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PRESTåRI SERVICII
Acoperi[uri, tigl` metalic`, tabl` zincat`,
jgheaburi, burlane, dulgherii, mici repara]ii,
reducere 15%. 0727.650.435.

VÅNZåRI TERENURI
Teren, 3.000 mp, Str. Industriilor, nr. 55,
Craiova. Tel. 0764.445.021. 

CITA}II
Numita Mihai Lumini]a, cu domiciliul \n sat
Brahasesti, com. Brahasesti, jud. Gala]i este
citat` la Tribunalul Gala]i la data de
18.06.2014, \n dosarul civil nr. 2040/121/2014,
sala 3, ora 8,30 \n proces cu D.G.A.S.P.C. Gala]i.

Numita Roman Loredana, este chemat` per-
sonal, la interogatoriu, în calitate de pârât`,
în ziua de 17.06.2014, ora 8.30, la Judec`toria
Ia[i, în dosar nr. 30325/245/2013, complet
C22M, obiect- divor] cu minori.

Pârâta SC Ilotti Impex SRL, cu ultimul sediu
cunoscut în Bucure[ti, str. Mizil, nr. 3A, bloc 3,
scara P, ap. CAM 14, sectorul 3, este chemat` la
Judec`toria Sectorului 3, Bucure[ti, Str. Ilfov,
nr. 6, sector 5, în dosarul civil nr.
58637/301/2013, pentru ziua de 17 iunie 2014,
ora 08:30, complet camera de consiliu 20
civil, în proces cu SC Mol România Petroleum
Products SRL, pentru fond – cerere de valoare
redus`.

Pârâ]ii Grigora[ (Mititelu) Petronela cu ul-
timul domiciliu cunoscut în Le]cani, jude]ul
Ia[i, [i Mititelu Romic`, cu ultimul domiciliu
cunoscut în Podul Iloaiei, str. Decebal, nr. 21,
jude]ul Ia[i, sunt cita]i la data de 19.06.2014 la
sala 27, orele 8:30, C XI civil la Judec`toria
Petro[ani în proces cu Dimieru Rodica-Florea
[i Dimieru Hora]iu-Mihai în dosarul
9130/278/2012 pentru fond partaj bunuri co-
mune/lichidarea regimului matrimonial.

Sîrbu Dumitru Olimpiu cu domiciliul în Com.
Giurgi]a, Str. Port`re[tii Noi, nr. 14, Dolj, este
citat în calitate de pârât la Judec`toria
Segarcea, complet 4 minori [i familie, ora
8.30, în dosar nr. 1063/304/2013, cu termen
de judecat` la data de 20.06.2014, în litigiul
cu Sîrbu Georgeta în calitate de reclamant`
pentru Fond-divor].

Se citeaz` numitul Ter]ea Ioan, cunoscut cu
ultimul domiciliu \n Ploie[ti, Aleea
Brum`rerelor nr. 7, bl. 131, sc. D, ap. 70, \n cali-
tate de p~r~t, la Judec`toria Ploie[ti, \n
dosarul nr. 17822/281/2009, pentru data de
26.06.2014, ora 09:00, sala 5.

Ficu Gabriela cu ultimul domiciliu cunoscut
\n Ploie[ti, Str. Constan]ei nr. 16, este citat` \n
calitate de p~r~t` \n cauza ce formeaz` obiec-
tul dosarului nr. 34099/281/2012 al judec`to-
riei Ploie[ti pentru termenul din 25.06.2014.

Iordache Tomia este citat` la Judec`toria
Sinaia, \n dosarul nr. 401/310/2014, la data de
23.06.2014, \n proces cu Iordache Vasile Mar-
ius, obiect divor]. 

Direc]ia General` de Asisten]` Social` [i Pro-
tec]ia Copilului Vâlcea cheam` în judecat` pe
numitul Apai Alexandru, domiciliat în mu-
nicipiu Satu Mare, str. Gheorghe Bari]iu, nr
121, jude]ul Satu Mare, în calitate de intimat,
în dosarul civil nr 927/90/2014, cu termen de
judecat`, în data de 13.06.2014, având ca
obiect instituirea m`surii de plasament la
DGASPC Vâlcea, Centru de Plasament „An-
dreea” Rm Vâlcea, aflat pe rol la Tribunalul
Vâlcea.    

SOMA}II
Soma]ie de uzucapiune. Reclamanta, Nistor
Maria, domiciliat` \n comuna {an] nr. 249,
jud. Bistri]a, \n dosar nr. 2978/265/2013 al
Judec`toriei N`s`ud, a solicitat a se constata
dob~ndirea dreptului de proprietate prin titlu
uzucapiune asupra imobilelor \nscrise \n cf
26067 nr. top 469/4, cf 26068, nr. top 471/4
{an]. |n prezent suprafa]a de 1008 mp,
pretins uzucapat` se afl` \n posesia reclaman-
tei. Prin prezenta, se aduce la cuno[tin]a per-
soanelor interesate dreptul de a face opozi]ie
[i a o \nainta Judec`toriei N`s`ud, \n caz con-
trar, \n termen de 6 luni de la publicarea
prezentei, instan]a va trece la judecarea
cauzei. Emis`, \n baza \ncheierii din data de
23.05.2014.

DIVERSE
Via Insolv SPRL Ploie[ti, str. Banatului, nr. 1, bl.
37B, sc. B, ap. 3, tel/fax 0244 519800, numit`
administrator judiciar conform încheierii din
data de 23.05.2014 pronun]at` de Tribunalul
Prahova în dosarul 3997/105/2014, anun]` de-
schiderea procedurii generale a insolventei
debitoarei SC Version Two Clothing SRL
V`lenii de Munte, str. Berevoiesti,nr. 77-79,
imobilul C85 etaj, jud. Prahova, J29/730/2013,
CUI 31627531. Termenul limit` pentru înregis-
trarea cererii de admitere a crean]elor este
07.07.2014. Termenul limit` pentru verificarea
crean]elor, întocmirea, afi[area [i comuni-
carea tabelului preliminar al crean]elor este
25.07.2014. Termenul pentru solutionare even-
tuale contestatii si afi[are tabelul definitiv al
crean]elor este 08.08.2014. Prima adunare a
creditorilor la data de 30.07.2014, ora 14:00 la
sediul administratorului judiciar.

