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OFERTE SERVICIU
Proto Technology are ca principal domeniu de activitate fabri-
carea 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 contact@prototechnology.ro. 

Universitatea Babe[-Bolyai. Direc]ia Resurse Umane. Serviciul
Resurse Umane. Anun]. În temeiul prevederilor H.G nr. 286/
2011, Universitatea Babe[-Bolyai cu sediul în Cluj-Napoca str. M.
Kog`lniceanu nr. 1, organizeaz` concurs pentru ocuparea postu-
lui de administrator patrimoniu, vacant pe perioad` nedetermi-
nat` în cadrul Direc]iei Generale Administrative, Serviciul
Tehnic. Condi]ii de participare: - studii medii; - vechime în
munc` minim 5 ani; - experien]` în coordonarea echipelor de
muncitori minim 1 an; - cuno[tin]e operare PC (Word, Excel),
nivel mediu. Concursul se va desf`[ura la sediul institu]iei [i va
consta într-o prob` scris` (în data de 05.02.2015, ora 10.00) [i
un interviu (în data de 12.02.2015, ora 10.00). Dosarele de con-
curs se pot depune pân` la data de 28.01.2015, ora 16.00. In-
forma]ii suplimentare se pot ob]ine de la Direc]ia Resurse
Umane, str. I.C. Br`tianu nr. 14, pe pagina de internet www.ub-
bcluj.ro sau la telefon 0264/ 405300 interior 5449. Director RU,
Mircea Ra]iu.

Institutul Na]ional de Statistic` organizeaz` concurs pentru
ocuparea pe perioad` determinat` a posturilor  HYPERLINK
"http://www.insse.ro/cms/files/legislatie/personalul%20supli-
mentar%20pentru%20INS.pdf" \t "_blank" contractuale de
execu]ie vacante de: Expert I A- Direc]ia de Statistici Agricole [i
de Mediu- Condi]ii specifice: Perioada: februarie 2015 -decem-
brie 2015.-studii universitare de licen]` absolvite cu diplom`, re-
spectiv studii superioare de lung` durat`, absolvite cu diplom`
de licen]` sau echivalent`; -vechime în specialitatea studiilor
minimum 6 ani; -cunoa[terea reglement`rilor na]ionale [i in-
terna]ionale în domeniul statisticii agriculturii. Expert I A-
Direc]ia de Statistici Agricole [i de Mediu- Condi]ii specifice: Pe-
rioada: februarie 2015 -decembrie 2015. -studii universitare de
licen]` absolvite cu diplom`, respectiv studii superioare de
lung` durat`, absolvite cu diplom` de licen]` sau echivalent`;
-vechime în specialitatea studiilor minimum 6 ani; -cuno[tin]e
temeinice în domeniul reproiect`rii aplica]iilor IT; -cunoa[terea
reglement`rilor na]ionale [i interna]ionale în domeniul statis-
ticii efectivelor animale [i produc]iei animale. Concursul se or-
ganizeaz` la sediul Institutului Na]ional de Statistic` din
Bucure[ti, Bd. Libert`]ii 16, sector 5, Bucure[ti, în data de
04.02.2015, ora 10:00, proba scris`. Dosarele de înscriere la con-
curs se pot depune în termen de 10 zile lucr`toare de la data
public`rii anun]ului în Monitorul Oficial al României Partea a III-
a, la sediul Institutului Na]ional de Statistic` din bd. Libert`]ii
nr.16, sector 5, Bucure[ti. Dosarul de înscriere la concurs trebuie
s` con]in` în mod obligatoriu documentele prev`zute la art. 6
din H.G. nr.286/2011, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare.
Condi]iile de participare la concurs aprobate [i bibliografia sta-
bilit` se afi[eaz` la sediul Institutului Na]ional de Statistic` [i pe
site-ul Institutului Na]ional de Statistic` (www.insse.ro). Rela]ii
suplimentare se pot ob]ine la sediul Institutului Na]ional de
Statistic` [i la num`rul de telefon: (021)317.77.82.

Institutul Na]ional de Statistic` organizeaz` concurs pentru
ocuparea pe perioad` determinat` a posturilor contractuale de
execu]ie vacante de: Expert IA- Direc]ia General` de Demografie
[i Statistic` Social`: Perioada: februarie 2015 –ianuarie 2016.
Condi]ii specifice: -studii universitare de licen]` absolvite cu
diplom`, respectiv studii superioare de lung` durat`, absolvite
cu diplom` de licen]` sau echivalent`; -vechime în specialitatea
studiilor minimum 6 ani; -cuno[tin]e de operare computer (MS
Office); -buna cunoa[tere a unei limbi de circula]ie
interna]ional`. Referent IA- Direc]ia General` de Demografie [i
Statistic` Social`: Perioada: februarie– octombrie 2015. Condi]ii
specifice: -studii medii absolvite cu diplom` de bacalaureat; -
vechime în specialitatea studiilor minimum 6 ani. Concursul se
organizeaz` la sediul Institutului Na]ional de Statistic` din Bu-
cure[ti, Bd. Libert`]ii 16, sector 5, Bucure[ti, în data de
04.02.2015, ora 10:00, proba scris`. Dosarele de înscriere la con-
curs se pot depune în termen de 10 zile lucr`toare de la data
public`rii anun]ului în Monitorul Oficial al României Partea a III-
a, la sediul Institutului Na]ional de Statistic` din bd. Libert`]ii
nr.16, sector 5, Bucure[ti. Dosarul de înscriere la concurs trebuie
s` con]in` în mod obligatoriu documentele prev`zute la art. 6
din H.G. nr.286/2011, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare.
Condi]iile de participare la concurs aprobate [i bibliografia sta-
bilit` se afi[eaz` la sediul Institutului Na]ional de Statistic` [i pe
site-ul Institutului Na]ional de Statistic` (www.insse.ro). Rela]ii
suplimentare se pot ob]ine la sediul Institutului Na]ional de
Statistic` [i la num`rul de telefon: (021)317.77.82.

CITA}II
Focsa Petronela citeaz` pe Focsa Liviu \n dosarul 3186/333/2014
la Judec`toria Vaslui pentru data de 03.02.2015 ora 08.30 pen-
tru divor] cu copii.

Se citeaz` Vintil` Maria [i Vintil` Mircea, în calitate de pârâ]i, cu
ultimul domiciliu cunoscut în Pite[ti, B-dul Republicii nr. 129, la
Judec`toria Pite[ti, Dosar 2646/280/2014, complet C3–4, ora
10:00, în data de 28.01.2015, în proces cu Ivan Constantin [i Ivan
Paraschiva.  

