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OFERTE SERVICIU
Direc]ia General` de Asisten]` Social` [i Protec]ia Copilului Sector 6 din str. Cerni[oara nr.38-40, sector 6 organizeaz` concurs
în data de 18.03.2014 ora 10.00 proba scris` [i interviu pe
24.03.2015 ora 10.00 pentru urm`toarele posturi vacante: 1.
Complex Apartamente de Tip Familial: -1 post inspector de specialitate (educator). Condi]ii de ocuparea postului: studii superioare în domeniul socio-uman; vechime în specialitate 6 luni.
-1 post muncitor calificat (buc`tar). Condi]ii de ocuparea postului: studii generale; vechime în specialitate 6 luni; curs de
buc`tar. 1. Complex Servicii Sociale Istru– Centru Maternal: -1
post inspector de specialitate (educator). Condi]ii de ocuparea
postului: studii superioare în domeniul socio-uman; vechime
în specialitate 6 luni. 3. Centrul de Zi Copii cu dizabilit`]i
,,Or[ova”: -2 posturi inspector de specialitate (psihopedagog
/logoped /psiholog); -7 posturi inspector de specialitate; -1 post
psiholog. Condi]ii de ocuparea postului: studii superioare în
domeniul socio-uman, educa]ie pedagogic` [i psihologie;
vechime în specialitate 6 luni; aviz de liber` practic`. -2 posturi
infirmier`. Condi]ii de ocuparea postului: studii generale;
vechime în specialitate 6 luni; curs de infirmier.-1 post asistent
medical. Condi]ii de ocuparea postului: studii postliceale;
vechime în specialitate 6 luni; aviz liber` practic`. Dosarul de înscriere la concurs se depune în perioada 25.02.2015- 10.03.2015
ora 14,00 la sediul D.G.A.S.P.C. Sector 6 Bucure[ti [i trebuie s`
con]in` în mod obligatoriu documente prev`zute la art.6,
sect.2, conform H.G. nr.286/2011 *actualizat. Concursul se va
desf`[ura în str. Floare Ro[ie nr.7A- Bucure[ti- Sector 6. Condi]iile
de desf`[urare a concursului sunt afi[ate la sediul institu]iei [i
pe pagina de internet www.asistentasociala6.ro. Rela]ii suplimentare la tel. 021/745.72.37 int.133.
Oficiul de Cadastru [i Publicitate Imobiliar` Giurgiu organizeaz`
concurs pentru ocuparea unui post contractual de execu]ie, în
baza H.G. nr. 286/2011, modificat` [i completat` de H.G. nr.
1027/2014, în cadrul institu]iei. Denumirea postului: consilier
gradul II –1 post vacant contractual (pe perioad` nedeterminat`). Condi]ii specifice de participare la concurs: -nivelul studiilor: studii superioare de lung` durat`, specializarea economic,
management, administra]ie public`, juridic, etc.; -vechime în
specialitatea studiilor necesare ocup`rii postului: minim 6 luni;
-cuno[tin]e avansate de operare pe calculator. Data, ora [i locul
de desf`[urare a concursului: Proba scris`: data de 18.03.2015,
ora 10:00, la sediul O.C.P.I. Giurgiu, B-dul 1907, nr. 1, sc. B, Giurgiu.
Proba de interviu: data de 23.03.2015, ora 10.00, la sediul O.C.P.I.
Giurgiu, B-dul 1907, nr. 1, sc. B, Giurgiu. Data limit` pân` la care
candida]ii vor depune actele pentru dosarul de concurs este
10.03.2015, ora 16.00, la sediul institu]iei, Compartimentul
Resurse Umane [i Rela]ii cu Publicul. Persoan` de contact: Chireceanu Marinela. Date contact: tel. 0246-216.444, e-mail
gr@ancpi.ro.
În condi]iile prev`zute de Legea nr. 567/2004 privind statutul
personalului auxiliar de specialitate al instan]elor judec`tore[ti
[i al parchetelor de pe lâng` acestea, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare [i de Regulamentul privind concursul de admitere la [coala Na]ional` de Grefieri, aprobat prin Hot`rârea
nr. 173/22.03.2007 a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii, modificat`, Consiliul Superior al Magistraturii, prin [coala
Na]ional` de Grefieri, organizeaz` la Bucure[ti, la data de 26
aprilie 2015, concurs de admitere la [coala Na]ional` de Grefieri
pentru ocuparea unui num`r de 63 locuri de grefier cu studii
superioare juridice. Din cele 63 locuri scoase la concurs, 53 sunt
alocate pentru ocuparea posturilor vacante de grefier la instan]ele judec`tore[ti, sub rezerva finan]`rii, iar 10 sunt alocate
pentru ocuparea posturilor vacante la parchete. Concursul se
organizeaz` la nivel na]ional, iar durata cursurilor este de 6 luni.
Se pot înscrie la concurs persoanele care îndeplinesc condi]iile
prev`zute de art. 3 din Regulamentul men]ionat, respectiv, au
cet`]enie român`, domiciliul în România [i capacitate deplin`
de exerci]iu, nu au antecedente penale, nu au cazier fiscal [i se
bucur` de o bun` reputa]ie, cunosc limba român`, sunt apte
din punct de vedere medical pentru exercitarea func]iei [i au
studii superioare juridice. În conformitate cu dispozi]iile art. 22
din Regulament examinarea candida]ilor se face prin sus]inerea
unei probe scrise la urm`toarele discipline: procedur` penal`,
procedur` civil`, organizare judiciar`. Înscrierea candida]ilor la
concurs se va face la tribunalele în a c`ror raz` teritorial` domiciliaz` candida]ii, pân` la data de 16 martie 2015, inclusiv, conform calendarului de desf`[urare a concursului aprobat.
Dosarul de înscriere va cuprinde cererea tipizat` de înscriere,
la care se vor anexa documentele prev`zute de art. 8 alin. 2 din
Regulament, respectiv actul de identitate (copie) diploma de
studii superioare (copie) certificatul de cazier judiciar (original),
certificatul de cazier fiscal (original), curriculum vitae, dou` fotografii color 2/3 cm, adeverin]` medical` din care s` rezulte
aptitudinea candidatului de a exercita profesia, chitan]a de
achitare a taxei de înscriere la concurs. Pentru înscrierea [i participarea la concurs, candida]ii urmeaz` s` achite o tax` de 400
RON. Conform art. 7 alin. 2 din Regulament, taxa se pl`te[te la
casieria tribunalului la care se face înscrierea.
În conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011, cu modific`rile
[i complet`rile ulterioare, Institutul de Stat pentru Testarea [i
Inregistrarea Soiurilor anun]` scoaterea la concurs în data de
18 martie 2015, ora 10.00 proba scris`, a urm`torului post contractual vacant: Centrul pentru Testarea Soiurilor Negre[ti- 1
post de muncitor necalificat. Condi]iile specifice prev`zute în
fi[a postului: -Studii generale; -Vechime în specialitatea studiilor
necesare ocup`rii postului: minimum 1 an. Concursul va avea
loc la sediul Institutului de Stat pentru Testarea [i Înregistrarea
Soiurilor din Bd. M`r`[ti, nr. 61, sector 1, în data de 18 martie
2015, ora 10.00 proba scris`. Dosarele de înscriere se depun în
termen de 10 zile lucr`toare de la publicare, la secretarul
comisiei de concurs, doamna Lenu]a Costin- consilier. Bibli-