Gheorghita Sandel, sediul: Str. Virgil
Madgearu, nr. 25A, ap.6, Bucuresti, titular al
planului/ programului imobil S+P+3E+4E,
hotel cu spa]ii comerciale, alimenta]ie pub-
lica la parter, localitatea Bucure[ti, str.
Franceza nr. 70, sector 1, anun]` publicul in-
teresat asupra parcurgerii etapei de \ncadrare
\n cadrul [edin]ei Comitetului Special consti-
tuit, urm~nd ca planul/ programul s` fie
supus procedurii de adoptare, f`r` aviz de
mediu. Comentarii privind decizia etapei de
\ncadrare se primesc \n scris la sediul APM Bu-
cure[ti, \n termen de 10 zile calendaristice de
la publicarea anun]ului.

SC Holzindustrie Schweighofer Panels SRL
Siret, titular al proiectului “Centrala Termica
Gaz Metan”, anun]` publicul interesat asupra
lu`rii deciziei etapei de \ncadrare de c`tre
APM Bac`u, c` nu este necesar` evaluarea im-
pactului asupra mediului, pentru proiectul

propus a fi amplasat \n Comanesti, str. Crinu-
lui, nr. 15, jud. Bac`u. Proiectul deciziei de
\ncadrare [i motivele care o fundamenteaz`
pot fi consultate la sediul APM Bac`u, str.
Oituz, nr. 23, \n zilele de luni-joi, \ntre orele
8.00-16.30 [i vineri \ntre orele 8.00-14.00, pre-
cum [i la urm`toarea adres` de internet:
www.apmbc.ro. Publicul interesat poate
\nainta comentarii /observa]ii la proiectul de-
ciziei de \ncadrare \n termen de 5 zile de la
data public`rii prezentului anun], p~n` la
data de 06.06.2014.

ADUNåRI GENERALE
Administratorul Unic SC IUB SA, dl. Tomah
Kahled A., Convoac` Adunarea General` Or-
dinar` a Ac]ionarilor SC IUB SA, cu sediul în
Voluntari, str. Barsei nr. 2, jud. Ilfov,
J23/801/2002, C.U.I. RO 477949, în data de:
03.07.2014, orele 12, la adresa aleas` din Bu-
cure[ti, [os. Orhideelor nr. 12 B, et.5, sector 6,
pentru to]i ac]ionarii societ`]ii înregistra]i la
data de 01.07.2014, în registrul ac]ionarilor so-
ciet`]ii, cu urm`toarea ordine de zi: 1. Nu-
mirea în func]ia de administrator a doamnei
AL –ABBASI Khawlah Ahmed Tuama, cu un
mandat pe 4 ani; 2. Numirea în func]ia de ad-
ministrator a domnului Tuama Reyad A., cu
un mandat pe 4 ani; 3. Administrarea so-
ciet`]ii de c`tre un Consiliu de Administra]ie
format din 3 membri, dup` cum urmeaz`: -
Tomah Kahled A., -AL –ABBASI Khawlah
Ahmed Tuama; -Tuama Reyad A., Participarea
se face personal sau pe baz` de procur`, care
poate fi ob]inut` de la adresa din Bucure[ti,
[os. Orhideelor nr. 12 B, et. 5, sector 6. Daca
nu se întrune[te condi]ia de cvorum cerut`,
Adunarea General` se va întruni la aceea[i
adres`, acea[i or`, în data de 04.07.2014. In-
forma]ii suplimentare se pot ob]ine la tele-
fon 0723.152.632, sau la sediul societ`]ii.
Administrator al SC IUB SA, dl. Tomah Kahled
A.