Se citeaz` pârâ]ii Chistol Maria, Olariu Constantin, Olariu Ioan,
Olariu Mihaela, la data de 28.01.2015, la sediul Judec`toriei
Boto[ani, ora 8.30, în dosar nr. 2290/193/2014.

Preda Florin cu domiciliul cunoscut în Rm. Vâlcea, str. N. Iorga,

nr. 10, bl. A26, sc. C, ap. 7, este chemat la Judec`toria Dr`g`[ani
în data de 26.02.2015, ora 08.30, dosar nr. 1902/223/2014 – în
proces de divor] cu Preda Ioana Alexandra. 

SC Scand SA cu sediul în municipiul Dr`g`[ani, Pia]a Pandurilor,
nr. 2, bl. H, parter, jude]ul Vâlcea este citat` la Judec`toria
Dr`g`[ani, dosar 1335/223/2008 în data de 06.02.2015 – în pro-
ces cu reclamanta Florescu Maria.

SC Scand SA cu sediul în municipiul Dr`g`[ani, Pia]a Pandurilor,
nr. 2, bl. H, parter, jude]ul Vâlcea este citat la Judec`toria
Timi[oara, dosar 4710/223/2007 în data de 22.01.2015 – în pro-
ces cu reclamanta Florescu Maria.

Pârâtul Stoia Ioan jr. cu ultimul domiciliu cunoscut în com.
Pomi, sat Borle[ti, nr. 26, jud. Satu Mare, este citat în data de
04.02.2015, ora 08.30 la Judec`toria Media[, în dos. nr.
2554/257/2014 având ca obiect obliga]ia de a face, cu
reclaman]ii Stoica Nicolae Constantin [i Stoica Elena.

Se citeaz` numitul Badea Dina Constantin cu ultimul domiciliu
cunoscut în comuna Buzoie[ti, sat {erboieni, jude] Arge[, pen-
tru a se prezenta la Judec`toria Coste[ti, jude] Arge[, în calitate
de pârât în dosarul nr.3597/214/2013 având ca obiect partaj
bunuri comune în contradictoriu cu reclamanta Badea Dina
Maria la termenul din 29.01.2015.

Societatea Roland Invest Trading SRL (fosta Roland Donuts SRL)
este citat` s` se prezinte la Tribunalul Bucure[ti Sec]ia a-VII-a
Civil`, în data de 20.03.2015, la ora-09.00, având calitatea de
debitoare în dosarul 21169/3/2014, având ca obiect deschiderea
procedurii insolven]ei.

Societatea SC M`d` Com Construct SRL este citat` s` se prezinte
la Tribunalul Hunedoara, Sec]ia a-II-a Civil` de Contencios Ad-
ministrativ [i Fiscal, în data de 28.01.2015, la ora-10.30, având
calitatea de debitoare în dosarul 5611/97/2014, având ca obiect
deschiderea procedurii insolven]ei.

Societatea SC Kupp View SRL este citat` s` se prezinte la Tri-
bunalul Hunedoara, Sec]ia a-II-a Civil` de Contencios Adminis-
trativ [i Fiscal, în data de 28.01.2015, la ora-10.30, având calitatea
de debitoare în dosarul 5610/97/2014, având ca obiect de-
schiderea procedurii insolven]ei.

Societatea SC Giordin Timi[ SRL este citat` s` se prezinte la Tri-
bunalul Cara[ Severin, Sec]ia a-II-a Civil` de Contencios Admin-
istrativ [i Fiscal, în data de 22.01.2015, la ora-09.00, având
calitatea de debitoare în dosarul 3622/115/2014, având ca obiect
deschiderea procedurii insolven]ei.

Societatea SC Flavius Style SRL este citat` s` se prezinte la Tri-
bunalul Constan]a, Sec]ia a-II-a Civil`, în data de 19.01.2015, la
ora-08.30, având calitatea de debitoare în dosarul
8013/118/2014, având ca obiect deschiderea procedurii insol-
ven]ei.

Ovie D’Leone Alex Igho, cu domiciliu necunoscut, este chemat
la Judec`toria Sectorul 6 Bucure[ti, cam. 203, Complet 3 -Cam-
era de Consiliu MFU, în data 5.02.2015, ora-12.00, pârât în Dos.nr.
2410/303/2014 obiect: divor] cu minori, reclamant` Ovie
D’Leone Florentina.

Armasu Daniela, CNP 2791003220031, identificat` cu CI, serie
MZ,  nr. 106976 emis de SPCLEP Ia[i la data de 30.08.2012, domi-
ciliat` \n sat Potingeni (comuna Movileni), str. Izvoarelor, nr.1,
jude]ul Ia[i, este chemat` la Tribunalul Ia[i Sec]ia II Civila-Fali-
ment, Str. Elena Doamna, nr. 1A, Jud. Ia[i, în ziua de 29, luna 04
anul 2015, ora 9:00, în calitate de pârât` \n dosar nr.
9936/99/2013/a1, în proces cu Cabinet Individual de Insolven]`
Apetrei M`rioara, în cauza privind debitorul SC Roiulia SRL,
J22/2097/1991, CUI 18270430, pentru angajarea r`spunderii per-
sonale conform art.138 din Legea 85/2006.

Radu Lenuta, domiciliat` \n Mun. Ia[i, str. Petre Buzatov,  nr. 17,
jud. Ia[i [i Stoian Mihai-Ionut, domiciliat \n Ia[i, Ale. Rozelor, nr.
34, bl. A11, et. 4, ap. 15, jud. Ia[i, sunt chema]i la Tribunalul Ia[i
Sec]ia II Civil`-Faliment, Str. Elena Doamna, nr. 1A, Jud. Ia[i, în
ziua de 25, luna 02, anul 2015, ora 9,00, în calitate de pârâ]i \n
dosar nr. 11913/99/2013/a1, în proces cu Cabinet Individual de
Insolven]` Apetrei M`rioara, în cauza privind debitorul SC Luk-
pan Shoes SRL, J22/737/2009, CUI 25387086, pentru angajarea
r`spunderii personale conform art. 138 din Legea 85/2006.