ografia, condi]iile specifice de participare precum [i actele solicitate candida]ilor la înscriere vor fi publicate pe site-ul I.S.T.I.S.
[i afi[ate la sediul I.S.T.I.S. [i C.T.S. Negre[ti. Informa]ii suplimentare se pot ob]ine la nr. de tel.: 021.318.4380.
Inspectoratul Jude]ean de Poli]ie Prahova, cu sediul în municipiul Ploie[ti, strada Vasile Lupu nr. 60, jude]ul Prahova, organizeaz` concurs/examen prin recrutare din surs` extern`,
pentru ocuparea unui post de personal contractual, respectiv,
muncitor calificat IV-I (fochist). Candida]ii trebuie s` fie absolven]i de [coal` de arte [i meserii/[coal` profesional` având
una din urm`toarele calific`ri profesionale: instala]ii sanitare,
termoventila]ii [i/sau instala]ii electrice/ liceu având calificarea
profesional` de tehnician instalator pentru construc]ii/[coal`
postliceal`/[coal` de mai[tri având calificarea profesional` de
maistru instalator în construc]ii; - 3 ani vechime în munc`; - 2 ani
vechime în specialitate în calificarea profesional`
corespunz`toare studiilor absolvite; - apt medical si psihologic;
- autoriza]ie eliberat` de ISCIR sau certificat de absolvire pentru
activitatea de fochist; - s` fie ap]i medical [i psihologic, s` aib`
2 ani vechime în munc` [i 2 ani în specialitatea studiilor. Cererile
de înscriere a candida]ilor [i dosarele de concurs, în volum complet se depun la Inspectoratul Jude]ean de Poli]ie Prahova - Serviciul Resurse Umane, pân` la data de 10.03.2015 (inclusiv) –
ora 14.00, iar concursul va avea loc dup` cum urmeaz`: -Proba
scris`: 02.04.2015, începând cu ora 10:00; -Interviul: 07.04.2015,
începând cu ora 10:00. Persoana de contact: Radu Ionel, telefon
0244-302.113 sau int. 20113.
SC CONPET SA Ploie[ti scoate la concurs - pentru Rampa
înc`rcare ]i]ei Pecica (jude]ul Arad) - un post de
“MANEVRANT VAGOANE“ COR 831202. - încheierea contractului individual de munc` urmând s` se fac` pe
durat` nedeterminat`. CERIN}E:- [coala general`; - curs
calificare + autorizare în func]ie de manevrant; - minim
1 an experien]` pe un post similar. |n cazul ob]inerii
unor rezultate egale între candida]i, constituie avantaj:
- absolvirea de c`tre candidat a unui curs calificare +
autorizare în func]ia sef manevr`; - domiciliu în
apropierea locului de munc`. Alte cerin]e: - adeverin]`
de la medicul de familie privind aptitudinea pentru angajare. Persoanele interesate sunt rugate s` depun`
cererile de participare la concurs [i CV-ul la secretariatul
societ`]ii din municipiul Ploie[ti, str. Anul 1848 nr.1-3
sau pe fax la tel. 0244-516.451, pân` la data de
15.03.2015. Informa]ii suplimentare se pot ob]ine de la
Biroul Management Resurse Umane, telefon 0244401.360 interioare: 2595, 2586 [i 2412.
Prim`ria comunei Balcani organizeaz` concurs pentru ocuparea
postului vacant de administrator public, în conformitate cu
prevederile art.112 din Legea 215/2001-Legea administra]iei publice locale, Hot`râre nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a
unui post vacant sau temporar vacant corespunz`tor func]iilor
contractuale [i a criteriilor de promovare în grade sau trepte
profesionale imediat superioare a personalului contractual din
sectorul bugetar pl`tit din fonduri publice [i Dispozitia nr .500
din 28 noiembrie 2014 privind aprobarea Regulamentului
privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post
vacant sau temporar vacant corespunz`tor func]iilor contractuale [i a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul
bugetar pl`tit din fonduri publice. Probele stabilite pentru examenul de ocupare a fun]iei publice sunt: 1. Proba scris`- \n data
de 19 martie 2015 ora 10,00 la sediul institu]iei –Comuna Balcani, jude]ul Bac`u; 2. Interviul –\n data de 23 martie 2015 ora
10,00 la sediul institu]iei – Comuna Balcani, jude]ul Bac`u;
Poate ocupa func]ia de administrator public orice persoan`
care: 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`, atestat` 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 concurs; g)
nu a fost condamnat` definitiv pentru s`vâr[irea unei
infrac]iuni contra umanit`]ii, contra statului ori contra 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. Condi]ii specifice de participare: - studii
superioare absolvite cu diplom` de licen]` sau echivalent`; studii post universitare sau masterat; - vechime în administra]ia
public` de minim 10 ani pe o functie de conducere; - abilit`]i,
calit`]i [i aptitudini necesare; Dosarele de \nscriere la examenul se pot depune de c`tre candida]i \n termen de 10 zile de
la data afi[`rii anun]ului privind organizarea concursului [i
con]in în mod obligatoriu: a) cerere de înscriere la concurs
adresat` conducatorului autorit`]ii sau institu]iei publice organizatoare; b) copia actului de identitate sau orice alt document
care atest` identitatea, potrivit legii, dup` caz; c) copiile documentelor care s` ateste nivelul studiilor [i ale altor acte care
atest` efectuarea unor specializ`ri, precum [i copiile documentelor care atest` îndeplinirea condi]iilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau institu]ia public`; d) carnetul
de munc` sau, dup` caz, adeverin]ele care atest` vechimea în
munca, în meserie si/sau în specialitatea studiilor, în copie; e)
cazierul judiciar sau o declara]ie pe propria r`spundere ca nu
are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu func]ia
pentru care candideaz`; f) adeverin]a medical` care s` ateste

starea de s`n`tate corespunz`toare eliberat` cu cel mult 6 luni
anterior derul`rii concursului de c`tre medicul de familie al candidatului sau de c`tre unita]ile sanitare abilitate; g) curriculum
vitae. Orice alte informa]ii privind condi]iile de \nscriere la concurs [i bibliografie se pot g`si zilnic la secretarul comunei, telefon 0234-380.680, interior 114.

camera 201, complet recurs 11, obiect: recurs contesta]ie la executare \n contradictoriu cu SC Guliver Prodcom SRL, cu sediul
\n Gurani, nr. 216, jud. Bihor.

VÅNZåRI DIVERSE

Ministerul Finan]elor Publice. Agen]ia Na]ional` de Administrare Fiscal`. Direc]ia General` Regional` a Finan]elor Publice
Ia[i. Comisia pentru Desemnarea Practicienilor în Insolven]`.
Nr. 192/ 20.02.2015. Invita]ie de participare. Direc]ia General`
Regional` a Finan]elor Publice Ia[i invit` practicienii în insolven]` înscri[i pe Lista practicienilor agrea]i de Agen]ia
Na]ional` de Administrare Fiscal`, pentru zona XII, s` depun`
pân` cel târziu în data de 27.02.2015 ora 12.00 la Registratura
General` a Direc]iei Generale Regionale a Finan]elor Publice
Ia[i, cu sediul în municipiul Ia[i, str. Anastasie Panu nr. 26,
jude]ul Ia[i, oferta în vederea desemn`rii practicianului în insolven]` ce va exercita atribu]iile specifice conform prevederilor
Legii privind procedura insolven]ei în cazul urm`toarelor debitoare: Nr. crt., Denumire societate, CUI: 1. SC Libra International
SRL, 18784318; 2. SC Moldova Cristesti SRL, 20547810; 3. SC Eltom
Invest SRL, 17003699; 4. SC Dialex Interfrig SRL, 13134080; 5. SC
Confectii Grup SRL, 26138539; 6. SC Paul Si Tati SRL, 1961067; 7.
SC Alcadibo Trading SRL, 24691680. Ofertele vor fi întocmite în
conformitate cu prevederile art. 14 din Ordinul Pre[edintelui
A.N.A.F. nr. 1009/2007 privind procedurile de selec]ie a practicienilor în insolven]` agrea]i de A.N.A.F. Formularul de ofert` [i
întreaga documenta]ie vor fi depuse în plic sigilat în conformitate cu dispozi]iile Ordinului sus men]ionat [i anexele acestuia,
sub sanc]iunea descalific`rii.
Lichidatorul judiciar Dinu, Urse [i Asocia]ii SPRL notific` creditorii cu privire la deschiderea procedurii simplificate a insolven]ei prev`zut` de Legea nr.85/2014, împotriva debitoarei SC
Aladin Holding SRL cu sediul în Bucure[ti, Str. Ion Câmpineanu
nr.25, bl.9, sc. 1, ap.48, sector 1, J40/21047/2008, CUI 24880220,
în dosarul 2792/3/2015 aflat pe rolul Tribunalului Bucure[ti,
Sec]ia a-VII-a Civil`. Termenul limit` pentru înregistrarea cererii
de admitere a crean]elor asupra averii debitorului –20.03.2015,
termenul de verificare a crean]elor, de întocmire, afi[are [i comunicare a tabelului preliminar de creante –31.03.2015, termenul de definitivare a tabelului creantelor –27.04.2015 iar data
primei [edin]e a adun`rii creditorilor –06.04.2015, ora 15.00 la
sediul social al lichidatorului judiciar din Bucure[ti, Str. Buze[ti
nr.71, et.2, cam. 203, sector 1. Urm`torul termen de judecat` a
fost fixat pentru data de 04.05.2015. Pentru rela]ii: 021.318.74.25.