Convocare: Consiliul de Administra]ie al SC
Girueta SA, persoan` juridic` român`, având
CIF 477558, atribut fiscal RO [i num`r de or-
dine la Registrul Comer]ului J23/1589/2004,
cu sediul în comuna Jilava, Sos. Giurgiului nr.
3-5, jude]ul Ilfov, în temeiul prevederilor Ac-
tului Constitutiv al societ`]ii [i a prevederilor
art.117 din Legea 31/1990 republicat` Con-
voac` Adunarea General` Extraordinar` a
Ac]ionarilor societ`]ii pentru data de
07.07.2014, ora 14,30. {edin]a Adun`rii Gen-
erale Extraordinare a Ac]ionarilor vor avea loc
la sediul societ`]ii din comuna Jilava, {os.
Giurgiului nr. 3-5, jude]ul Ilfov. La Adunarea
General` Extraordinar` sunt invita]i s` par-
ticipe to]i ac]ionarii afla]i în eviden]a Reg-
istrului Ac]ionarilor [i Registrului de Ac]iuni
la data de 30.06.2014. Pe ordinea de zi a
Adun`rii Generale Extraordinare, sunt înscrise
urm`toarele probleme: A. Ratificarea Deciziei
Consiliului de Administra]ie al societ`]ii din
data de 05.05.2014, prin care s-a decis: Art.1
Aprobarea comas`rii loturilor situate în [os.
Giurgiului nr. 3-5, Jilava, jud. Ilfov, identificat
astfel sub nr. Cad 53771 înscris în CF a
localit`]ii Jilava sub nr. 53771, compus din
teren în suprafa]a de 440 mp cu lotul identi-
ficat cadastral sub nr. 50221, compus din teren
în suprafa]a de 8942 mp [i construc]ie în
suprafa]a de 620 mp, înscris` în CF nr. 50221 a
localit`]ii Jilava. Art.2 Împuternicirea dlui. Cir-
jan Bogdan- Mircea, cet`]ean român, sex mas-
culin, c`s`torit, cu domiciliul în Bucure[ti, str.
Delinesti nr.2, bl.A5, sc.C, et.1, ap.35, sector 6,
legitimat cu C.I. seria DP nr. 129196 eliberat` la
data de 13.05.2008 de c`tre INEP, fiul lui
Mircea [i al Marianei, n`scut la data de
06.05.1971 în Mun. Turnu M`gurele, jud. Tele-
orman, având CNP 1710506343251, în calitate
de Administrator al societ`]ii, de a încheia în
fa]a notarului sau a altor organe ale statului,
respectiv persoane fizice sau juridice, toate
actele juridice aferente dezmembr`rii lo-
turilor precizate la art.1 al prezentei decizii. B.
Ratificarea Deciziei Consiliului de
Administra]ie al societ`]ii din data de
15.04.2014, prin care s-a decis: Art.1. Aprobarea
majorarea contractului de credit încheiat cu
UniCredit Tiriac Bank S.A pentru Facilitatea de
Credit Non-Cash de la EUR 2.200.000
(dou`milioanedou`sutemii) pân` la EUR
5.000.000 (cincimilioane), facilitate contrac-
tat` împreun` cu S.C. PROCEMA –Institut de
Cercetare, Proiectare [i Produc]ie Experimen-
tal` în Domeniul Construc]iilor [i al Materi-
alelor de Construc]ii SA [i SC Comnord SA. (în
calitate de Împrumuta]i [i Garanti). Totodat`
aprob` prelungirea acestei facilit`]i pân` la
data de 31.05.2016. Facilitatea va fi garantat`
dup` cum urmeaz`: 1) Ipoteca mobiliar`
având ca obiect toate conturile [i subcon-
turile Împrumutatului, prezente [i viitoare,
deschise la UniCredit Tiriac Bank SA, 2)
Ipoteca mobiliar` având ca obiect un cont de
depozit apar]inând Împrumutatului,
reprezentând un procent din valoarea Scriso-
rilor de Garan]ie Bancar`, conform contractu-
lui de Credit semnat, 3) Contract de
fidejusiune semnat de domnul Creteanu
Sorin pentru valoare de EUR 2.200.000; 4)
Ipoteca mobiliar` asupra crean]elor b`ne[ti,
precum [i a accesoriilor acestora, provenind
din contracte comerciale, împreun` cu toate
anexele [i actele adi]ionale prezente [i vi-
itoare, încheiate între Împrumutat [i
partenerii s`i comerciali, pentru care vor fi
emise Scrisori de Garan]ie Bancar` de tipul
Bun` Execu]ie [i Returnare Avans. 5) Ipoteca
imobiliar` asupra bunului imobil format din
teren în suprafa]a de 60.200 mp [i dou` con-
struc]ii, situate în Crevedia, Strada Bucure[ti-
Târgovi[te, nr. 232A, nr. cadastral 73555 (73555-
C3, 73555-C4), proprietatea lui SC Comnord SA.
6) Ipoteca imobiliar` asupra unui num`r de
8 apartamente situate în Bucure[ti, Strada
Amiral Balescu, nr.31A, Sector 1, Nr. Cad:
200468-C1-U1, 200468-C1-U10, 200468-C1-U11,
200468-C1-U12, 200468-C1-U13, 200468-C1-
U14, 200468-C1-U15, 200468-C1-U9, propri-
etatea lui SC Comnord SA.7) Scrisori de
Contra- Garan]ie Bancar` emise în favoare Îm-
prumutatului de c`tre partenerii s`i comer-
ciali. Art.2. În vederea derul`rii rela]iilor de
credit cu Banca, împuternicirea cu semn`tura
individual` a urm`toarelor persoane: dl.
Cre]eanu Sorin, în calitate de Director,
cet`]ean român, domiciliat în Bucure[ti, str.