Elenescu Lucian Intreprindere Individual` – cu sediul \n Ia[i, Str.
Prof. I. Simionescu, nr.  23, bloc F11, et. 2, ap. 2, jud. Ia[i [i punct
de lucru \n str. Canta nr. 28, reprezentat` prin dl. Elenescu Lu-
cian – \n calitate de administrator, cu domiciliul \n str. Prof. I.
Simionescu nr. 23, bloc F11, et. 2, ap. 2, jud. Ia[i, este citat` \n cal-
itate de p~r~t` \n dosarul nr. 30670/245/2014, av~nd ca obiect
cerere de valoare redus`, (aparator desemnat \n calitate de cu-
rator special este dl. av. Catarschi Iulian Constantin) \n data de
19.02.2015, ora 08:30, la Judec`toria Ia[i, cu sediul \n str. Anas-
tasie Panu nr. 25, Ia[i, Sec]ia Civil`, complet C27, reclamanta fiind
SC Salubris SA, cu sediul \n Ia[i, {os. Na]ional` nr.43, jud.Ia[i.

DIVERSE
SC CELPI SA titularul proiectului Desfiin]are/ demolare con-
struc]ii existente- Lot 1, anun]` publicul interesat aupra
depunerii solicit`rii de emitere a acordului de mediu pentru
proiectul Desfiin]are/ demolare construc]ii existente- Lot 1, pro-
pus a fi amplasat în Drumul Bercenarului nr.1 sector 4, Bucure[ti.
Informa]iile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul
A.P.M. Bucure[ti din Aleea Lacul Morii nr.1, sector 6 [i la sediul
CELPI SA, Drumul Bercenarului nr.1, sector 4, Bucure[ti, în zilele
de luni pân` vineri, între orele 9:00-12:00. Observa]iile publicu-
lui se primesc zilnic la sediul A.P.M. Bucure[ti.

Subscrisa C.I.I P`un Elena notific` deschiderea procedurii sim-
plificate a insolven]ei privind pe debitoarea Stapan Investment
SRL la Tribunalul Bucure[ti Sec]ia a-VII-a Civil`, dosar nr.
22248/3/2014 începând cu 12.12.2014. To]i creditorii sunt

chema]i s` depun` declara]ie de crean]` pân` la 26.01.2015
înso]it` de documente justificative [i taxa de timbru aferent`.
Prima Adunare a Creditorilor va avea loc la 10.02.2015 ora-15.00,
în Bd.Tineretului nr. 35, bl.39, sc.B, ap.76, sector 4 cu ordinea de
zi din convocator.

SOMA}II
În cauza civil` cu nr. 5500/278/2014 aflat` pe rolul Judec`toriei
Petro[ani privind pe reclamanta Griober Maria împotriva
pârâ]ilor Bolog Ioan mo[tenitor al defunctei Bolog Vasia, Sicoi
Petru [i Preda Octavian ca mo[tenitori ai defunctei Furdui Ana,
Vidicani Gheorghe ca mo[tenitor al defunctei Vidicani Susana,
Colda Ioan [i Colda Ileana, Munteanu Maria [i Munteanu
{tefan, Prim`ria Petrila prin Primar, Ple[a Maria [i Ple[a Mircea,
Sicoe Petru, Preda Octavian ca mo[tenitor al defunctului Preda
Iliana, Morar Pu[a ca mo[tenitor al defunctei Rennert Marina,
Stanci Petru, Stanci Gheorghe [i Stanci Maria, Popa Gabriela
Ana ca mo[tenitoare a defunctului Popa Paraschiva, Stanci Ioan,
Stanci Dan Adrian, Her]eg Gheorghe [i Her]eg Liliana, Colda
Constantin [i Colda Mariana, Batacan Maria Mihaela, Popa
Gabriela Ana, Bolog Silviu [i Bolog Andrei având ca obiect uzu-
capiune [i sistare indiviziune, cu termen de judecat` la data de
19.02.2014 în camera de consiliu. Reclamanta Griober Maria
invoc` dobândirea propriet`]ii prin uzucapiune a imobilului-
teren înscris în CF nr.3171 Petrila, nr.ord. A+6, nr. top. 4460, 4462,
4468, 4469, 4470/2, de sub B46 [i B55, în suprafa]` tabular` de
422 mp [i real` de 643 mp situat în localitatea Petrila, jud. Hune-
doara, strada Bir`oni, proprietatea defunctei Rennert Marina
(fiica lui Bolog Mih`il` [i Bolog Paraschiva) decedat` la data de
04.12.2000, în localitatea Reca[, jud. Timi[, cu ultimul domiciliu
cunoscut în sat Izvin, nr.430, jud. Timi[ [i având ca mo[tenitor
pe Morar Pu[a domiciliat` în sat Izvin, nr.429, jud. Timi[. Prin
încheierea de [edin]` pronun]at` în data de 08.01.2014 s-a dis-
pus emiterea prezentei soma]ii prin care to]i cei implica]i pot
face opozi]ie, în temeiul art.1051, alin.2, litera e) din Codul de
procedur` civil`, în caz contrar în termen de 6 luni de la
emiterea celei din urm` publica]ii, cu respectarea dispozi]iilor
art.1051, alin.1, se va trece la judecarea cererii.

ADUNåRI GENERALE
În data de 18 ianuarie 2015, ora 11,30, are loc Adunarea general`
a Asocia]iei Cresc`torilor de Bovine “Si]a Recea”, având ca obiec-
tiv prezentarea demisiilor membrilor conducerii [i alegerea
unei noi conduceri. Adunarea are loc la sediul Asocia]iei din co-
muna Recea, Nr. 204, jud. Arge[. 