Fiecare popor trebuie s`-[i scrie corect istoria. Tel. 0733.940.772,
0761.674.276

CITA}II
Litcaneanu Vladi - cu domiciliul \n Ia[i, str. Mitropolit Varlaam nr.
21, bl. C2, ap. 21, jud. Ia[i, este citat \n calitate de p~r~t \n dosarul
nr. 7406/245/2014, av~nd ca obiect preten]ii, \n data de
10.03.2015, ora 08:30, la Judec`toria Ia[i, cu sediul \n str. Anastasie Panu nr. 25, Ia[i, Sec]ia Civil`, camera Sala 6, complet c0,
reclamanta fiind SC Salubris SA Ia[i, cu sediul \n Ia[i, {os.
Na]ional` nr. 43, jud. Ia[i.
SC Avallon Association SRL - cu sediul \n Ia[i, str. Gr`dinari, nr. 33,
bloc H35, et. 4, ap. 13, jud. Ia[i, reprezentat` prin dl. Flueraru
Marcel – \n calitate de administrator (domiciliat \n Ia[i, str. Gr`dinari, nr. 33, bl. H35, et. 4, ap. 13, jud. Ia[i) este citat` \n calitate de
p~r~t` \n dosarul nr.32973/245/2014, av~nd ca obiect preten]ii,
\n data de 25.03.2015, ora 08:30, (cur`tor special desemnat fiind
d-na Av. Ciocirlan Monica-Alexandrina) la Judec`toria Ia[i, cu
sediul \n str. Anastasie Panu nr. 25, Ia[i, Sec]ia Civil`, camera Sala
1, complet c16f, reclamanta fiind SC Salubris SA Ia[i, cu sediul
\n Ia[i, {os. Na]ional` nr. 43, jud. Ia[i.
Ministerul Finan]elor Publice. Agen]ia Na]ional` de Administrare Fiscal`. Direc]ia General` Regional` a Finan]elor Publice
Ia[i. Administra]ia Jude]ean` a Finan]elor Publice Vaslui. Compartiment Procedur` Insolven]` [i Lichidare. Cita]ie. Se citeaz`
debitoarea SC Termoplus Company SRL cu sediul în municipiul
Vaslui, str. Constantin T`nase, nr. 4, jude]ul Vaslui, prin asociat
[i administrator: Pa[ca C`t`lin Marius domiciliat în municipiul
Vaslui, str. [tefan cel Mare, bl. 130, sc. A, et. 10, ap. 4, în Dosarul
nr. 918/99/2014 aflat pe rolul Tribunalului Ia[i, având ca obiect
Lg. nr. 85/2006 privind procedura insolven]ei cu termen de
judecat` la data de 12.03.2015.
Se citeaz` intimata, SC Leuci Fruct SRL, J23/77/2009, CUI RO
24964968, cu sediul \n ora[ Voluntari, B-dul Voluntari, nr. 35A,
jud. Ilfov, la Tribunalul Bucure[ti, \n dosar nr. 44.201/299/2012,
pentru data de 13.03.2015, ora 08.30, camera 201, complet recurs 11, obiect: recurs – contesta]ie la executare \n contradictoriu cu SC Guliver Prodcom SRL, cu sediul \n Gurani, nr. 216, jud.
Bihor.
Se citeaz` intimatul, SC Leuci Fruct SRL, cu sediul declarat \n
actele de la dosarul 44.201/299/2012, din Afuma]i, {oseaua de
Centura, nr. 92, bloc Dreapta, jude]ul Ilfov, J23/77/2009, CUI RO
24964968, \n calitate de intimat, la Tribunalul Bucure[ti, \n
dosar nr. 44.201/299/2012, pentru data de 13.03.2015, ora 08.30,

DIVERSE

ADUNåRI GENERALE
Comefin SA Coste[ti, Str. Industriei nr. 36, Jude]ul Arge[,
J03/958/1991, C.U.I. RO 161880, Simbol COMH, Capital subscris
[i v`rsat: 3.059.187,5 lei. Hot`râre nr.1 a Adun`rii Generale Extraordinare a Ac]ionarilor Comefin SA Coste[ti din data de
20.02.2015: Adunarea General` Extraordinar` a Ac]ionarilor societ`]ii Comefin SA Coste[ti, întrunit` statutar la sediul
societ`]ii în dat` de 20.02.2015, la prima convocare, în prezen]a
ac]ionarilor reprezentând 97,9329 % din total capital social,
având în vedere prevederile Legii nr.31/1990 republicat`, cu
modific`rile [i complet`rile ulterioare, ale Legii nr.297/2004
privind pia]a de capital, ale Regulamentului C.N.V.M.nr.1/2006
privind emiten]ii [i opera]iunile cu valori mobiliare, precum [i
Procesul Verbal al [edin]ei Adun`rii Generale Extraordinar` a
Ac]ionarilor din data de 20.02.2015, prin votul ac]ionarilor
prezen]i, a adoptat urm`toarea Hot`râre: 1. Ac]ionarii au luat la
cuno[tin]` despre informa]iile cuprinse în Raportul Consiliului
de Administra]ie întocmit în conformitate cu prevederile Legii
151/2014 cu privire la clarificarea statutului juridic al ac]iunilor
care se tranzac]ioneaz` pe Pia]a Rasdaq, respectiv: Lipsa cadrului juridic de func]ionare a Pie]ei Rasdaq [i iminenta desfiin]are
a acesteia conform art.9, alin.(1) din Legea 151/2014; - Cadrul juridic aplicabil tranzac]ion`rii ac]iunilor pe o pia]` reglementat`
respectiv tranzac]ion`rii în cadrul unui sistem alternativ de
tranzac]ionare; - Prezentarea pie]elor reglementate [i a sistemelor alternative de tranzac]ionare pe care pot fi tranzac]ionate ac]iunile societ`]ii. 2. Prin vot deschis, cu unanimitate de
voturi “împotriv`” (respectiv cu un num`r de 1.198.281 ac]iuni,
reprezentând 100% din drepturile de vot de]inute de ac]ionarii
prezen]i), se respinge propunerea privind efectuarea de c`tre
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societate a demersurilor legale necesare în vederea admiterii la
tranzac]ionare a ac]iunilor emise de societatea Comefin SA
Coste[ti pe o pia]` reglementat` sau a tranzac]ion`rii acestora
în cadrul unui sistem alternativ de tranzac]ionare, ca urmare a
prezent`rii Raportului Consiliului de Administra]ie cu privire la
cadrul juridic aplicabil tranzac]ion`rii ac]iunilor pe o pia]` reglementat`, respectiv a tranzac]ion`rii în cadrul unui sistem alternativ de tranzac]ionare, precum [i cu privire la pie]ele
reglementate [i sistemele alternative de tranzac]ionare pe care
pot fi tranzac]ionate ac]iunile societ`]ii. Astfel, în cadrul AGEA
din data de 20.02.2015 ac]ionarii au adoptat la punctul 2 de pe
ordinea de zi hot`rârea ca societatea s` nu efectueze demersurile legale necesare în vederea admiterii la tranzac]ionare a
ac]iunilor emise de COMEFIN SA Coste[ti pe o pia]` reglementat` sau a tranzac]ion`rii acestora în cadrul unui sistem alternativ de tranzac]ionare. 3. Prin vot deschis, cu unanimitate de
voturi “pentru” (respectiv cu un num`r de 1.198.281 ac]iuni,
reprezentând 100% din drepturile de vot de]inute de ac]ionarii
prezen]i) se aprob` procedura de retragere din societate a
ac]ionarilor conform Legii nr.151/2014 [i a Regulamentului Autorit`]ii de Supraveghere Financiar` (ASF) nr.17/28.11.2014,
având în vedere faptul c` la punctul 2 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 societatea COMEFIN SA pe o pia]` reglementat`
sau a tranzac]ion`rii acestora în cadrul unui sistem alternativ de
tranzac]ionare. S-a stabilit c`, dup` ce societatea va derula procedura de retragere a ac]ionarilor din societate, în conformitate cu Art.3 din Legea nr.151/2014 [i cu respectarea prevederilor
Regulamentului ASF nr.17/28.11.2014, ac]iunile acesteia vor fi retrase de la tranzac]ionare [i radiate din evidenta ASF, iar societatea COMEFIN SA Coste[ti î[i pierde statutul de societate
tranzac]ionat` [i dobânde[te caracterul de societate de tip închis, prev`zut de Legea nr.31/1990 republicat`, cu modific`rile
[i complet`rile ulterioare. Potrivit Art.3 din Legea nr.151/2014,
în cazul în care adunarea general` extraordinar` a ac]ionarilor
hot`r`[te s` nu fac` demersurile legale necesare în vederea
tranzac]ion`rii ac]iunilor emise de o societate pe o pia]` reglementat` sau pe un sistem alternativ de tranzac]ionare,
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 societate contravaloarea ac]iunilor pe care le posed`. Termenul în
care ac]ionarii î[i vor putea 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
recomandat` cu confirmare de primire sau s` vin` personal la
sediul societ`]ii [i s` o depun`, semnând-o în fata persoanei
mandatate de societate în acest scop. 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 de c`tre
ac]ionari: fie prin mandat po[tal, la domiciliul ac]ionarului, cu
mandat de primire, fie prin virament bancar în contul personal
al ac]ionarului. 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 raportului
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
acestui raport. Vor putea depune cereri de retragere din societate doar ac]ionarii înregistra]i în Registrul ac]ionarilor ]inut de
Depozitarul Central SA Bucure[ti la data de înregistrare, respectiv 12.03.2015. În vederea stabilirii pre]ului ce urmeaz` a fi pl`tit
de societate pentru ac]iunile de]inute de c`tre ac]ionarii care
[i-au exercitat dreptul de a se retrage din societate, Consiliul de
Administra]ie va solicita Oficiului Registrului Comer]ului Arge[
numirea unui expert autorizat independent, în termen de cel
mult 5 zile lucr`toare ulterioare primirii de c`tre societate a
primei cereri de retragere din societate. Expertul autorizat independent desemnat va efectua demersurile necesare în vederea
finaliz`rii raportului privind pre]ul în termen de maxim 30 de
zile lucr`toare de la desemnare. Societatea va achita contravaloarea ac]iunilor de]inute de ac]ionari care [i-au exercitat dreptul de retragere din societate în termen de maxim 30 zile
lucr`toare, calculate conform Art.7 din Regulamentul ASF
nr.17/28.11.2014. Societatea, în termen de 24 de ore de la primirea
unei cereri de retragere din societate a unui ac]ionar, va solicita
Depozitarului Central SA Bucure[ti efectuarea demersurilor
pentru blocarea ac]iunilor respectivului ac]ionar. Plata contravalorii ac]iunilor de]inute de ac]ionari se va face de c`tre societate în baza confirm`rii primite de la Depozitarul Central SA
cu privire la blocarea ac]iunilor. Societatea va solicita la Depozitarul Central SA înregistrarea transferului direct în termen de
3 zile lucr`toare de la data efectu`rii pl`]ii c`tre ac]ionar.
Prezenta Hot`râre AGEA se va da spre publicare în Monitorul
Oficial Partea a IV-a, pe pagina web a ASF, pe pagina web a Bursei de Valori Bucure[ti precum [i într-un cotidian de larg`
r`spândire la nivel na]ional. 4. Prin vot deschis, cu unanimitate
de voturi “pentru” (respectiv cu un num`r de 1.198.281 ac]iuni,
reprezentând 100% din drepturile de vot de]inute de ac]ionarii
prezen]i) se aprob` data de 12.03.2015 ca dat` de înregistrare,
stabilit` în conformitate cu prevederile art. 238, alin. 1 din Legea
nr.297/2004 [i a datei de 11.03.2015 ca ex-date. 5. Prin vot deschis, cu unanimitate de voturi “pentru” (respectiv cu un num`r
de 1.198.281actiuni, reprezentând 100% din drepturile de vot
de]inute de ac]ionarii prezen]i) se aprob` împuternicirea d-lui
Badea Gheorghe, în calitate de Pre[edinte al Consiliului de Administra]ie, cu posibilitate de substituire, s` efectueze toate demersurile [i s` depun` toate documentele necesare înregistr`rii
hot`rârii AGEA la Oficiul Registrului Comer]ului Arge[
(depunere/ridicare documente), respectiv publicarea acesteia
în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a. Pre[edinte, ing.
Badea Gheorghe; secretar, ec. {erb`nic` Gheorghe