Amiral Constantin Balescu nr.31A, ap.9, sector
1, identificat cu C.I. seria RD nr. 559836 elib-
erat` de S.P.C.E.P. S1 biroul nr.1 la data de
20.02.2008, C.N.P. 1631229400365, precum [i
a dl. Jovicic Milos, cet`]ean sârb identificat cu
pa[aport seria P 007746691 eliberat la data
de 21.08.2009 de c`tre autorit`]ile Republicii
Serbia, având permis de [edere seria RO
0264959 eliberat la data de 21.11.2011 de c`tre
autorit`]ile române, cu re[edin]a în România,
Bbul. Dacia nr.9, ap.6, sector 1, Bucure[ti,
având C.N.P. 7821112400012 pentru ca în nu-
mele [i pentru Societate, s` o reprezinte cu
depline puteri în fa]a B`ncii, Notarului Pub-
lic, autorit`]ilor publice centrale [i locale, pre-
cum [i oric`ror alte persoane fizice [i/ sau
juridice, s` negocieze/ renegocieze [i s` ac-
cepte clauzele contractuale, s` semneze toate
contractele de credit [i de garan]ii încheiate
cu Banca, incluzând [i actele adi]ionale care
se vor încheia ca urmare a negocierilor, pre-
cum [i orice alte documente necesare în
leg`tur` cu aceste contracte sau cu orice alt
act juridic încheiat de p`rti în leg`tur` cu
acestea, s` încheie poli]ele de asigurare pen-
tru bunurile aduse în garan]ie [i s` cesioneze
în favoarea B`ncii drepturile rezultate din
aceste Poli]e, s` îndeplineasc` orice alt` ac-
tivitate pe care o va considera necesar` scop-
ului mai sus men]ionat; Art.3. Consiliul de
Administra]ie al societ`]ii este mandatat s`
duc` la îndeplinire prevederile prezentei
hot`râri. C. Ratificarea Deciziei Consiliului de
Administra]ie al societ`]ii din data de
20.05.2014, prin care s-a decis: Art.1 Aprobarea
dezmembr`rii/ lotiz`rii imobilui– teren, sit-
uat în [os. Giurgiului nr. 3-5, Jilava, jud. Ilfov,
identificat astfel sub nr. Cad 53164, înscris în
CF a localit`]ii Jilava sub nr. 53164, compus din
teren în suprafa]a de 3.289 mp în 2 loturi con-
form documenta]iei întocmite de P.F.A. Pris-
lopan Radu vizate de O.C.P.I. Ilofv sub nr.
58791/04.04.2014, astfel: -Lotul 1 identificat
sub num`r cadastral 53803 –imobil teren sit-
uat în {os. Giurgiului nr. 3-5, Jilava, jud. Ilfov
în suprafa]a de 2.426 mp; -Lotul 2 identificat
sub num`r cadastral 53804 –imobil teren sit-
uat în {os. Giurgiului nr. 3-5, Jilava, jud. Ilfov
în suprafa]a de 863 mp. Art.2 Împuternicirea
dlui. Cirjan Bogdan- Mircea, cet`]ean român,
sex masculin, c`s`torit, cu domiciliul în Bu-
cure[ti, str. Delinesti nr.2, bl.A5, sc. C, et.1,
ap.35, sector 6, legitimat cu C.I. seria DP nr.
129196 eliberat` la data de 13.05.2008 de
c`tre INEP, fiul lui Mircea [i al Marianei,
n`scut la data de 06.05.1971 în Mun. Turnu
M`gurele, jud. Teleorman, având C.N.P.
1710506343251, în calitate de Administrator al
societ`]ii, de a încheia în fa]a notarului sau a
altor organe ale statului, respectiv persoane
fizice sau juridice, toate actele juridice afer-
ente dezmembr`rii loturilor precizate la art.1
al prezentei decizii. D. Ratificarea Deciziei Con-
siliului de Administra]ie al societ`]ii din data
de 28.05.2014, prin care s-a decis: Art.1. Se
aprob` încheierea de c`tre Societate a unor
contracte de factoring („Contractele de Fac-
toring”), cu ING Commercial Finance IFN SA,
cu sediul social în Bd. Iancu de Hunedoara
nr.48, etaj 9, Birou Commercial Finance, sec-
tor 1, Bucure[ti, România înregistrat` la Reg-
istrul Comer]ului sub nr.
J40/14042/01.09.2006, având Cod Unic de În-
registrare RO 18984588, înregistrat` în Reg-
istrul General ]inut de Banca Na]ional` a
României sub nr. RG-PJR-41-110063/16.01.2007
(“ING ComFin”) având ca obiect vânzarea
c`tre ING ComFin a crean]elor sale prezente
[i viitoare rezultate din Contractul Comercial
de Furnizare [i Montaj nr. 15/2014 [i încheiate
de Societate cu Asocierea Astaldi SPA –Astal-
rom SA având sediul în Str. Nicolae Caramfil
nr.53, Sector 1, Etaj 3, Bucure[ti, România, fax:
021.335.64.17, telefon: 021.411.20.19 reprezen-
tat` prin Astaldi SPA Italia, Sucursala Româ-
nia Bucure[ti, cu sediul social în Str. Cap. Av.
Alexandru Serbanescu, nr.49, Sector 1, Bu-
cure[ti, România, înregistrat` la Registrul
Comer]ului sub nr. J40/7437/1998. Art.2. În
vederea derul`rii rela]iilor cu ING Commercial
Finance IFN S.A., se împuternice[te dl. Jovicic
Milos, cet`]ean sârb identificat cu pa[aport
seria P 011483922 eliberat la data de 22.11.2013
de c`tre autorit`]ile Republicii Serbia, având
permis de [edere seria RO 0264959 eliberat
la data de 21.11.2011 de c`tre autorit`]ile
române, cu re[edin]a în România, Bbul. Dacia
nr.9, ap.6, sector 1, Bucure[ti, având C.N.P.
7821112400012, pentru a reprezenta Soci-
etatea conform actelor constitutive ale So-
ciet`]ii [i eviden]elor Registrului Comer]ului
(“Împuternicitul”), s` negocieze termenii [i
condi]iile [i s` semneze Contractele de Fac-
toring, precum [i orice Acte Adi]ionale modi-
ficatoare ale Contractelor de Factoring.
Administratorul are puterea deplin` de a
semna [i orice alte documente solicitate de
ING ComFin sau necesare în baza Contractelor
de Factoring, indiferent de natura lor, pe toat`
durata de executare a respectivelor contracte
[i este autorizat s` delege aceast` autoritate
unor ter]e persoane în baza unor împuterni-
ciri speciale, semn`tura sa fiindu-ne opoz-
abil`. Art.3. Consiliul de Administra]ie al
societ`]ii este mandatat s` duc` la îndeplinire
prevederile prezentei decizii urmând ca
aceasta s` fie supus` aprob`rii Adun`rii Gen-
erale a Ac]ionarilor în prima [edin]`. E. Ratifi-
carea Deciziei Consiliului de Administra]ie al
societ`]ii din data de 02.04.2014, prin care s-
a decis: Art.1 Aprobarea dezmembr`rii /
lotiz`rii imobilui– teren cu destina]ie alee de
acces, situat în [os. Giurgiului nr. 3-5, Jilava,
jud. Ilfov, identificat astflel sub nr. Cad
166/8/13/2, înscris în CF a localit`]ii Jilava sub
nr. 52225, compus din teren în suprafa]a de
777 mp în 2 loturi conform documenta]iei în-
tocmite de P.F.A. Prislopan  Radu vizate de
OCPI Ilofv sub nr. 42739/14.03.2014, astfel: -
Lotul 1 identificat sub num`r cadastral 53771
–imobil teren cu destina]ie alee de acces sit-
uat în [os. Giurgiului nr. 3-5, Jilava, jud. Ilfov
în suprafa]a de 440 mp; -Lotul 2 identificat
sub num`r cadastral 53772 –imobil teren cu
destina]ie alee de acces situat în [os. Giurgiu-
lui nr. 3-5, Jilava, jud. Ilfov în suprafa]a de 337
mp. Art.2 Împuternicirea dlui. Cirjan Bogdan-
Mircea, cet`]ean român, sex masculin,
c`s`torit, cu domiciliul în Bucure[ti, str. De-
linesti nr.2, bl.A5, sc. C, et.1, ap.35, sector 6, le-
gitimat cu C.I. seria DP nr. 129196 eliberat` la