Apartamentul SA convocat` în conformitate cu prevederile
Legii 31/1990 modificat` [i republicat`, a Legii 151/2014 [i a
Statutului societ`]ii, s-a întrunit în data de 12.01.2015, ora 12.00,
aflat` la prima convocare în mod legal, a[a cum rezult` [i din
Procesul Verbal încheiat la [edin]`. Cu votul ac]ionarilor
prezen]i care detin un numar de 122.444 ac]iuni nominative din
totalul de 138.200 ac]iuni, ce reprezint` 88,60% din capitalul
social, s-a adoptat urm`toarea hot`râre: 1.Nu se aprob` efectu-
area demersurilor, în conformitate cu prevederile Legii 151/2014,
privind admiterea la tranzac]ionare pe o pia]` reglementat` a
ac]iunilor societ`]ii sau admiterea la tranzac]ionare în cadrul
unui sistem alternativ  de tranzac]ionare -ATS a ac]iunilor so-
ciet`]ii. 2.Cu unanimitate de voturi se aprob` procedura de re-
tragere din societate a ac]ionarilor conform prevederilor Legii
nr. 151/2014 [i a Regulamentului ASF nr. 17/28.11.2014, având în
vedere faptul c` la punctul 1. de pe ordinea de zi, s-a adoptat
hot`rârea ca societatea s` nu efectueze demersurile legale
necesare în vederea admiterii la tranzac]ionare a ac]iunilor
emise de societate pe o pia]` reglementat` sau a
tranzac]ion`rii acestora în cadrul unui sistem alternativ de tran-
zac]ionare. Se hot`r`[te c` dup` ce societatea va derula proce-
dura de retragere a ac]ionarilor din societate, în conformitate
cu prevederile Art. 3 din Legea nr.151/2014 [i cu respectarea
prevederilor Regulamentului ASF nr. 17/2014, ac]iunile acesteia
s` fie retrase de la tranzac]ionare [i radiate din eviden]a ASF,
astfel, Societate Apartamentul SA Pite[ti dobânde[te caracterul
de societate de tip închis, prev`zut de Legea nr.31/1990R mod-
ificat` [i republicat`. Potrivit Art. 3 din Legea nr.151/2014,
ac]ionarii care nu au votat în favoarea hot`rârii adoptate, au
dreptul de a se retrage din societate [i de a ob]ine de la soci-
etate contravaloarea ac]iunilor pe care le posed`. Termenul în
care ac]ionarii î[i pot exercita dreptul de retragere este de 90 de
zile de la publicarea prezentei Hot`râri AGEA în conformitate
cu Art.2 alin. 3 din Legea nr.151/2014. În acest termen ac]ionarii
care doresc retragerea din societate vor trebui s` transmit` o
cerere de retragere la sediul societ`]ii, prin scrisoare recoman-
dat` cu confirmare de primire sau s` vin` personal la sediul so-
ciet`]ii [i s` o depun`, semnând-o în fa]a persoanei mandatate
de societate în acest scop. Cererea de retragere semnat` de
c`tre ac]ionar trebuie s` cuprind` [i modalitatea prin care
dore[te s` primeasc` contravaloarea ac]iunilor de]inute de
ac]ionari: prin po[t` la adresa de domiciliu sau prin virament
bancar în contul personal al ac]ionarului indicat în cerere, fie
direct din caseria societ`]ii. Ac]ionarii care au depus cerere de
retragere din societate, conform prevederilor Legii nr. 151/2014,
anterior efectu`rii de c`tre societate c`tre ASF [i BVB, a rapor-
tului curent cu privire la modalit`]ile prin care ac]ionarii pot
consulta raportul întocmit de expertul desemnat, precum [i
pre]ul determinat de expertul desemnat pentru o ac]iune, au
dreptul de a-[i retrage cererile în termen de 10 zile lucr`toare de
la data acestuia. 3. Aprob` cu unanimitate de voturi ca dat` de
înregistrare pentru ac]ionari, conform Art. 238 alin.(1) din Legea
nr.297/2004 privind piata de capital, Regulamentul nr. 1/2006
ca fiind: 29.01.2015. 4. Se mandateaz` reprezentantul societ`]ii,
domnul Ion Cantu -Pre[edintele CA, [i Director general al so-
ciet`]ii, s` semneze hot`rârea AGEA [i s` ia toate m`surile pen-

tru ducerea la îndeplinire a prezentei hot`râri [i d-na. Hotu Rox-
ana s` întreprind` toate demersurile de înregistrare, publici-
tate a prezentei hot`râri, c`tre Oficiul Registrului Comertului
de pe lâng` Tribunalul Jud. Arge[ cât [i alte Institu]ii abilitate
prin lege. Pite[ti -la data de 12.01.2015. 