Adunarea General` Extraordinar` a Ac]ionarilor din SC Agromec
Bucov SA convocat` \n conformitate cu prevederile Legii
31/1990 modificat` [i republicat`, a Legii 151/2014 [i a Statutului societ`]ii, s-a \ntrunit \n data de 20.02.2015, ora 12.00 \n mod
legal, a[a cum rezult` [i din Procesul Verbal \ncheiat la [edin]a.
Cu votul ac]ionarilor prezen]i ce reprezint` 89,71133% din capitalul social, s-a adoptat urm`toarea hot`r`[te: 1. NU SE aprob`
efectuarea demersurilor, \n conformitate cu prevederile Legii
151/2014, privind admiterea la tranzac]ionare pe o pia]a reglementat` a ac]iunilor societ`]ii sau admiterea la tranzac]ionare
\n cadrul unui sistem alternativ de tranzac]ionare-ATS a ac]iunilor societ`]ii. 2. Se aprob` procedura de retragere din societate a ac]ionarilor conform prevederilor Legii nr.151/2014 [i a
Regulamentului ASF nr. 17/28.11.2014, av~nd \n vedere faptul c`
la punctual 1 de pe ordinea de zi s-a adoptat hot`r~rea ca societatea s` nu efectueze demersurile legale necesare \n vederea
admiterii la tranzac]ionare a ac]iunilor emise de societate pe o
pia]a reglementat` sau a tranzac]ion`rii acestora \n cadrul unui
sistem alternativ de tranzac]ionare. Se hot`r`[te ca dup` ce societatea va derula procedura de retragere a ac]ionarilor din societate, \n 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 evidenta ASF, astfel SC Agromec Bucov SA
dob~nde[te caracterul de societate de tip \nchis, prev`zut de
Legea nr.31/1990R modificat` [i republicat`. Potrivit Art.3 din
legea nr.151/2014, ac]ionarii care nu au votat \n favoarea
hot`r~rii adoptate, au dreptul de a se retrage din societate [i
de a ob]ine de la societate contravaloarea ac]iunilor pe care le
posed`. Termenul \n care ac]ionarii \[i pot exercita dreptul de retragere este de 90 de zile de la publicarea prezentei Hot`r~ri
AGEA \n conformitate cu Art.2, alin.3 din Legea nr.151/2014. |n
acest termen ac]ionarii care doresc retragerea din societate vor
trebui s` transmit` o cerere de retragere la sediul societ`]ii, prin
scrisoare recomandat` cu confirmare de primire sau s` vin`
personal la sediul societ`]ii [i s` o depun`, semn~nd-o \n fa]a
persoanei mandatate de societate \n 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 \n contul personal al ac]ionarului indicat \n
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 raportului curent cu privire la modalit`]ile prin care ac]ionarii
pot consulta raportul \ntocmit de expertul desemnat, precum
[i pre]ul determinat de expertul desemnat pentru o ac]iune,
au dreptul de a-[i retrage cererile \n termen de 10 zile lucr`toare
de la data acestuia. 3. Se aprob` data de 17.03.2015 ca dat` de
\nregistrare [i data de 16.03.2015 ca ex-date. 4. Se mandateaz`
reprezentantul societ`]ii, doamna T`nase Camelia, membru
CA, legitimate cu CI seria PH nr. 812310, eliberat SPCLEP V~lea
Calugareasc`, s` \ntreprind` toate demersurile de \nregistrare,
publicitate [i s` ia toate m`surile pentru ducerea la \ndeplinire
a prezentei hot`r~ri. Bucov la data de 20.02.2015.
Subansamble Auto SA Craiova, Str. Banu Stepan nr.1A Craiova,
jud. Dolj, J16/288/1991, C.U.I. RO 2298796, Simbol SPUM;
Adunarea General` Extraordinar` a Ac]ionarilor. Hot`râre nr.1
a Adun`rii Generale Extraordinare a Ac]ionarilor Subansamble
Auto S.A. Craiova, din data de 20.02.2015: Adunarea General` Extraordinar` a Ac]ionarilor societ`]ii Subansamble Auto SA
Craiova, întrunit` statutar la sediul societ`]ii în data de
20.02.2015, la prima convocare, în prezen]a ac]ionarilor
reprezentând 96,8727 % din total capital social, având în vedere
prevederile Legii nr.31/1990 republicat`, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare, ale Legii nr.297/2004 privind pia]a de capital, ale Regulamentului C.N.V.M.nr.1/2006 privind emiten]ii [i
opera]iunile cu valori mobiliare, precum [i Procesul Verbal al
[edin]ei Adun`rii Generale Extraordinare a Ac]ionarilor din data
de 20.02.2015, prin votul ac]ionarilor prezen]i, a adoptat
urm`toarea HOT`RÂRE: 1. Ac]ionarii au luat la cuno[tin]` despre informa]iile cuprinse în Raportul Consiliului de Administra]ie întocmit în conformitate cu prevederile Legii 151/2014 cu
privire la clarificarea statutului juridic al ac]iunilor care se tranzac]ioneaz` pe Pia]a Rasdaq, respectiv: - Lipsa cadrului juridic de
func]ionare a Pie]ei Rasdaq [i iminenta desfiin]are a acesteia
conform art.9, alin.(1) din Legea 151/2014; - Cadrul juridic aplicabil tranzac]ion`rii ac]iunilor pe o pia]` reglementat` respectiv tranzac]ion`rii în cadrul unui sistem alternativ de
tranzac]ionare; - Prezentarea pie]elor reglementate [i a sistemelor alternative de tranzac]ionare pe care pot fi tranzac]ionate ac]iunile societ`]ii. 2. Prin vot deschis, cu unanimitate de
voturi “împotriv`” (respectiv cu un num`r de 614.606 ac]iuni,
reprezentând 100% din drepturile de vot de]inute de ac]ionarii
prezen]i), se respinge propunerea privind efectuarea de c`tre
societate a demersurilor legale necesare în vederea admiterii la
tranzac]ionare a ac]iunilor emise de societatea Subansamble
Auto S.A.Craiova pe o pia]` reglementat` sau a tranzac]ion`rii
acestora în cadrul unui sistem alternativ de tranzac]ionare, ca
urmare a prezent`rii Raportului Consiliului de Administra]ie cu
privire la cadrul juridic aplicabil tranzac]ion`rii ac]iunilor pe o
pia]` reglementat`, respectiv a tranzac]ion`rii în cadrul unui
sistem alternativ de tranzac]ionare, precum [i cu privire la
pie]ele reglementate [i sistemele alternative de tranzac]ionare
pe care pot fi tranzac]ionate ac]iunile societ`]ii. Astfel, în cadrul
AGEA din data de 20.02.2015 ac]ionarii au adoptat la punctul 2
de pe ordinea de zi hot`rârea c` societatea s` nu efectueze demersurile legale necesare în vederea admiterii la tranzac]ionare
a ac]iunilor emise de. Subansamble Auto S.A.Craiova pe o pia]`
reglementat` sau a tranzac]ion`rii acestora în cadrul unui sistem alternativ de tranzac]ionare. 3. Prin vot deschis, cu unanimitate de voturi “pentru” (respectiv cu un num`r de 614.606
ac]iuni, reprezentând 100% din drepturile de vot de]inute de
ac]ionarii prezen]i) se aprob` procedura de retragere din soci-

