Cris Impex SRL, cu
sediul în Slobozia, Str. Matei Basarab Bl. 29 SC. C AP. 4, dosar
executare nr. 22870/ 22.06.2010: Denumirea bunului imo-
bil - hal` prest`ri servicii - cu regim de în`l]ime parter, cu
suprafa]` construit` de 205 mp [i suprafa]` util` de 196
mp. -Hal` cu structura metalic`, închideri perimetrale [i în-
velitoare din panouri ixopan de 10 cm grosime este am-
plasat` în incinta SC Pav Cris Impex SRL pe {os. Nordului,
lot. 4; -Terenul aferent construc]iei în suprafa]` de 1200 mp,
apar]ine Domeniului Privat al Mun. Slobozia; / Pre] de eval-
uare exclusiv TVA - 70.843 lei / Cota TVA / scutit. Licita]ia se
afl` la al III-lea termen [i porne[te de la pre]ul de evaluare
diminuat cu 50%. Cota de taxa pe valoarea ad`ugat` pen-
tru vânzarea bunurilor imobile este 24%, scutit în conformi-
tate cu prevederile art.141 alin.(2) lit.f) din Legea nr.571/2003
privind Codul Fiscal, cu modific`rile ulterioare [i pct.4
alin.(3) din normele metodologice de aplicare a Titlului VI
din Codul Fiscal, aprobate prin Hot`rârea Guvernului

nr.44/2004, cu modific`rile ulterioare. Invit`m pe cei care
pretind vreun drept asupra acestui bun s` în[tiin]eze de-
spre aceasta organul de executare, înainte de data stabilit`
pentru vânzare; Pentru participarea la licita]ie, ofertan]ii
depun în plic închis, pîn` în ziua precedent` termenului de
vânzare, ora 12.00, urm`toarele documente: -oferta de
cump`rare; -dovada pl`]ii taxei de participare, reprezen-
tând 10% din pre]ul de pornire a licita]iei (care se va vira în
contul RO56TREZ3915006XXX000125, deschis la Trezoreria
Municipiului Slobozia, sau la casieria unit`]ii noastre); -îm-
puternicirea persoanei care îl reprezint` pe ofertant; -pen-
tru persoanele juridice de na]ionalitate român`, copie a
certificatului unic de înregistrare eliberat de Oficiul Reg-
istrului Comer]ului; -pentru persoanele juridice str`ine,
actul de înmatriculare tradus în limba român`; -pentru per-
soanele fizice române, copie a actului de identitate; -pentru
persoanele fizice str`ine, copie a pa[aportului; - dovad`
emis` de c`tre organele fiscale, c` nu are obliga]ii fiscale
restante fa]` de acestea, urmând s` se prezinte la data sta-
bilit` pentru vânzare [i la locul fixat în acest scop. La licita]ie
nu poate participa debitorul în nume propriu sau prin per-
soane interpuse (Declara]ie pe propria r̀ spundere conform
prevederilor art.326 din Noul Cod Penal). Împotriva prezen-
tului înscris, cel interesat poate introduce contesta]ie la in-
stan]a judec`toreasc` competen]`, în termen de 15 zile de
la comunicare sau luare la cuno[tin]`, în conformitate cu
prevederile art. 172-173 din O.G. 92/2003 privind Codul de
procedura fiscal` republicat`, cu modific`rile [i
complet`rile ulterioare. Potrivit dispozi]iilor art.9 alin.(2)
lit.c)din O.G. 92/2003, republicat`, cu modific`rile [i com-
plet`rile ulterioare, când urmeaz` s` se ia m`suri de exe-
cutare silit`, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
Pentru rela]ii suplimentare va pute]i adresa la sediul Mu-
nicipiului Slobozia, sau la telefon 0243/231401 int. 175.