Convocator: Administratorul Unic al SC GRIUL SA, înmatriculat`
la Oficiul Registrului Comer]ului Bucure[ti sub nr. J40/487/1991,
C.U.I. RO 426, convoac` Adunarea General` Extraordinar` a
Ac]ionarilor la data de 18.02.2015, ora 13.00, la adresa din {os.
Mihai Bravu 223, etajul 2, cam.1, sector 3, Bucure[ti, pentru to]i
ac]ionarii înregistra]i în Registrul Ac]ionarilor la sfâr[itul zilei
de 04.02.2015 (data de referin]`), cu urm`toarea ordine de zi:1.
Prezentarea raportului cu privire la cadrul juridic aplicabil tran-
zac]ion`rii ac]iunilor în conformitate cu  Legea 151/2014. 2. Dez-
baterea de c`tre ac]ionari a situa]iei create de lipsa cadrului
legal de func]ionare a pie]ei Rasdaq, în conformitate cu Legea
151/2014. 3. Aprobarea tranzac]ionarii ac]iunilor emise de SC
GRIUL SA pe o pia]a reglementat`, în baza prevederilor Legii
nr.297/2004 cu modific`rile [i complet`rile ulterioare, [i a re-
glement`rilor emise de Autoritatea de Supraveghere Finan-
ciar`, având în vedere lipsa cadrului legal de func]ionare al
Pie]ei Rasdaq, în conformitate cu Legea 151/2014. 4. Aprobarea
tranzac]ionarii ac]iunilor emise de SC GRIUL SA în cadrul unui
sistem alternativ de tranzac]ionare, în baza prevederilor Legii
nr.297/2004 cu modific`rile [i  complet`rile ulterioare, [i a regle-
ment`rilor emise de Autoritatea de Supraveghere Financiar`,
av`nd în vedere lips` cadrului legal de func]ionare al Pie]ei Ras-
daq, în conformitate cu Legea 151/2014. 5. Aprobarea ca soci-
etatea  s` nu efectueze demersurile legale necesare în vederea
admiterii la tranzac]ionare a ac]iunilor emise de SC GRIUL SA pe
o pia]a reglementat` sau în cadrul unui sistem alternativ de
tranzac]ionare, în conformitate cu Legea 151/2014. 6. Aprobarea
modului de retragere a ac]ionarilor dac` nu se aprob` nici o
propunere de la pct.3 sau 4 ale ordinii de zi. În cazul în care se
aprob` unul din punctele 3 sau 4 ale ordinii de zi, punctele 5 [i
6 din ordinea de zi se anuleaz`. 7. Aprobarea mandatarea unei
Dnei. Carmen Tovarnac– Director General pentru a realiza toate
procedurile [i formalit`]ile legale necesare în vederea aducerii
la îndeplinire a Hot`rârilor AGEA, s` semneze în fata notarilor
publici, 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 sus
men]ionat va putea delega puterile acordate conform celor de
mai sus oric`rei persoane dup` cum consider` necesar. 8. Apro-
barea datei de 12.03.2015 ca dat` de înregistrare pentru identi-
ficarea ac]ionarilor asupra carora se r`sfrâng efectele
hot`rârilor A.G.E.A. din data de 18/19.02.2014 [i a datei de
11.03.2014 ca data ex-date. La data convoc`rii capitalul social
este format din 14.849.473 ac]iuni nominative cu valoare nom-
inal` de 0,10 lei/ ac]iune, fiecare ac]iune dând dreptul la un vot
în A.G.E.A. Adunarea General` a Ac]ionarilor are loc cu re-
spectarea regulamentelor C.N.V.M./ASF în vigoare. Docu-
mentele aferente A.G.A. Începând cu data de 18.01.2015,
convocatorul, textul integral al documentelor [i materialelor
informative referitoare la punctele de pe ordinea de zi, docu-
mentele care urmeaz` s` fie prezentate A.G.E.A. [i proiectele
de hot`râre pentru fiecare punct de pe ordinea de zi, formula-
rele de procur` special` care urmeaz` s` fie utilizate pentru
votul prin reprezentare, precum [i formularele care urmeaz`
s` fie utilizate pentru votul prin coresponden]`  vor putea fi
consultate în urma cererii ac]ionarilor care înainteaz` o cerere
scris` în acest sens la adresa de e-mail men]ionat` în acest con-
vocator sau la adresa men]ionat` mai sus. SC GRIUL SA este ad-
ministrat` în sistem unitar [i este format` din 14.849.473 ac]iuni
ordinare, fiecare ac]iune de]inut` dând dreptul la un vot în
adunarea general`. Pia]a pe care se tranzac]ioneaz` valorile
mobiliare emise: RASDAQ a bursei, categoria III-R, XMBS. Prop-
uneri ale ac]ionarilor cu privire la A.G.A. Au dreptul de a cere
introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi unul sau mai
mul]i ac]ionari reprezentând, individual sau împreun`, cel
pu]in 5% din capitalul social înregistra]i la data de referin]`.
Cererile se înainteaz` consiliului de administra]ie, respectiv di-
rectoratului, în cel mult 15 zile de la publicarea convoc`rii, în
vederea public`rii [i aducerii acestora la cuno[tin]a celorlal]i
ac]ionari, cu condi]ia ca fiecare punct nou s` fie înso]it de o jus-
tificare sau de un proiect de hot`râre propus spre adoptare de
A.G.A. [i de aprezenta proiecte de hot`râre pentru punctele in-
cluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a A.G.A..
Propunerile ac]ionarilor [i documentele ce atest` îndeplinirea
condi]iilor pentru exercitarea acestor drepturi vor fi transmise
numai în scris: -fie prin document semnat olograf, în original-
prin po[t` sau servicii de curierat- la  adresa (SC GRIUL SA, {os.
Mihai Bravu 223, etaj 2, cam.1, sector 3, Bucure[ti– Secretariat),
-fie prin document semnat electronic cu semn`tura electronic`
extins`, conform Legii nr. 455/2001 privind semn`tura elec-
tronic`– prin e-mail- la adresa de e-mail  HYPERLINK "mailto:of-
fice.graul@yahoo.com" office.graul@yahoo.com. Întreb`ri
referitoare la A.G.A. Fiecare ac]ionar are dreptul s` adreseze în-
treb`ri privind punctele de pe ordinea de zi a adun`rii generale
în conformitate cu art 117 indice 1 al Legii 31/1990 cu modific`rile
ulterioare, iar r`spunsurile urmeaz` a fi prezentate în A.G.E.A..
Pentru identificarea persoanelor care adreseaz` întreb`ri, aces-
tea vor anexa solicit`rii copii ale documentelor care s` le ateste
identitatea. Participarea la A.G.A. Data de referin]` este
4.02.2015. Numai ac]ionarii înscri[i la aceast` dat` în Registrul
Ac]ionarilor ]inut de Depozitarul Central vor putea participa [i
vota în cadrul prezentei A.G.E.A.. Ac]ionarii pot participa la
adun`rile generale direct sau pot fi reprezenta]i de c`tre alte
persoane, cu excep]ia administratorilor sau a directorilor (pe
baz` de procur` special`) sau pot vota prin coresponden]`. a)
Participare persoane fizice. Documentele necesare pentru par-
ticiparea la A.G.A. a ac]ionarilor persoane fizice sunt: -dac`