etate a ac]ionarilor conform Legii nr.151/2014 [i a Regulamentului ASF nr.17/28.11.2014, având în vedere faptul c` la punctul 2
de pe ordinea de zi s-a adoptat hot`rârea ca societatea s` nu
efectueze demersurilor legale necesare în vederea admiterii la
tranzac]ionare a ac]iunilor emise de societatea Subansamble
Auto SA pe o pia]` reglementat` sau a tranzac]ion`rii acestora
în cadrul unui sistem alternativ de tranzac]ionare. S-a stabilit c`
dup` ce societatea va derula procedura de retragere a ac]ionarilor din societate, în conformitate cu Art.3 din Legea nr. 151/2014
[i cu respectarea prevederilor Regulamentului ASF nr.
17/28.11.2014, ac]iunile acesteia vor fi retrase de la tranzac]ionare
[i radiate din eviden]a ASF, iar societatea Subansamble Auto
S.A. Craiova î[i pierde statutul de societate tranzac]ionat` [i
dobânde[te caracterul de societate de tip închis, prev`zut de
Legea nr.31/1990 republicata, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare. Potrivit Art.3 din Legea nr.151/2014, în cazul în care
adunarea general` extraordinar` a ac]ionarilor hot`r`[te s` nu
fac` demersurile legale necesare în vederea tranzac]ion`rii
ac]iunilor emise de o societate pe o pia]` reglementat` sau pe
un sistem alternativ de tranzac]ionare, 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 societate contravaloarea ac]iunilor pe care le posed`. Termenul în care ac]ionarii î[i vor putea
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 recomandat` cu
confirmare de primire sau s` vin` personal la sediul societ`]ii
[i s` o depun`, semnând-o în fata persoanei mandatate de societate în acest scop. 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 de c`tre ac]ionari: fie prin
mandat po[tal, la domiciliul ac]ionarului, cu mandat de primire, fie prin virament bancar în contul personal al ac]ionarului.
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 raportului 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 acestui raport.
Vor putea depune cereri de retragere din societate doar
ac]ionarii înregistra]i în Registrul ac]ionarilor ]inut de Depozitarul Central SA Bucure[ti la data de înregistrare, respectiv
12.03.2015. În vederea stabilirii pre]ului ce urmeaz` a fi pl`tit de
societate pentru ac]iunile de]inute de c`tre ac]ionari care [i-au
exercitat dreptul de a se retrage din societate, Consiliul de Ad-

ministra]ie va solicita Oficiului Registrului Comer]ului Dolj numirea unui expert autorizat independent, în termen de cel mult
5 zile lucr`toare ulterioare primirii de c`tre societate a primei
cereri de retragere din societate. Expertul autorizat independent desemnat va efectua demersurile necesare în vederea finaliz`rii raportului privind pre]ul în termen de maxim 30 de
zile lucr`toare de la desemnare. Societatea va achita contravaloarea ac]iunilor de]inute de ac]ionari care [i-au exercitat dreptul de retragere din societate în termen de maxim 30 zile
lucr`toare, calculate conform Art.7 din Regulamentul ASF
nr.17/28.11.2014. Societatea, în termen de 24 de ore de la primirea
unei cereri de retragere din societate a unui ac]ionar, va solicita
Depozitarului Central SA Bucure[ti efectuarea demersurilor
pentru blocarea ac]iunilor respectivului ac]ionar. Plata contravalorii ac]iunilor de]inute de ac]ionari se va face de c`tre societate în baza confirm`rii primite de la Depozitarul Central
S.A.cu privire la blocarea ac]iunilor. Societatea va solicita la Depozitarul Central SA înregistrarea transferului direct în termen
de 3 zile lucr`toare de la data efectu`rii pl`]ii c`tre ac]ionar.
Prezenta Hot`râre AGEA se va da spre publicare în Monitorul
Oficial Partea a IV-a, pe pagina web a ASF, pe pagina web a Bursei de Valori Bucure[ti precum [i într-un cotidian de larg`
r`spândire la nivel na]ional. 4. Prin vot deschis, cu unanimitate
de voturi “pentru” (respectiv cu un num`r de 614.606 ac]iuni,
reprezentând 100% din drepturile de vot de]inute de ac]ionarii
prezen]i) se aprob` data de 12.03.2015 ca dat` de înregistrare,
stabilit` în conformitate cu prevederile art. 238, alin. 1 din Legea
nr.297/2004 [i a datei de 11.03.2015 ca ex-date. 5. Prin vot deschis, cu unanimitate de voturi “pentru” (respectiv cu un num`r
de 614.606 ac]iuni, reprezentând 100% din drepturile de vot
de]inute de ac]ionarii prezen]i) se aprob` împuternicirea d-nei
Chiroiu Raluca legitimat` cu CI, seria DZ, nr.033961, eliberat` de
SPCLEP Craiova la data de 09.09.2014, domiciliat` în Mun.
Craiova, str.Elena Farago, nr.40,bl.174I sc.A, ap.18, jud. Dolj, CNP
2680817163224, în calitate de Director General, cu posibilitate de
substituire, s` efectueze toate demersurile [i s` depun` toate
documentele necesare înregistr`rii hot`rârii AGEA la Oficiul
Registrului Comer]ului Dolj (depunere/ridicare documente), respectiv publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României,
partea a IV-a. Pre[edinte Consiliu de Administra]ie, Marta
Mih`ileanu; Secretar A.G.A., Augustina Derve[teanu. Data
20.02.2015