data de 13.05.2008 de c`tre INEP, fiul lui
Mircea [i al Marianei, n`scut la data de
06.05.1971 în Mun. Turnu M`gurele, jud. Tele-
orman, având C.N.P. 1710506343251, în calitate
de Administrator al societ`]ii, de a încheia în
fa]a notarului sau a altor organe ale statului,
respectiv persoane fizice sau juridice, toate
actele juridice aferente dezmembr`rii lo-
turilor precizate la art.1 al prezentei decizii. F.
Aprobarea datei de 24.07.2014 ca dat` de în-
registrare, conform art. 238 din Legea nr.
297/2004. În situa]ia în care Adunarea Gen-
eral` Extraordinar` nu va putea delibera [i
vota în mod valabil, o a doua Adunare Gen-
eral` Extraordinar` este convocat` pentru
ziua de 08.07.2014, la ora 14.30, în acela[i loc
[i cu aceea[i ordine de zi. Dup` publicarea
convoc`rii, ac]ionarii reprezentând, individ-
ual sau împreun`, cel pu]in 5% din capitalul
social are/ au dreptul: a) de a introduce
puncte pe ordinea de zi a adun`rii generale,
în termen de cel mult 15 zile de la data pub-
lic`rii convoc`rii, cu condi]ia ca fiecare punct
s` fie înso]it de o justificare sau de un proiect
de hot`râre propus spre adoptare de
adunarea general`; [i b) de a prezenta
proiecte de hot`râre, în termen de 15 zile de la
data public`rii convoc`rii, pentru punctele in-
cluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea
de zi a adun`rii generale. Aceste drepturi pot
fi exercitate numai în scris (transmise prin
servicii de curierat sau prin mijloace electron-
ice). Se precizeaz` c` ac]ionarii ce vor fi
împiedica]i de anumite împrejur`ri s` par-
ticipe la Adunarea General` vor putea man-
data, în conformitate cu art. 125 din Legea
31/1990 republicat` si Regulamentul C.N.V.M.
1/2006 [i 6/2009, printr-o procur` special` o
ter]` persoan` care s` participe [i s` voteze în
numele lor [i pentru ei, în Adunarea General`,
în condi]iile legii. Procurile speciale pot fi ridi-
cate de la sediul societ`]ii începând cu data
convoc`rii [i vor fi depuse spre înregistrare la
secretariatul adun`rii pân` cel târziu la data
de 05.07.2014. Procurile speciale vor putea fi
transmise spre înregistrare [i pe fax sau email
în format pdf., reprezentantul ac]ionarului
fiind obligat ca la data Adun`rii Generale s`
aib` asupra sa procura în original. Ac]ionarii
au dreptul s` formuleze întreb`ri privind
punctele de pe ordinea de zi ale Adun`rii Gen-
erale în condi]iile art. 13 din Regulamentul
C.N.V.M. 6/2009, dup` ce ac]ionarii vor fi
identifica]i sau dac` buna desf`[urare [i
preg`tire a Adun`rii Generale precum [i pro-
tejarea confiden]ialit`]ii [i a intereselor com-
erciale a societ`]ii, permite acest lucru.
Documentele privind problemele incluse în
ordinea de zi a Adun`rii Generale pot fi con-
sultate la sediul societ`]ii sau pe pagina de
internet www.gyrueta.ro, începând cu data
convoc`rii. Documentele aferente [edin]elor,
inclusiv propunerile de hot`râre [i procurile
speciale pot fi ob]inute de la dna. Mihaela
Tapai– tel. 021/4501773. Se propune ca dat` de
înregistrare, conform art. 238 din Legea nr.
297/2004, data de 24.07.2014. Pre[edintele
Consiliului de Administra]ie al SC Girueta SA,
Jovicic Milos.  

LICITA}II
Se vinde prin licita]ie public` imobilul situat
în loc. Tâ[nad, Str. Horea, nr.12, jud.Satu Mare,
care const` din teren în suprafa]` de 1.782mp
[i construc]ii de locuin]e cu nr.cadastral C1 [i
nr. topografic 247/1 înscrise în CF nr.101473
Tâ[nad. Licita]ia are loc în data de 08.07.2014
la ora 10.00 la sediul Biroului Executorului
Judec`toresc Iva Anitas Marian Dan, adresa
fiind: loc. Satu Mare, Str. Mihai Viteazul, nr.13,
ap.2, jud. Satu Mare.

Subscrisa Via Insolv SPRL scoate la vânzare
prin licita]ie public` magazin (spatiu comer-
cial) situat in comunca Soimari, jud. Prahova
la pretul de evaluare recomandat redus cu
25%, respectiv 11.621,25 lei fara TVA si bunuri
mobile (bijuterii fantezie, curele, genti in-
locuitor, bentite material textil, articole par,
diademe plastic, mese, clestisoare, cercei) la
pre]ul de inventar redus cu 50% si cu un dis-
count pentru vanzarea fortata de 20%
(89.108,40 lei) apartinând SC Staliola Serv
SRL. Licita]ia va avea loc în data de
04.06.2014, ora 12/00, respectiv 09.06.2014 si
13.06.2014 la sediul lichidatorului din Ploiesti,
str. Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, jud. Pra-
hova, tel/fax 0244 519800.