Anun] privind vânzare bunuri mobile. 29 Decembrie 2014.
În temeiul art. 162 alin (1) [i alin (8) din O.G. 92/2003
privind Codul de procedura fiscal`, republicat`, cu
modific`rile [i complet`rile ulterioare, se face cunoscut c`
în ziua de 16, luna Ianuarie, anul 2015, ora 11.00, la sediul
Municipiului Slobozia, din str. Episcopiei, nr.1, se va vinde
prin licita]ie public` deschis` urm`toarele bunuri mobile,
proprietate a debitorului SC Chemgas Holding Corpora-
tion SRL, din ora[ul Slobozia, Sos. C`l`ra[i, Km 4, jud.
Ialomi]a, C.U.I. 24978785, dosar de executare nr. 17160/
22.05.2012 : Denumirea bunului mobil - Autoturism Mer-
cedes 600 SEL, an de fabrica]ie 1994, cu serie motor
12008621, serie [asiu WDB1400571A223963, motor 5987
cmc, benzin` / Pre] de pornire a licita]iei exclusiv TVA -
10.827 lei / Cota TVA 24%. Licita]ia se afl` la al III-lea ter-
men [i porne[te de la pre]ul de evaluare diminuat cu 50%.
Cota de taxa pe valoarea ad`ugat` pentru vânzarea
bunurilor mobile este de 24% în conformitate cu prveder-
ile art.128 alin. (3) lit.b) din Legea nr. 581/2003 privind
Codul fiscal, cu modific`rile ulterioare, [i pct.6 alin.(7) din
normele metodologice de aplicare a Titlului VI din Codul
Fiscal, aprobate prin Hot`rârea Guvernului nr. 44/ 2004,
cu modific`rile ulterioare. Invit`m pe cei care pretind
vreun drept asupra acestui bun s` instiinteze despre
aceast` organul de executare, înainte de data stabilit` pen-
tru vânzare. Cei interesa]i în cump`rarea bunului sunt in-
vita]i s` prezinte, pân` la termenul de vânzare sau, în cazul
vânz`rii prin licita]ie, pân` în ziua precedent` termenului
de vânzare ora 12.00, urm`toarele documente: -oferta de
cump`rare; -dovad` pl`]ii taxei de participare reprezen-
tând 10% din pre]ul de pornire a licita]iei (care se va vira în
contul RO56TREZ3915006XXX000125, deschis la Trezore-
ria mun. Slobozia , sau la casieria unit`]ii noastre); -împut-
ernicirea persoanei care îl reprezint` pe ofertant; -pentru
persoanele juridice de na]ionalitate român`, copie de pe
certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registru-
lui Comer]ului; -pentru persoanele juridice str`ine, actul
de înmatriculare tradus în limba român`; -pentru per-
soanele fizice române, copie de pe actul de identitate; -
pentru persoanele fizice str`ine, copie de pe pa[aport;
-dovad` emis` de c`tre organele fiscale, c` nu are obliga]ii
fiscale restante fa]` de acestea, urmând s` se prezinte la
data stabilit` pentru vânzare [i la locul fixat în acest scop.
Debitorul nu va putea licita nici personal, nici prin per-
soana interpus` (Declara]ie pe propria r`spundere con-
form Art.326 din Noul Cod Penal). La licita]ie documentele
solicitate în copie, vor fi prezentate în original pentru con-
formitate. |mpotriva prezentului înscris, cel interesat poate
introduce contesta]ie la instan]a judec`toreasc` compe-
ten]`, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la
cuno[tin]`, în conformitate cu prevederile art. 172-173 din
O.G. 92/2003 privind Codul de procedura fiscal` republi-
cat`, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare. Potrivit dis-
pozi]iilor art.9 alin (2) lit. d) din O.G. 92/2003 republicat`,
cu modific`rile [i complet`rile ulterioare, când urmeaz`
s` se ia m`suri de executare silit`, nu este obligatorie au-
dierea contribuabilului. Pentru rela]ii suplimentare va
pute]i adresa la sediul Municipului Slobozia, sau la tele-
fon 0243/231401 int. 163.

Debitorul SC Negolen SRL societate în faliment, prin
lichidator judiciar SPRL Dinu Urse [i Asocia]ii, scoate la vân-
zare: 1) -Teren Paulesti –situat în comuna Paule[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 inclusivTVA. 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 ex-
clusiv TVA ), precum [i de depunerea documentelor
prezentate în Caietul de Sarcini pân` la aceea[i dat`. Par-
ticiparea 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]a 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 dat`
a Caietului de sarcini pentru proprietatea imobiliar`, de la
sediul lichidatorului judiciar. Pentru proprietatea imobil-
iar`, prima [edin]a de licita]ie a fost fixat` în data de
15.01.2015 ora 15:00, iar dac` imobilul „teren” nu se ad-
judec` la aceast` dat`, urm`toarele [edin]e de licita]ii vor
fi în data 22.01.2015, 29.01.2015, 05.02.2015 [i în fiecare zi
de joi a s`pt`mânii ora 15.00 pân` la valorificarea pro-
priet`]ii imobiliare apar]inâd societ`]ii debitoare. Toate
[edin]ele de licita]ii se vor desf`[ura la sediul lichidatoru-
lui judiciar din Municipiul Ploie[ti, Str. Elena Doamna, Nr.
44A, Jude] 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. 