LICITA}II
Aeroclubul României cu sediul în Bucure[ti, Sector 1, B-dul
Lasc`r Catargiu nr. 54, organizeaz` licita]ie public` deschis`
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anun}uri
pentru închirierea urm`toarelor spa]ii în incinta bazei de
repara]ii din Municipiul Craiova, Calea Bucure[ti, nr.433, jude]ul
Dolj: -spa]iu în suprafa]a de 16,73 mp în anexele hangarului C11
–destina]ie- spa]ii pentru birouri, depozitare piese [i componente aeronave. Data limit` pentru depunerea ofertelor este
03.03.2015, ora 10.00 la sediul AR. Data de deschidere a ofertelor este 03.03.2015, ora 14.00; -spa]iu în suprafa]a de 147,72
mp în anexele hangarului C11 –destina]ie- spa]ii pentru birouri,
depozitare piese [i componente aeronave. Data limit` pentru
depunerea ofertelor este 03.03.2015, ora 10.00 la sediul AR.
Data de deschidere a ofertelor este 03.03.2015, ora 13.00;
–teren incint` având amplasat` o platform` betonat` de 2600
mp –destina]ie teren pentru activit`]i sportive (pista karturi).
Spa]iile se vor închiria pentru o perioad` de 5 ani. Caietele de
sarcini se pot ridica de la sediul AR. Tel./fax 021.312.36.19.
Aeroclubul României cu sediul în Bucure[ti, Sector 1, B-dul
Lasc`r Catargiu nr.54, organizeaz` licita]ie public` deschis`
pentru închirierea urm`toarelor spa]ii în incinta AT Craiova,
Comuna Podari, [os. Craiova- Calafat, km. 4,5, jude]ul Dolj: Spa]iu în cl`direa administrativ` în suprafa]a de 14 mp –destina]ie- Spa]iu birouri. Data limit` pentru depunerea ofertelor
este 04.03.2015, ora 10.00, la sediul AR. Data de deshidere a
ofertelor este 04.03.2015, ora 12.00; -teren în suprafa]a de 4
mp –destina]ie- Amplasare panou publicitar. Data limit` pentru depunerea ofertelor este 03.03.2015, ora 10.00 la sediul AR.
Data de deschidere a ofertelor este 03.03.2015, ora 12.00.
Spa]iile se vor închiria pentru o perioad` de 5 ani. Caietele de
sarcini se pot ridica de la sediul AR. Tel./fax 021.312.36.19.
A.Consiliul Local al Municipiului Oradea, prin Administra]ia
Imobiliar` Oradea, cu sediul în Oradea, P-ta Unirii nr.1, organizeaz` licita]ie public` deschis` cu oferta în plic închis pentru spa]iul cu alt` destina]ie decât aceea de locuin]` cu
suprafa]a util` de 24,60 mp. situat în Oradea, str. Vasile Alecsandri, nr.21-parter. 1) Obiectul licita]iei publice: închirierea
unui spa]iu cu alt` destina]ie decât aceea de locuin]a cu
suprafa]` util` de 24,60 mp. situat în Oradea , str. Vasile Alecsandri, nr.21-parter. 2) Organizatorul licita]iei: Consiliul Local
prin Administra]ia Imobiliar` Oradea; 3) Procedura de
închiriere: licita]ie public` deschis`, cu oferta în plic închis. Se
va prezenta oferta financiar` pentru fiecare amplasament separat. 4) Pre]ul de pornire a licita]iei: 18,5930 lei/mp/luna. Valoarea adjudecat` a chiriei se va actualiza anual cu nivelul
indicelui general al pre]urilor de consum din perioada anterioar`. 5) Instruc]iunile de organizare [i desf`[urare a procedurii: se pot desc`rca accesând site-ul www.oradea.ro,
sec]iunea Licita]ii; 6) Garan]ia de participare: 300 lei, achitat`
prin virament bancar în contul RO74REZ0765006XXX005460
deschis la Trezoreria Oradea sau numerar depus la casieria Administra]iei Imobiliare Oradea, Sala Ghi[eelor – parter; 7) Termenul limit` de depunere a ofertelor: 10.03.2015, ora 09:00. 8)
Valabilitatea ofertelor: ofertele r`mân valabile pe perioada de
60 de zile de la data deschiderii acestora; 9) Deschiderea ofertelor: 10.03.2015 ora 12:00, Sala 202, et. II, cl`direa Prim`riei
municipiului Oradea, P-ta Unirii nr. 1, în [edin]a public`. 10) Informa]ii suplimentare se pot ob]ine: - Petan Lucre]ia [i Aurelian Cisma[ – consilieri Compartiment Spa]ii, tel. 0259/437.000,
int. 126. B. Consiliul Local al municipiului Oradea prin Administra]ia Imobiliar` Oradea cu sediul în Oradea, P-ta Unirii nr.1,
organizeaz` licita]ie public` deschis`. 1) Obiectul licita]iei publice: închirierea unui chio[c din incinta [colii Gimanziale Oltea
Doamna. 2) Organizatorul licita]iei: Consiliul Local prin Administra]ia Imobiliar` Oradea; 3) Procedura de închiriere: licita]ie
public` deschis`, cu oferta în plic închis. Se va prezenta oferta
financiar` pentru fiecare amplasament separat. 4) Pre]ul de
pornire a licita]iei: 30 lei/mp/lun`. Valoarea adjudecat` a
chiriei se va actualiza anual cu nivelul indicelui general al
pre]urilor de consum din perioada anterioar`. 5) Instruc]iunile
de organizare [i desf`[urare a procedurii: se pot desc`rca accesând site-ul www.oradea.ro, sec]iunea Licita]ii; 6) Garan]ia
de participare: 200 lei/loca]ie-chio[c, achitat` prin virament
bancar în contul RO74REZ0765006XXX005460 deschis la Trezoreria Oradea sau numerar depus la casieria Administra]iei
Imobiliare Oradea, Sala Ghi[eelor – parter; 7) Termenul limit`
de depunere a ofertelor: 09.03.2015 ora 09:00. 8) Valabilitatea
ofertelor: ofertele r`mân valabile pe perioada de 90 de zile de
la data deschiderii acestora; 9) Deschiderea ofertelor:
09.03.2015 ora 11:30, Sala 201, et. II, cl`direa Prim`riei municipiului Oradea, P-ta Unirii nr. 1, în [edin]a public`. 10) Informa]ii
suplimentare se pot ob]ine: - Curta Simona /Cisma[ Aurelian
- consilieri - Compartiment Spa]ii, tel.0259/437000, int. 126.
Pentru alte detalii va rug`m s` rug`m s` consulta]i site-ul
www. oradea.ro, sec]iunea – Licita]ii.
Publica]ie de vânzare nr.1-3/18.02.2015. Subscrisa SC Vasicom
Distribution SRL M`r`cineni-societate în faliment-prin lichidator judiciar Prolex IPURL cu sediul în Pite[ti, Str. Maior Gh.
{on]u , bl. D1, sc. A, ap.2 0, Arge[, vinde prin licita]ie public` cu
strigare potrivit vechiului cod de proceur` civil` cu derog`rile
men]ionate în hot`rârea adun`rii creditorilor din 29.01.2015,
depus` la dosarul de faliment, urm`torul imobil: Imobilul
compus din suprafa]a de 388 mp teren pe care sunt ampalsate construc]iile: C1-sp`l`torie [i vulcanizare în suprafa]` de
90,78 mp; C2-depozit [i birouri în suprafa]` de 158,32 mp; C3grup sanitar de 2,11 mp; C4- vulcanizare de 15 mp, situat în comuna M`r`cineni, Arge[, cu deschidere la [oseaua
Pite[ti-Câmpulung, Arge[. Pre]ul de pornire a licita]iei este de
201.100 lei, exclusiv TVA. Licita]ia se ]ine la data de 12 martie
2015 ora 13 în Pite[ti, str. Egalit`]ii, nr.33, etaj 3, camera 7, jude]ul
Arge[. Ofertan]ii sunt obliga]i s` depun` pân` la termenul de
vânzare o cau]iune de 10% din pre]ul de la care a fost evaluat
imobilul, adic` 20.110 lei, exclusiv TVA în contul de lichidare.
Poten]ialii licitatori pot viziona imobilul cu programare prealabil` de cel pu]in 24 ore, anun]at` în scris lichidatorului judiciar la fax 0348/404.368 sau prin expedi]ie po[tal`. În cazul în
care la licita]ia din data de 12 martie 2015 imobilul nu se vinde,