Leavis Cont IPURL lichidator pentru SC Come-
tex SA din Urla]i, jud. Prahova, organizeaz` \n
fiecare zi de joi ora 10 la sediul lichidatorului
licita]ie public` cu strigare pentru v~nzarea
bunurilor debitoarei const~nd \n cl`diri [i
teren intravilan 7730 mp, situat \n Urla]i Pra-
hova. Licita]ia este publicat` [i pe UNPIR.RO-
licita]ii practicieni. Rela]ii la telefon
0723.880.617 sau 0722.683.956.

Leavis Cont IPURL lichidator pentru SC Koralor
Impex SRL din telega, jud. Prahova, orga-
nizeaz` \ncepand cu 05.06.2014, ora 14:00 in
fiecare zi de joi ora 14:00 la sediul lichidatoru-
lui licita]ie public` cu strigare pentru
v~nzarea in bloc a bunurilor debitoarei
const~nd \n cl`diri [i teren intravilan 300 mp,
la cel mai bun pret oferit. Licita]ia este publi-
cat` [i pe UNPIR.RO- licita]ii practicieni. Rela]ii
la telefon 0723.880.617 sau 0722.683.956.

Leavis Cont IPURL lichidator pentru SC Sav-
trans SRL, organizeaza in data de 05.06.2014
ora 12:00 la sediul lichidatorului din Ploiesti
licitatie publica cu strigare pentru vanzarea
in bloc a bunurilor debitoarei situate in jud.
Valcea, com. Budesti, sat Racovita, punct
Poligon, constand in cladire (restaurant+mi-
crohotel) si teren constructii 2200 mp, licita-
tia este publicata si pe UNPIR.RO- licita]ii
practicieni. Dac` bunurile nu se vand se vor
organiza licitatii in fiecare zi de vineri ora
14:00. Rela]ii la telefon 0723.880.617 sau
0722.683.956.

Leavis Cont IPURL lichidator pentru SC Anve-
los SRL, din Ploie[ti, jud. Prahova, organizeaza
la data de 05.06.2014, ora 13:00 la sediul
lichidatorului licita]ie public` cu strigare pen-
tru v~nzarea bunurilor debitoarei const~nd \n
imobil situat in Ploie[ti, Str. Eroilor nr. 29 cu
259 mp teren – 64.050 euro (289.950 lei f`r`
TVA), depozit frigorific la aceea[i adres` =
4.395 Euro (19.875 lei f`r` TVA), autospecial-
izat` Mitsubishi= 1500 euro (6.675 lei f`r`

TVA). Rela]ii la tel. 0723.880.617.

Se organizeaz` licita]ie public` cu strigare \n
vederea v~nz`rii \n conformitate cu preveder-
ile Legii 85/2006 a urm`toarelor active: 1.
Sediu administrativ central – cl`dire birouri,
situat \n Br`ila, bdul. Al. I. Cuza, nr. 3 et VI, la
pretul de 1.258.000 lei. 2. Teren {os. Viziru,
km. 10, \n suprafa]` total` de 112.611,59 mp,
cu active viabile (Atelier repara]ii, cl`dire pro-
tocol, drumuri [i platforme, etc.), la pretul de
1.294.030 lei. 3. Activul Cazan de Apa
Fierbinte, situat \n Br`ila, calea C`l`ra[ilor nr.
321B, la pretul de 1.142.620 lei. 4. Spa]iu com-
ercial bloc B15, parter, str. Scolilor, la pre]ul de
313.000 lei. 5. Depozit metalic materiale sit-
uat \n Br`ila, str. Uzinei, nr. 1, la pre]ul de
10.600 lei. 6. Mijloace de transport, respectiv:
Dacia Super, la pretul de 1.700 lei; Autoutili-
tar` 10215 FA 31 la pre]ul de 10.300 lei; Au-
tomacara TIP ANT 12.5 la pretul de 17.700 lei;
7. Mijloace fixe si obiecte inventor compus
din: Aparate de masur`, electrice [i electron-
ice, la pre]ul de 9.888 lei; Birotica [i calcula-
toare la pre]ul de 11.810 lei; Mobilier la pre]ul
de 16.063 lei; Aparate aer conditionat, la
pre]ul de 3.270 lei; Diverse bunuri la pre]ul de
658 lei; 8. Stoc de magazie, la pre]ul de
227.600 lei; Pre]urile nu con]in TVA. Date or-
ganizare licita]ie: 05.06.2014, 12.06.2014,
19.06.2014 [i 26.06.2014 orele 11.00. Caietele
de sarcini se pot ridica de la sediul lichidatoru-
lui din Br`ila, {os. Focsani, km. 5, contra
sumelor cuprinse \ntre 50 lei [i 2.500 lei.
Garan]ia de participare la licita]ie  de 10% din
valoarea de pornire trebuie achitata cu cel
pu]in 2 zile anterior datei licita]iei. Nr. tel.
0241/542942, 0720/300.464.