ac]ionarul se prezint` personal: actul de identitate*;  -dac`
ac]ionarul este reprezentat de o alt` persoan`: procura special`
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[i actul de identitate al reprezentantului. b) Participare per-
soane juridice române: Reprezentan]ii ac]ionarilor persoane ju-
ridice î[i vor dovedi calitatea astfel: -reprezentantul legal- pe
baza unui document oficial care îi atesta aceast` calitate (ex.:
act constitutiv, extras/ certificat constatator eliberat de Reg-
istrul Comer]ului, în original sau copie conform` cu originalul
emis cu cel mult 3 luni înainte de data public`rii convocatoru-
lui Adun`rii sau alt` dovad` emis` de o autoritate român` com-
petent` cu rol similar, în original sau în copie conform` cu
originalul); -persoana c`reia i s-a delegat competen]a de
reprezentare– pe lâng` documentul men]ionat anterior (care
atest` calitatea de reprezentant legal a persoanei ce semneaz`
procura), va prezenta procura special` semnat` de reprezen-
tantul legal al persoanei juridice respective. Persoana fizic` care
se prezint` la A.G.A. în calitate de reprezentant al unui ac]ionar
persoana juridic` va fi identificat` pe baza actului de identitate.
c) Participare persoane juridice str`ine: -Copia actului de iden-
titate al reprezentantului legal, certificat` conform originalu-
lui (i.e prin men]ionarea “conform cu originalul” în limba
englez`, urmat` de semn`tura olograf`); -Documentele care
atest` calitatea de reprezentant legal al persoanei juridice
str`ine, anume  certificat constatator eliberat de registrul
comer]ului, în original sau copie conform` cu originalul sau în
copie conform` cu originalul, emis de c`tre o autoritate român`
competent`. Documentele care atest` calitatea de reprezen-
tant legal vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data
public`rii convocatorului Adun`rii. d) Formular de procura spe-
cial`. Începând cu data de 18.01.2015, formularele de procuri
speciale se pot ob]ine de la Secretariatul Societ`]ii situat la
adresa men]ionat` mai sus sau prin cerere la adresa
office.graul@yahoo.com. Dup` completarea [i semnarea lor
acestea vor fi depuse sau expediate în original  la adresa din
prezentul convocator cel mai târziu cu 48 ore înainte de data la
care A.G.E.A. este convocat` pentru prima dat`, sub sanc]iunea
pierderii exerci]iului dreptului de vot prin reprezentant în
adun`rile generale, conform prevederilor legii. Procura va fi
înso]it` de o copie a actului de identitate a ac]ionarului per-
soana fizic`/ a reprezentantului legal al ac]ionarului persoana
juridic`, precum [i pentru persoanele juridice, de documentul
oficial care atest` calitatea de reprezentant legal pentru sem-
natarul procurii. Procurile se întocmesc în trei exemplare origi-
nale, dintre care unul va fi trims societ`]ii potrivit procedurii
anteroir men]ionate, unul va r`mâne reprezentantului pentru
a putea dovedi calitatea de reprezentant la cererea secretariat-
ului tehnic, iar un exemplar va r`mâne ac]ionarului. Procurile
neprezentate în termenul prev`zut sau cele prezentate în alt`
form` decât cea pus` la dispozi]ie de c`tre societate, nu vor fi
luate în considerare. Procura va fi transmis`: -fie documentul
semnat olograf, în original- prin po[t` sau servicii de curierat–
la SC GRIUL SA, {os. Mihai Bravu 223, etaj 2, cam 1, sector 3, Bu-
cure[ti– Secretariat), -fie documentul semnat electronic cu
semn`tura electronic` extins`, conform Legii nr. 455/2001
privind semn`tura electronic`- prin e-mail la adresa
office.graul@yahoo.com. Procurile speciale vor trebui s`
con]in` informa]iile prev`zute în formularul de procur` spe-
cial` pus la dispozi]ie de societate, cu precizarea votului pentru
fiecare punct de pe ordinea de zi. *Actul de identitate este
buletin de identitate/ carte de identitate pentru cet`]enii
români; pa[aport/ carte de identitate pentru cet`]enii Uniunii
Europene; pa[aport pentru cet`]enii str`ini non-UE. d) Vot prin
coresponden]`. Ac]ionarii înregistra]i la data de referin]` au
posibilitatea de a vota prin coresponden]`, înainte de Adunarea
General` a Ac]ionarilor, prin utilizarea formularului de vot prin
coresponden]`. Formularele de vot prin coresponden]` (com-
pletate [i semnate de c`tre ac]ionari [i înso]ite de o copie a ac-
tului de identitate a ac]ionarului persoana fizic`/ a
reprezentantului legal al ac]ionarului persoan` juridic`, pre-
cum [i pentru persoanele juridice, de documentul oficial care îi
atest` calitatea de reprezentant legal al ac]ionarului) vor tre-
bui sa parvin`: -cu confirmare de primire (astfel încât s` fie în-
registrate ca fiind primite pân` cel târziu cu 48 ore înainte de
data adun`rii generale.) prin po[t` ,prin servicii de curierat sau
personal la adresa unde are loc A.G.E.A. în termenul prev`zut
pentru procurile speciale, în plic închis, cu men]iunea scris` clar
[i cu majuscue “VOT PRIN CORESPONDENå PENTRU
ADUNAREA GENERALå EXTRAORDINARå A AC}IONARILOR DIN
18/19.01.2015”, în acest caz semn`tura persoanei care semneaz`
buletinul de vot prin coresponden]` trebuie legalizat` la notar.
-prin po[ta electronic` la adresa office.graul@yahoo.com având
incorporate sau logic asociat` semn`tura electronic extins`
bazat` pe certificate calificate [i generate de dispozitive secur-
izate conform prevederilor legale în vigoare. Buletinele de vot
prin coresponden]` neprezentate în termenul prev`zut sau cele
prezentate în alta form` decât cea pus` la dispozi]ie de c`tre so-
cietate, nu vor fi luate în considerare. În conformitate cu Dis-
pozi]iile Regulamentului 6/2009 cu modific`rile [i complet`rile
ulterioare accesul ac]ionarilor la lucr`rile adun`rii generale se
face prin verificarea actelor prev`zute. În cazul în care pe data
de 18.02.2015 nu se întrune[te cvorumul prev`zut de lege,
Adunarea General` Extraordinar` a Ac]ionarilor este  convocat`
pentru data 19.02.2015 în acela[i loc, la aceea[i or`, cu acelea[i
date de referin]`, de înregistrare [i ex-date [i cu aceea[i ordine
de zi. Administrator Unic, Amnon Zakai.