licita]ia se repet` în acelea[i condi]ii , în acela[i loc la datele
de :02 aprilie 2015[i 30 aprilie 2015. Publica]ia de vânzare a fost
publicat` la data de 18.02.2015. Rela]ii suplimentare se pot
ob]ine la telefon: 0735.156.930. Lichidator Judiciar, Prolex
IPURL.
Anun] de participare la licita]ie pentru închirierea unor
suprafe]e de teren din albiile minore. 1. Informa]ii generale:
Administra]ia Bazinal` de Ap` Olt, str. Remus Bellu nr.6, Rm.
Vâlcea, jude]ul Vâlcea, cod fiscal RO 23730128 telefon 0250739.881, fax 0250.738.255. 2. Obiectul [i 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 licitatie – 10% din valoarea minim` a chiriei
anuale; certificatul constatator emis de ORC, valabil la data
deschiderii ofertelor; certificate constatatoare privind îndeplinirea obliga]iilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor c`tre stat inclusiv cele locale; 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 pârâului Olte],
din Jud. Gorj, pentru înl`turarea materialului aluvionar:
Jude]ul Gorj. Lotul 1 – 7.500 mp teren în albia minor` a pârâului Olte], situat în Com. Alimpe[ti, Jud.Gorj. 6. Data, locul [i
ora limit` de primire a ofertelor: 17.03.2015 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: 17.03.2015 începand cu ora 10:30 la sediul Administra]iei
Bazinale de Ap` Olt, Str. Remus Bellu nr. 6, Rm. Vâlcea, jud.
Vâlcea. 8. Modul de ob]inere a caietului de sarcini: de la
sediul Administra]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 deschise organizat` pentru atribuirea
contractului de închiriere.
Subscrisa Evrika Insolvency IPURL, reprezentat` prin asociat
coordonator av. Liscan Aurel, \n calitate de lichidator judiciar
al Vransnatown SRL desemnat prin \ncheierea de [edin]`
din data de 11.12.2013, pronun]at` \n Dosar nr. 29139/3/2013
aflat pe rolul Tribunalului Bucure[ti, Sec]ia a VII a Civil`,
anun]` scoaterea la v~nzare a bunului imobil aflat \n proprietatea Vransnatown SRL const~nd \n apartament situat \n
Bucure[ti, Bd. Mare[al Alexandru Averescu, nr.5, sc.B, et.4,
ap.20, sector 1 \n valoare total` de 215.730 lei exclusiv TVA.,
identificat [i inventariat conform raportului de evaluare
aprobat \n prezenta cauza [i a publica]iei de v~nzare intocmit` cu aceast` ocazie. V~nzare a bunului imobil
apar]in~nd societ`]ii falite se va organiza \n data de
03.03.2015, ora 15,00 prin licita]ie public` cu strigare. |n cazul
\n care bunul imobil nu se va vinde la termenul de licita]ie
stabilit, se vor organiza licita]ii s`pt`m~nale \n fiecare zi de
luni, la aceea[i or` [i \n acelea[i condi]ii. Locul de desf`[urare
a licita]iilor va fi stabilit la sediul lichidatorului judiciar din
Bucure[ti, Bd.Unirii nr.78, bl.J2, sc.2, et.3, ap. 39, sector 3, unde
se vor depune documentele de \nscriere la licita]ie men]ionate \n caietul de sarcini, cel t~rziu p~n` \n preziua licita]iei,
ora 12.00. Date despre starea bunurilor, pre]ul acestora,
condi]iile de \nscriere la licita]ie precum [i modul de organizare a acestora se pot ob]ine din caietul de sarcini \ntocmit
de lichidatorul judiciar. Caietele de sarcini se pot achizi]iona
de la sediul lichidatorului judiciar din Bucure[ti, Bd.Unirii
nr.78, bl.J2, sc.2, et.3, ap.39, sector 3. Costul unui caiet de
sarcini este de 300 lei pentru fiecare bun imobil.
Achizi]ionarea caietului de sarcini este obligatorie pentru
to]i participan]ii la licita]ie. Rela]ii suplimentare se pot
ob]ine la tel.021.227.28.81.
Comuna Victoria, jude]ul Ia[i, cu sediul în satul Victoria, comuna Victoria, jude]ul Ia[i, cod fiscal 4540305, reprezentat`
de d-l ing. Daniel Cre]u-primar, scoate spre concesionare, prin
licita]ie public` deschis`, p`[unile comunale aflate în proprietatea public` a comunei Victoria: T-7, P-68 - 30,69 ha; T-8,
P-80 - 15,43 ha; T-14, P-106 - 37,92 ha; T-20, P-178 - 1,64 ha; T-20,
P-184 - 0,25 ha; T-21, P-190 - 13,5 ha; T-23, P-212 - 4,31 ha; T-23, P213 - 1,12 ha; T-42, P-337 - 45,38 ha; T-43, P-339 - 2,25 ha; T-43, P341- 1,16 ha; T-44, P-372 - 10,40 ha; T-45, P-380 - 38,68 ha; T-47,
P-392 - 9,36 ha; T-72, P-898 - 7,19 ha; T-76, P-1054 - 80,8 ha; T-76,
P-1057 - 5,58 ha; T-76, P-1058 - 37,20 ha. Pretul minim de
pornire a licita]iei va fi de: 185 lei/ha/an. Termenul de concesiune – 7 ani. Relatii privind licita]ia, amplasamentul [i caietul de sarcini se pot ob]ine de la sediul Prim`riei Victoria,
satul Victoria, comuna Victoria, cod 707580, telefon/fax
0232/295120, e-mail: primariavictoria@yahoo.com, încep~nd
cu data 25.02.2015. Data limit` de depunere a ofertelor:
16/03/2015, ora 14,00. {edin]a public` de deschidere a ofertelor se va desf`[ura la sediul Prim`riei Victoria, jud. Ia[i, în
data de 17/03/2015, ora 8,00.
Subsemnatul Manoil` Vasile executor judec`toresc în circumscrip]ia Cur]ii de Apel Suceava, cu sediul în Mun.
Boto[ani, B-dul M. Eminescu, nr. 63, jud. Boto[ani. În conformitate cu disp. art. 838, alin. 1 C. pr. civ. aducem la cuno[tin]`
general` c` în data de 13.03.2015, orele 11.00, va avea loc la
sediul B.E.J. Manoil` Vasile din Mun. Boto[ani, B-dul M. Eminescu, nr. 63, vânzarea la licita]ie public` a imobilului situat
în loc. Cucor`ni, com. Mihai Eminescu, jud. Boto[ani, înscris
în CF- 50857, cu nr. cad. 50857 C1 C2 [i teren aferent în
suprafa]` de 5.734 mp- Pensiune P+ M [i central` termic` la

pre]ul de 1.760.000 lei proprietatea debitorului
Gog`lniceanu Iustina Mioara, str. Petru Rare[, nr. 76, Mun.
Boto[ani, care datoreaz` creditorului Con]ac Gianin, str. Grigore Antipa, nr. 2 A, Boto[ani, suma de 20.000 euro [i 11.416 lei
conform titlului executoriu: Sent. nr. 9176 din 30.09.2013,
Judec`toria Boto[ani. Imobilul urm`rit este liber de sarcini.
Prezenta Publica]ie de vânzare a fost întocmit` în conformitate cu art. 838 Cod. Proc. Civil` [i afi[at` la data de
13.02.2015, la sediul B.E.J, la Prim`rie, acolo unde se afl` imobilul, la sediul instan]ei de executare [i în Registrul Electronic
de Publicitate a vânz`rii bunurilor supuse execut`rii silite.
Som`m pe to]i cei care pretind vreun drept imobilului
urm`rit, s`-l anun]e pe executorul judec`toresc înaintea
datei stabilite pentru vânzare. Invit`m pe to]i cei care doresc
s` cumpere imobilul urm`rit, s` se prezinte la data, locul [i
ora stabilit` pentru vânzare, având asupra lor cartea de identitate. Potrivit disp. art. 838 alin. 1 Cod. Proc. civ. participan]ii
trebuie s` consemneze la dispozi]ia executorului
judec`toresc, cel mai târziu pân` la termenul de vânzare o
garan]ie de participare, de cel pu]in 10% din pre]ul de
pornire a licita]iei imobilului în sum` de 176.000 lei. În conformitate cu disp. art. 843 alin. 2 Cod. Proc. Civ. creditorii
urm`ritori, intervenien]ii, coproprietarii pe cote p`r]i [i titularii unui drept de preem]iune, nu au obliga]ia de a depune
garan]ia de participare.
Consiliul Local al municipiului Oradea prin Administra]ia
Imobiliar` Oradea cu sediul în Oradea, P-ta Unirii nr.1, organizeaz` licita]ie public` cu strigare pentru vânzarea spa]iului
cu alt` destina]ie decât aceea de locuin]` situat în Oradea,
Str. Madach Imre nr. 1-5, etaj I. Calendarul licita]iei: - în perioada 23.02.2015 – 16.03.2015 ora 9:00 se vor depune la Administra]ia Imobiliar` Oradea, etaj II, camera 207 –
Compartiment Spa]ii, documentele de calificare de c`tre
poten]ialii ofertan]i, conform caietului de sarcini pus la dispozi]ie de c`tre organizatorul procedurii; - deschiderea plicurilor cu documentele de calificare se va face la data de
16.03.2015 ora 1130, în prezen]a comisiei de vânzare [i a
reprezentan]ilor ofertan]ilor; - [edin]a de licita]ie public` cu
strigare [i adjudecarea va avea loc la data de 16.03.2015, ora
12.00. Documentele de calificare necesare pentru participarea la licita]ie se g`sesc pe site-ul www.oradea.ro,
sec]iunea Licita]ii. Suprafa]a construit` total` a construc]iei:
86,00 mp. Suprafa]a util` total`: 66,26 mp. Cota parte de
teren aferent = 47/2190 mp. Pre]ul minim de vânzare este de
52.000 Euro. Pre]ul de pornire: va fi stabilit de c`tre comisie,
în func]ie de raportul cerere [i oferta, prin organizarea
licita]iei dup` regula licita]iei competitive sau olandeze, respectiv la un pre] în urcare sau în c`dere, cu pasul de licitare
stabilit valoric, de 5% din pre]ul de pornire. Not`: În baza
art.141, alin.2, lit.f), din Codul Fiscal, pentru prezentul spa]iu
comercial nu se colecteaz` TVA la vânzare. Pasul de licitare:
5% din pre]ul de pornire. Garan]ia de participare la licita]ie
este de 10.000 lei [i se constituie pân` la data de 16.03.2015,
ora 9:00, prin virament bancar în contul
RO74REZ0765006XXX005460 deschis la Trezoreria Oradea,
titular de cont Administra]ia Imobiliar` Oradea, cod fiscal
21982927 sau scrisoare bancar` pentru participarea la
licita]ie. Taxa de participare este de 100 lei, se va achita la
casieria Administra]iei Imobiliar` Oradea – Sala Ghi[eelor –
parter pân` la data de 16.03.2015, ora 900, [i nu se restituie.
Numele, prenumele [i num`rul de telefon ale persoanelor
desemnate s` dea rela]ii suplimentare: - Lucre]ia Petan, Aurelian Cisma[ – consilieri Compartiment Spa]ii, Adminsitratia Imobiliar` Oradea, tel. 0259/437.000, int. 126.
Instruc]iunile de organizare [i desf`[urare a procedurii: se
pot descarc` accesând site-ul www.oradea.ro, sec]iunea
Licita]ii.
Debitorul SC C&C MH Confort SRL cu sediul în Dr. Tr. Severin,
str. I.C. Br`tianu, nr. 11A, jud. Mehedin]i, J25/460/2005, CUI:
17044001, aflat` în procedura de faliment dosar nr.
9465/101/2012 pe rolul Tribunalului Mehedin]i, prin lichidator judiciar societ`]ile profesionale de insolven]` asociate
prin contract Yna Consulting SPRL [i Consultant Insolven]`
SPRL, cu sediul ales în localitatea Dr. Tr. Severin, str.
Z`br`u]ului, nr.7A, jud. Mehedin]i, scoate la vânzare bunuri
mobile – autorurisme- diminutate cu 30% fa]` de preturile
stabilite prin raportul de evaluare: 1. Peugeot Boxer B66ETX,
an fabrica]ie 2007 – pre] 3010,00 euro echivalentul a