Debitorul SC Bemati Cons SRL societate în faliment, prin
lichidator judiciar Dinu, Urse [i Asocia]ii SPRL, scoate la
vânzare: 1. Imobil situat în Bu[teni, str. Pesc`riei nr.2E,
jude]ul Prahova, compus din teren având suprafa]` de
4.112mp [i construc]ie edificat` pa acesta "C1- Cladire
Tehnico –administrativa" cu o suprafa]` construit` la sol
de 69mp [i desf`[urat` 138mp. Pre]ul de pornire al lici-
tatiei este de 84.750 Euro exclusiv TVA. Pre]ul caietului de
sarcini pentru imobilul aflat în proprietatea SC BEMATI
CONS SRL este de 1.500 lei exclusiv TVA. Pre]ul de pornire
al licita]iei pentru imobilul aratat reprezint` 50% din val-
oarea exprimat` în Raportul de Evaluare exclusiv TVA. Par-
ticiparea la licita]ie este condi]ionat` de -consemnarea în
contul nr. RO33BREL0002000634070100 deschis la Libra
Internet Bank, Sucursala Ploie[ti pân` cel târziu cu 2 zile
înainte de [edin]a 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 dat` a Caietului de Sarcini pentru proprietatea
imobiliar`, de la sediul lichidatorului judiciar. Pentru pro-
prietatea imobiliar`, prima [edin]` de licita]ie a fost fixat`
în data de 16.01.2015 ora 11:00, iar dac` aceasta nu se ad-
judec` la aceast` dat`, urm`toarele [edin]e de licita]ii vor
fi în data 30.01.2015, 13.02.2015, ora 11:00. Toate [edin]ele de
licita]ii se vor desf`[ura la sediul ales al lichidatorului judi-
ciar din Ploie[ti, str. Elena Doamna nr. 44A, jud. Prahova.
Pentru rela]ii 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. 

PIERDERI
Pierdut atestat profesional transport agabaritic, seria CPCA
nr. 303133 pe numele Petre Marian. |l declar nul. 

Contract vânzare-cump`rare nr. 1365/2203/8.02.1990, pro-
ces verbal, Stoia Elena [i Stoia {tefan. Le declar nule.

Pierdut atestat transport m`rfuri generale, atestat ADR [i
atestat gabaritic pe numele Ioni]` Marian. Le declar` nule.

SC Game Sport Marketing AG SRL, cu sediul în Bucure[ti,
Blvd. Mircea Voda, nr. 36, bl. M6, sc. 1, et. 2, Ap. 10 Sector 3,
având CUI: 24701341 declar` pierdut Certificat de Înregis-
trare seria B [i numarul 1656615. Îl declar`m nul.

Pierdut Legitima]ie student pe numele Bute Ioana-Atina,
student` în anul I, specializarea Rela]ii Economice
Interna]ionale, ASE. O declar nul`.

Pierdut legitima]ie consilier juridic pe numele Gearip Flor-
ica. O declar nul`.

Declar nul` parafa cu codul 988318 pe numele Laz`r Alina-
Daniela medic specialist Neurologie Pediatric`.

I.F. Boro[i {tefan, C.U.I. 18230231, Bucure[ti, declar` pier-
dut` (furat`), casa de marcat DATECS model mp55B, seria
15033679, seria fiscal` MB0363111233, de la punct de lucru–
Pia]a Roman` nr.8, sector 1, Bucure[ti.

SC Creative Style SRL C.U.I. R 13930170, din Bucure[ti, de-
clar` pierdut` (furat`) cas` de marcat marca Optima CR
300M, seria 5034511, seria fiscal` 0093013154, de la punc-
tul de lucru din Calea 13 Septembrie, nr 129, bl. T3A, parter–
Bucure[ti.

Declar pierdut contractul casei în original pe numele Rogo-
jinaru Inoo Daniela nr. 24142/1992. Îl declar nul.

Pierdut contract concesiune locuri de veci, figura II -parcela
III, rând 24, locul 448 emis de Parohia Sfântul Ilie Bucure[ti,
pe numele Puia Maria. Se declar` nul.