Anun] de participare la licita]ie pentru închiri-
erea unor suprafe]e de teren din albiile mi-
nore. 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 0250/739.881, fax 0250.738.255. 2.
Obiectul si durata închirierii: închiriere teren
pentru o durat` de 2 ani. 3. Condi]iile de par-
ticipare: dovada cump`r`rii caietului de
sarcini; garan]ia de participare la licitatie –
10% din valoarea minim` a chiriei anuale; cer-
tificatul constatator emis de ORC, valabil la
data deschiderii ofertelor; certificate con-
statatoare privind îndeplinirea obliga]iilor exi-
gibile 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 ul-
timii 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 partici-
pare: 10% din valoarea minim` a chiriei an-
uale, constituit`  prin ordin de plat` sau
scrisoare de garan]ie bancar` în favoarea Ad-
ministra]iei Bazinale de Ap` Olt. 5. Descrierea
succint` a bunului ce urmeaz` a fi închiriat:
Închirieri suprafe]e de teren în albii minore
ale râurilor [i pârâurilor din Jud.Vâlcea [i Jud.
Olt, pentru înl`turarea materialului alu-
vionar:  Jude]ul Vâlcea. Lotul 1 – 9.081 mp
teren în albia minor` a pârâului Bistricioara,
situat în Loc. Tom[ani, Jud.Vâlcea. Lotul 2 –
13.589 mp teren în albia minor` a pârâului
G`ujani (Boi[oara), situat în Loc. Câineni,
Jud.Vâlcea. Jude]ul Olt. Lotul 1 – 3.180 mp
teren în albia minor` a râului Olt (ac. Slatina),
situat în Loc. Sl`tioara, Jud.Olt. Lotul 2 –
10.403 mp teren în albia minor` a pârâului
Dârjov, situat în Loc. Ipote[ti,  Jud.Olt. Lotul 3
– 17.344 mp teren în albia minor` a pârâului
Olte], situat în Or. Bal[,  Jud.Olt. 6. Data, locul
[i ora limitã de primire a ofertelor: 21.06.2014
pân` la ora 10:00 la sediul Administra]iei Baz-
inale de Ap` Olt, Str. Remus Bellu nr. 6, Rm.
Vâlcea, jud. Vâlcea. 7. Data [i locul deschiderii
acestora: 21.06.2014 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
rãmân angaja]i prin termenii ofertelor lor: Pe-
rioada de valabilitate a ofertei va fi de 90 de
zile calendaristice de la data licita]iei deschise
organizat` pentru atribuirea contractului de
închiriere.

SC Local Urban SRL Turnu M`gurele, cu sediul
în str. Republicii, nr. 2, jude]ul Teleorman, cod
po[tal 145200, CUI 30055849;  J34/168/2012,
telefon/fax 0247411895, e-mail:
localurban@yahoo.com, anun]` organizarea
licita]iei publice deschis`, cu strigare, pentru
închirierea unor spa]ii medicale situate în in-
cinta imobilului Dispensar Medical Uman din
str. Oltului nr. 156 [i în incinta imobilului Poli-
clinica Municipal` Turnu M`gurele, pentru
care nu sunt încheiate contracte de conce-
siune [i pentru care nu sunt depuse solicit`ri
de cump`rare. Caietele de sarcini se pot
cump`ra în urma solicit`rii scrise, de la sediul
nostru din str. Republicii, nr.2, etaj 3, camera 6
- contravaloarea caietului de sarcini este de 25
Lei. {edinta public` de deschidere a primei
[edin]e de licita]ie va avea loc în data de
18.06.2014, ora 11:00 la sediul societ`]ii. Ter-
menul limit` de depunere a cererii [i docu-
menta]iei pentru înscrierea la licita]ie este
17.06.2014, ora 16:00. În situa]ia neprezent`rii
a minim doi solicitan]i la licita]ia public` or-
ganizat` la termenul din 18.06.2014 , se va or-
ganiza o alta [edin]a de licita]ie în data de
02.07.2014 ora 11:00 la sediul societ`]ii, iar cer-
erea de înscriere [i documenta]ia aferent` se
vor putea depune cel mai târziu în ziua ante-
rioar` licita]iei, pân` la ora 16:00.

SC Local Urban SRL Turnu M`gurele, cu sediul
în str. Republicii , nr. 2, jude]ul Teleorman, cod
po[tal 145200, CUI 30055849;  J34/168/2012,
telefon/fax 0247411895, e-mail:
localurban@yahoo.com, anun]` organizarea
licita]iei publice deschis`, cu strigare, pentru
închirierea unor suprafe]e de teren, în ved-
erea amplas`rii de construc]ii provizorii –cop-
ertine auto. Caietele de sarcini se pot
cump`ra în urma solicit`rii scrise, de la sediul
nostru din str. Republicii, nr.2, etaj 3, camera 6
-  contravaloarea caietului de sarcini este de
20 Lei. {edinta public` de deschidere a primei
[edin]e de licita]ie va avea loc în data de
17.06.2014, ora 11:00 la sediul societ`]ii. Ter-

menul limit` de depunere a cererii [i docu-
menta]iei pentru înscrierea la licita]ie este
16.06.2014, ora 16:00. Pentru închirerea
suprafe]elor de teren r`mase neocupate în
urma licita]iei publice organizat` la termenul
din 17.06.2014, se vor organiza [edin]e de
licita]ie din dou` în dou` s`pt`mâni, mar]ea
la ora 11:00  la sediul societ`]ii, iar cererea de
înscriere [i documenta]ia aferent` se vor
putea depune cel mai târziu în ziua anterioar`
licita]iei, pân` la ora 16:00.