13230,00 lei; 2. Peugeot Boxer B66FWV, an fabrica]ie 2007 –
pre] 3010,00 euro echivalentul a 13230,00 lei; 3. Peugeot
Boxer B66FYR, an fabrica]ie 2007 – pre] 1760,00 euro echivalentul a 7760,00 lei; 4. Peugeot Boxer B61TVI, an fabrica]ie
2006 – pre] 4320,00 euro echivalentul a 18960,00 lei; 5. Peugeot Partner B66CYZ, an fabrica]ie 2007 - pre] 1890,00 euro
echivalentul a 8330,00 lei; 6. Dacia Logan MH19CNF, an fabrica]ie 2006 – pre] 700,00 euro echivalentul a 3080,00 lei;
7. Dacia Drop Side MH14CNF, an fabrica]ie 2003 – pre] 770,00
euro echivalentul a 3360,00 lei; 8. Bunurile mobile mijloace
fixe conform listelor ce se pot studia la biroul lichidatorului
judiciar din localitatea Dr. Tr. Severin, str. Z`br`u]ului nr.7A,
jud. Mehedin]i, sau la biroul din Dr. Tr. Severin, str. B-dul Iuliu
Maniu nr. 20 bl. KM4, sc. 1, ap. 2, jud. Mehedin]i sau la sediul
debitoarei SC C&C MH Confort SRL din localitatea Dr. Tr. Severin str. I.C. Br`tianu, nr. 11A, jud. Mehedin]i. (Pre]ul este
diminuat cu 25% fa]` de pre]ul stabilit prin raportul de evaluare). 9. Bunurile mobile obiecte de inventar conform listelor
ce se pot studia la biroul lichidatorului judiciar din localitatea
Dr. Tr. Severin, str. Z`br`u]ului nr. 7A, jud. Mehedin]i, sau la
biroul din Dr. Tr. Severin, str. B-dul Iuliu Maniu nr. 20 bl. KM4,
sc.1, ap.2, jud. Mehedin]i sau la sediul debitoarei SC C&C MH
Confort SRL din localitatea Dr. Tr. Severin str. I.C. Br`tianu,
nr.11A, jud.Mehedin]i. (Pre]ul este diminuat cu 25% fa]` de
pre]ul stabilit prin raportul de evaluare). 10. Bunurile mobile
obiecte de inventar conform listelor ce se pot studia la biroul
lichidatorului judiciar din localitatea Dr. Tr. Severin, str.
Z`br`u]ului nr.7A, jud. Mehedin]i, sau la biroul din Dr. Tr. Severin, str. B-dul Iuliu Maniu nr.20 bl.KM4, sc.1, ap.2, jud.
Mehedin]i sau la sediul debitoarei SC C&C MH Confort SRL
din localitatea Dr. Tr. Severin str.I.C.Br`tianu, nr.11A, jud.
Mehedin]i. (Pre]ul este diminuat cu 25% fa]` de pre]ul stabilit prin raportul de evaluare EXA/4/11.01.2014). Preturile nu
includ TVA. Titlul executoriu în baza c`ruia lichidatorul judiciar procedeaz` la vânzarea bunurilor mobile descrise anterior, o reprezinta sentinta nr. 487/2013 din data de 09.09.2013
de deschidere a procedurii de faliment pronun]at` de c`tre
judec`torul sindic in dosarul de insolven]` nr.9465/101/2012.
Licita]ia va avea loc în localitatea Dr.Tr.Severin, str.I.C.Br`tianu,
nr.11A, jud.Mehedin]i la data de 26.02.2015 orele 13:oo. Licitatia se va relua s`pt`mânal în fiecare zi de joi în aceeia[i
loca]ie [i aceeia[i or`. Participarea la licita]ie este
condi]ionat` de consemnarea, a unei cau]iuni de 10% din
pre]ul de pornire al licita]iei cu cel putin 2 ore \nainte de ora
licita]iei [i achizi]ionarea caietului de sarcini. Cont deschis la
BRD SA Sucursala Dr. Tr. Severin, sub nr.
RO54BRDE260SV42893862600. Invit`m pe to]i cei care vor
s` se prezinte la [edin]a de licita]ie la termenul de vânzare,
la locul fixat în acest scop [i pâna la acel termen s` depun`
oferte de cump`rare. Som`m pe to]i cei care pretind vreun
drept asupra bunurilor mobile s` anun]e lichidatorul judiciar \nainte de data stabilit` pentru vânzare în termen, sub
sanc]iunea prev`zut` de lege. Rela]ii la telefon-fax
0744528869, 0742592183, 0745267676 sau 0256/220827,
email:
office@consultant-insolventa.ro;
expertyna@yahoo.com, site: www.consultant-insolventa.ro.
Lichidator judiciar asociat, Consultant Insolven]` SPRL [i Yna
Consulting SPRL

PIERDERI
Pierdut în data de 20.02.2015 facturier-chitan]ier seria: RUADY
F, numerele 2389-2400. Le declar nule din data de 20.02.2015.
Declar pierdute (nule) contractele cadru vânzare- cump`rare
seriile: 152488, 152286 [i contractele cadru comodat 1401278,
1401279, 1401280, toate neîntocmite, apar]inând Romaqua
Group S.A.
Declar` nul` legitima]ie serviciu emis` de R.A.T.B. pe numele
Gheorghe Gheorghe.
Reclam c` am pierdut legitima]ia de student pe numele de
Neac[u Claudia Elena, emis` de Universitatea UPB, Facultatea
de Telecomunica]ii.
SC Fidel Taxi Bucure[ti, Str. Porumbacu nr.9, sector 6, C.U.I.
RO14562670 declar` nul document ANAF Sector 2, de înregistrare a casei de marcat Microsif seria 1499 din care s` reias`
anularea nr. de înregistrare fiscal.

COMEMORåRI

†
Pe 15 februarie 2015 s-au împlinit 6 ani de când minunata [i iubita mea so]ie
TUDOR MARIANA n`scut` GURåU a plecat prematur de lâng` noi. Timpul
care a trecut a adâncit durerea [i dorul. Te port mereu în gând, iubita mea
so]ie. Dumnezeu s` te odihneasc` în pace! So]ul, Col. (R) TUDOR CORNELIU.