LICITA}II
SC Drumuri [i Poduri SA Sibiu, cu sediul \n Sibiu, {oseaua Alba-
Iulia, nr. 68, organizeaz`, în conformitate cu prevederile capi-
tolului 8 art 14 din Normele procedurale interne privind
atribuirea contractelor de achizi]ie produse, servicii [i lucr`ri
din cadrul SC Drumuri [i Poduri SA Sibiu, aprobate prin
Hot`rârea Consiliului Jude]ean nr. 251/31.10.2013, licita]ie de-
schis` pentru achizi]ionarea unei cantit`]i de 650.000 litri de
motorin` [i 5.000 litri de benzin`. Operatorii economici in-

teresa]i sunt obliga]i s` achizi]ioneze caietul de sarcini de la
Birou Achizi]ii al SC Drumuri [i Poduri SA Sibiu, din {oseaua
Alba-Iulia, nr. 68, Municipiul Sibiu contra sumei de 200 de lei,
p~n` la data de 15.01.2015 ora 9. Oferta se va depune
respect~nd cerin]ele din fi[a de date [i caietul de sarcini, pân`
la data de 20.01.2015, ora 10:00, la secretariatul societ`]ii din
Sibiu, {oseaua Alba-Iulia, Nr.68.

SC Turn`toria Centrala Orion SA, societate \n reorganizare, prin
administrator special, scoate la v~nzare urm`toarele bunuri:
Cazan GIAF 2GCAL/HGAZ - 65.300 lei; Cazan GIAF 3GCAL/HGAZ
- 72.800 lei; Cazan GIAF 3GCAL/HGAZ - 78.900 lei; Baterie cup-
tor nr. 7 - 245.300 lei; Linie de formare \n forme f`r` rame -
2.800.000 lei; Ma[in` de debitat metal - 9.000 lei; Spartan
35A/6.3M - 70.300 lei; Cuptor rotativ mentinere - 65.400 lei;
Cuptor preincalzit - 75.400 lei; Linia 4 - 481.500 lei; Pres`
hidraulic` pt. balotat metale - 18.400 lei; Instala]ie turnare -
103.600 lei; Cuptor cu arc nr. 3 - 128.500 lei; Instala]ie calire con-
tinu` - 105.800 lei; Cuptor induc]ie cu canal - 31.400 lei;
Instala]ie turnare continu` - 93.600 lei; Ma[in` de turnat cen-
trifugal ITCOR - 30.500 lei; Electropalan MB 103M - 3.350 lei;
Electropalan MB 103M - 10.800 lei; Palan TRALIFT 2T H=6M -
8.500 lei; Palan TRALIFT 2T H=6M - 8.500 lei; Electropalan MB
103M - 10.800 lei; Cuptor tratament calire - 52.500 lei. Pre]ul
bunurilor nu con]ine TVA. Ofertele se primesc \ncep~nd cu data
de 15.01.2015, la sediul societ`]ii din C~mpina, Str. Ecaterina
Teodoroiu, nr.29, Jud. Prahova, iar \n cazul \n care bunurile nu vor
fi valorificate, ofertele se pot depune \n data de 19.01.2015,
21.01.2015, 23.01.2015, 26.01.2015, 28.01.2015, 31.01.2015,
02.02.2015, 04.02.2015, 06.02.2015, 09.02.2015, 11.02.2015,
13.02.2015, 16.02.2015, 18.02.2015, 20.02.2015, 23.02.2015,
25.02.2015, 27.02.2015, 02.03.2015, 04.03.2015, 06.03.2015,
09.03.2015, 11.03.2015, 13.03.2015, 16.03.2015, 18.03.2015,
20.03.2015, 23.03.2015, 25.03.2015, 27.03.2015,  intre orele 09:00
- 11:00 la aceeasi adresa. Persoan` de contact: Administrator
special {tefana Vasiliu sau consilier juridic Lucretia Oprea. Nr.
telefon 0244.334.661, 0244.334.662; email: headoffice@tco.ro.

Ministerul Finan]elor Publice. Agen]ia Na]ional` de Adminis-
trare Fiscal`. Direc]ia General` Regional` a Finan]elor Publice
Ia[i. Administra]ia Jude]ean` a Finan]elor Publice Suceava. Ser-
viciul Fiscal Municipal R`d`u]i. Anun]ul privind vânzarea pen-
tru bunuri imobile. Anul 2015 luna ianuarie ziua 26. În temeiul
art. 162, alin. (1) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedur`
fiscal`, republicat`, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare,
se face cunoscut c` în ziua de 26, luna ianuarie orele 12.00, anul
2015 în localitatea R`d`u]i, str. 1 Mai, nr. 3, se vor vinde prin
licita]ie urm`toarele bunuri imobile, proprietate a debitorului
Plamada Iacov, cu domiciliul fiscal în localitatea R`d`u]i, str. Vic-
toriei, nr. 6, jud. Suceava: - Construc]ii: apartament nr. 14 situat
în loc. R`d`u]i, str. Pia]a Unirii, nr. 16, bl. 66, sc. B, jud. Suceava,
nr. crt. A1 nr. cadastral Top: 1796/1/XIV; - înscris în cartea fun-
ciar` nr. 30534-C1-U1 (cf vechi 12262) a municipiului R`d`u]i, pre]
de evaluare al licita]iei: 202.000 lei (exclusiv TVA) pre] de
pornire: 101.000 lei (exclusiv TVA); - Bunul  imobil  mai sus
men]ionat este grevat de urm`toarele: Creditori, Sarcini: BCR
R`d`u]i- Act de garan]ie 1398/ 15.04.2004; S.F.M. R`d`u]i- Pro-
ces-verbal sechestru bunuri imobile nr. 2052/ 11.02.2008.
Invit`m pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri
s` în[tiin]eze despre aceasta organul de executare, înainte de
data stabilit` pentru vânzare. Cei interesa]i în cump`rarea
bunurilor sunt invita]i s` prezinte, pân` la termenul de vânzare
prin licita]ie, respectiv, pân` în ultima zi lucr`toare precedent`
termenului de vânzare, orele 12.00, la sediul Serviciului Fiscal
Municipal R`d`u]i– str. 1 Mai, nr. 3, documenta]ia prevazut` de
art. 162 din OG nr. 92/2003 privind Codul de procedur` fiscal`,
republicat`, cu toate modific`rile [i complet`rile ulterioare, re-
spectiv: oferte de cump`rare, dovada pl`]ii taxei de participare,
reprezentând 10% din pre]ul de pornire a licita]iei; împuterni-
cirea persoanei care îl reprezint` pe ofertant; pentru persoanele
juridice de na]ionalitate român`, copie de pe certificatul unic de
înregistrare eliberat de oficiul registrului comer]ului; pentru
persoanele juridice str`ine, actul de înmatriculare tradus în
limba român`; pentru persoanele fizice române, copie de pe
actul de identitate; dovada emis` de creditorii fiscali c` nu au
obliga]ii fiscale restante fa]` de ace[tia (respectiv obliga]ii fa]`
de bugetul general consolidat al statului [i fa]` de bugetele lo-
cale), urmând s` se prezinte la data stabilit` pentru vânzare [i
la locul fixat în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel in-
teresat poate introduce contesta]ie la instan]a judecatoreasc`
competent`, 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, republicat`, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare,
când urmeaz` s` se ia m`suri de executare silit`, nu este oblig-
atorie audierea contribuabilului. Pentru informa]ii supli-
mentare v` pute]i adresa la sediul nostru sau la telefon
num`rul 0230/561067.

Debitorul SC ACME 007 SRL societate în faliment, prin lichida-
tor judiciar Dinu, Urse [i Asocia]ii SPRL, scoate la vânzare: 1.Pro-
prietate imobiliar` -Str. Furnalului nr. 49, Mun. Ploie[ti, Jud.
Prahova format` din: -Teren intravilan 641 mp; -Construc]ie ed-
ificat` pe terenul de mai sus cu destina]ia locuin]`, având o
suprafa]` construit` de 88 mp [i suprafa]` util` de 68,5 mp.
Pre]ul propriet`]ii imobiliare: 24.605 Euro, exclusiv TVA. Pentru
proprietatea imobiliar` prima [edin]` de licita]ie a fost fixat` în
data de 19.01.2015, ora 14.00. Dac` imobilul nu se adjudec` la
aceast` dat`, urm`toarele [edin]e de licita]ii vor fi în data de
26.01.2015; 02.02.2015; 09.02.2015; 16.02.2015, 23.02.2015,
02.03.2015, 09.03.2015 [i în fiecare zi de luni a s`pt`mânii, ora
14.00 pân` la valorificarea propriet`]ii imobiliare apar]inând
societ`]ii debitoare. Pre]ul de pornire al licita]iei, reprezint`
50% din valoarea de pia]` exclusiv TVA prezentat` în Raportul
de evaluare. Participarea la licita]ie este condi]ionat` de con-
semnarea în contul nr. RO66BRDE300SV90183313000 deschis
la BRD Sucursala Ploie[ti pân` nu mai târziu de orele 14:00 din
preziua stabilit` pentru desf`[urarea licita]iei, a garan]iei de