Anun]ul de licita]ie publica pentru concesion-
area suprafetei de S1 = 250 de mp –domeniul
public, PC 15, intravilan Cristesti. 1. Comuna
Cristesti prin Consiliul Local Cristesti, cod fiscal
3672057, sat Cristesti, comuna Cristesti, jude-
tul Botosani, nr. de telefon/ fax: 0231619912,
adresa de e-mail si nr. de telefon a persoanei
de contact: bogdan_pete@yahoo.com,
0231619912. 2. Obiectul concesiunii este
suprafata S1. = 250 mp \n PC 15 intravilan
Cristesti ce apartine domeniului public al co-
munei Cristesti cu urmatoarele vecinatati: N-
Consiliul Local Crisetsti , S- DJ 207 N, E- Consil-
iul Local Cristesti, V- Teslaru Ioan. Deschiderea
la DJ 207 N = 19 ml. Schita amplasamentului
si delimitarea imobilului este anexata la cai-
etul de sarcini. Perioda concesionarii este de
49 de ani. 3. Informatii privind documentatia
de atribuire: 3.1 Documentatia de atribuire se
poate solicita incepand cu data de 02.06.2014
prin cerere inregistrata la sediul primariei co-
munei Cristesti. 3.2. Un exemplar al documen-
tatiei de atribuire se va elibera de catre
compartimentul relatii cu publicul din cadrul
aparatului de specialitate al primarului co-
munei Crisetsti. 3.3. Costul documentatie este
de 10 lei si se va achita la sediul primariei
Cristesti, judetul Botosani. 3.4. Alte clarificari
se pot solicita pana la data de 10.06.2014 ora
14:00. 4. Informatii privind ofertele. 4.1 Data
limita de depunere a ofertelor: 18.06.2014 ora
14:00. 4.2 Ofertele se vor depune la sediul Pri-
mariei Cristesti, comuna Cristesti, judetul
Botosani. 4.3 Ofertele se vor depune in 2 ex-
emplare, fiecare exemplar continand dou`
plicuri închise [i sigilate, unul exterior [i unul
interior, conform documentatiei de atribuire.
5. {edin]a public` de deschidere a ofertelor
se va desfasura la sediul Primariei comunei
Cristesti, judetul Botosani in data de
19.06.2014 ora 12:00; 6. Pentru  solutionarea
litigiilor se poate sesiza in termen de 30 de
zile conform Legii contenciosului administra-
tiv nr. 554/2004, Tribunalul Boto[ani, Str.
Maxim Gorki, Nr.8, Cod postal 710171, Telefon:
0231/511739, Fax: 0231/531832, E-mail: tr-boto-
sani@just.ro; 7. Anunutul se transmite c`tre
Monitorul Oficial al Romaniei Partea a VI-a,
ziarul local Monitorul de Botosani si Jurnalul
National în vederea public`rii in data de
26.05.2014.

Anun]ul de licita]ie publica pentru concesion-
area suprafe]ei de S2 = 250 de mp –domeniul
public, PC 15, intravilan Cristesti. 1. Comuna
Cristesti prin Consiliul Local Cristesti, cod fiscal
3672057, sat Cristesti, comuna Cristesti,
jude]ul Botosani, nr. de telefon/ fax:
0231619912, adresa de e-mail si nr. de telefon
a persoanei de contact:
bogdan_pete@yahoo.com, 0231619912. 2.
Obiectul concesiunii este suprafata S2. = 250
mp in PC 15 intravilan Cristesti ce apartine
domeniului public al comunei Cristesti cu ur-
matoarele vecinatati: N- Consiliul Local Criset-
sti , S- DJ 207 N, E- Giuchin Ana, V- Consiliul
Local Crisetsti . Deschiderea la DJ 207 N = 19
ml. Schita amplasamentului si delimitarea
imobilului este anexata la caietul de sarcini.
Perioda concesionarii este de 49 de ani. 3. In-
formatii privind documentatia de atribuire:
3.1 Documentatia de atribuire se poate so-
licita incepand cu data de 02.06.2014 prin
cerere inregistrata la sediul primariei co-
munei Cristesti. 3.2 Un exemplar al documen-
tatiei de atribuire  se va elibera de catre
compartimentul relatii cu publicul din cadrul
aparatului de specialitate al primarului co-
munei Crisetsti. 3.3 Costul documentatie este
de 10 lei si se va achita la sediul primariei
Cristesti, judetul Botosani. 3.4. Alte clarificari
se pot solicita pana la data de 10.06.2014 ora
14:00. 4. Informatii privind ofertele. 4.1 Data
limita de depunere a ofertelor: 18.06.2014 ora
14:00. 4.2 Ofertele se vor depune la  sediul Pri-
mariei Cristesti, comuna Cristesti , judetul
Botosani. 4.3 Ofertele se vor depune in 2 ex-
emplare, fiecare exemplar continand dou`
plicuri închise [i sigilate, unul exterior [i unul
interior, conform documentatiei de atribuire.
5. Sedin]a public` de deschidere a ofertelor
se va desfasura la sediul Primariei comunei
Cristesti , judetul Botosani in data de
19.06.2014 ora 12:00; 6. Pentru  solutionarea
litigiilor se poate sesiza in termen de 30 de
zile conform Legii contenciosului administra-
tiv nr. 554/2004,  Tribunalul Boto[ani , Str.
Maxim Gorki, Nr.8, Cod postal 710171, Telefon:
0231/511739 , Fax : 0231/531832, E-mail: tr-boto-
sani@just.ro; 7. Anunutul se transmite c`tre
Monitorul Oficial al Romaniei Partea a VI-a,
ziarul local Monitorul de Botosani si Jurnalul
National în vederea public`rii in data de
26.05.2014.

PIERDERI
Pierdut certificat de preg`tire profesional` a
conduc`torului auto seria 0155385000, emis
de ARR Vâlcea, pe numele Babuciu Iulian
Nicolae din Rm Vâlcea. jude]ul Vâlcea. Se de-
clar` nul.

Pierdut card avocat Arseni Andreea Geor-
giana anul 2014. Îl declar nul.

Pierdut card avocat 2014, pe numele Baltasiu
Alexandru Dinu. Îl declar nul.

Pierdut proces-verbal predare-primire
16219/18.07.2002, pe numele Marian Ioan
Sorin. Îl declar nul.

Pierdut cupon pensie MAI reducere c`l`torii
CFR pe 2014, num`r mandat 55504071 pe nu-
mele Dumitru Marian [i cupon pensie CJP
451/51 reducere c`l`torii CFR pe 2014 num`r
dosar 149432 pe numele Dumitru Paula. Le
declar nule. 