10% din pre]ul de pornire a licita]iei [i prezentarea dovezii
achit`rii contravalorii pân` la aceea[i dat` a Caietului de sarcini
[i a Regulamentului de licita]ie pentru proprietatea imobiliar`.
Pre]ul caietului de sarcini este de 1.000 lei, exclusiv TVA. Toate
[edin]ele de licita]ii se vor desf`[ura la sediul lichidatorului ju-
diciar din Mun. Ploie[ti, Str. Elena Doamna nr. 44A, Jude] Pra-
hova. 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

Anun] de participare la licita]ie pentru închirierea unor
suprafe]e de teren din albiile minore. 1. Informa]ii generale: Ad-
ministra]ia Bazinal` de Ap` Olt, str. Remus Bellu nr.6, Rm. Vâl-
cea, jude]ul Vâlcea, cod fiscal RO 23730128 telefon 0250-739.881,
fax 0250.738.255. 2. Obiectul si durata închirierii: închiriere teren
pentru o durat` de 2 ani. 3. Condi]iile de participare: dovada
cump`r`rii caietului de sarcini; garan]ia de participare la lici-
tatie – 10% din valoarea minim` a chiriei anuale; certificatul
constatator emis de ORC, valabil la data deschiderii ofertelor;
certificate constatatoare privind îndeplinirea obliga]iilor exigi-
bile de plata a impozitelor si taxelor c`tre stat inclusiv cele lo-
cale; certificat de atestare fiscal`; cazier fiscal emis MF; cazier
judiciar al administratorului; bilan]ul contabil pentru ultimii 2
ani, vizat de administra]ia fiscal`; fisa de informatii generale
privind cifra de afaceri pe ultimii 3 ani; declara]ie c` nu se afl`
in litigiu cu titularul dreptului de administrare. 4. Cuantumul [i
forma garan]iei de participare: 10% din valoarea minim` a
chiriei anuale, constituit`  prin ordin de plat` sau scrisoare de
garan]ie bancar` în favoarea Administra]iei Bazinale de Ap`
Olt.5. Descrierea succint` a bunului ce urmeaz` a fi închiriat:
Închiriere suprafa]` de teren în albia minor`  a râului Olt din
Jud.Olt, pentru înl`turarea materialului aluvionar: Jude]ul Olt.
Lotul 1 – 16.520 mp teren în albia minor` a râului Olt (ac.
Slatina), situat în Com. Sl`tioara, Jud. Olt. 6. Data, locul [i ora
limit` de primire a ofertelor: 04.02.2015 pân` la ora 10:00 la
sediul Administra]iei Bazinale de Ap` Olt, Str. Remus Bellu nr. 6,
Rm. Vâlcea, jud. Vâlcea. 7. Data [i locul deschiderii acestora:
04.02.2015 începand cu ora 10:30 la sediul Administra]iei Bazi-
nale de Ap` Olt, Str. Remus Bellu nr. 6, Rm. Vâlcea, jud. Vâlcea.
8. Modul de ob]inere a caietului de sarcini: de la sediul Admin-
istra]iei Bazinale de Ap` Olt,  Biroul Achizi]ii, contravaloarea
acestuia fiind de 1.246 lei/lot. 9. Durata în care ofertan]ii r`mân
angaja]i prin termenii ofertelor lor: Perioada de valabilitate a
ofertei va fi de 90 de zile calendaristice de la data licita]iei de-
schise organizat` pentru atribuirea contractului de închiriere.

PIERDERI
Pierdut atestat ADR pe numele Dr`gan Marian. |l declar nul.

SC International Gambling Tehnologi SRL, sediul social \n
ora[ul Otopeni, Str. Frasinului nr. 11, birou 4 Cod Unic |nreg-
istarere RO 15765931 [i Nr. Reg Comer]ului J23/1600/2003,
declar nul certificat de \nmatriculare. 

Pierdut legitima]ie serviciu emis` de Distrigaz Sud Re]ele, pe
numele Armeanca Florina. O declar nul`.

Pierdut card CPI transport marf`, eliberat de ARR Arge[, pe
numele Cîrstea Iulian Cosmin, domiciliat în Pite[ti, jud. Arge[.
Se declar` nul.

Pierdut proces verbal 3935V/31.07.1991, pe numele Carp Grig-
ore. Îl declar nul.

Pierdut adeverin]` achitare integral` imobil, pe numele
Verdea]` Ion, eliberat` de SC Foi[or SA. O declar nul`. 

Pierdut proces verbal nr.12269/25.04.2001, pe numele
B`rbulescu Verginia, Gugu Anton, B`rbulescu Alexandru,
B`rbulescu Doina, B`rbulescu Anca Mihaela. Îl declar nul. 

Pierdut adeverin]` plat` integral` apartament, pe numele
Ciorogariu Nistor. O declar nul`.

Pierdut caiet sarcini Întreprindere Individual` „I.I. Stanca An-
dreea Nicoleta” -pierdut zona Bucur- Obor, înregistrat AFS4-
2010. 

Declar nul contract vânzare- cump`rare locuin]` din Strada
Dumbrava Nou`, nr.35, bl. S22, scara 1, etaj 2, ap.48, sector 5,
pe numele M`nescu Gabriel Valter.

Moldovan M. Mihai Cosmin P.F.A., C.U.I. 2790333, nr. Înreg.
Reg. Comer]ului F40/406/04.02.2011 declar pierdute registrul
de încas`ri [i pl`]i [i registrul inventar înregistrate la A.F.S. 5
în 2011.

DECESE

Colectivul Fondului Rom~n de Garantare a Creditelor pen-
tru Inpreprinz`torii Priva]i transmite compasiune [i sin-
cere condolean]e domnului director Ioan Silviu pentru
pierderea suferit` prin trecerea \n nefiin]` a soacrei sale
Harabor Didina. Dumnezeu s` o odihneasc` \n pace!

Publicitate

Publicitate


