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OFERTE SERVICIU
Școala Gimnazială ”Constantin Trușcă”, comuna 
Pătulele,  județul Mehedinți, scoate la concurs în data 
de 10.12.2015, următoarele posturi: -2 posturi îngri-
jitor II, perioadă nedeterminată; -0,50 post muncitor 
III, perioadă nedeterminată. Informații suplimentare 
la telefon: 0252-392518.

Inspectoratul Teritorial de Muncă Ilfov cu sediul în 
localitatea București, Calea Giulești, nr. 6-8, sector 6, 
conform H.G.R. nr.611/2008 organizează concurs 
pentru ocuparea funcţiei publice vacante din 
Compartimentul Informatică, de: Inspector, gradul 
profesional principal, clasa I, -1 post în data de 
14.12.2015, ora 10,00 –proba scrisă și în data de 
16.12.2015, ora 10,00 –interviu. Condiţiile de partici-
pare la concurs și bibliografia se găsesc la avizierul 
instituţiei și pe site-ul www.itmilfov.ro. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la concurs până la 
data de: 02.12.2015, ora 16:30 la sediul I.T.M. Ilfov. 
Relaţii suplimentare la sediul: I.T.M. Ilfov, persoana 
de contact: Domil Mihaela Veronica, telefon: 
0213162560/61.

Casa de Asigurări de Sănătate Ialomiţa, cu sediul în 
Slobozia, Str. Matei Basarab nr. 175, organizează 
concurs la data de 15.12.2015- proba scrisă pentru 
ocuparea postului vacant de: 1. Consilier, grad profe-
sional superior- Compartimentul Logistică și Patri-
moniu. Studii superioare de lungă durată, respctiv 
studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă sau 
echivalent în domeniul știinţelor inginerești. Vechime 
în specialitatea sudiilot –minimum -9 ani. Cunoștinţe 
PC. Cunoștinţe operare ERP/SIUI. Relaţii suplimn-
tare se pot obţine la telefon 0243-231.665 sau la sediul 
CAS Ialomiţa din Municipiul Slobozia, Str. Matei 
Basarab nr. 175.

Anunţ concurs recrutare funcţionari publici. Primăria 
Mătăsaru organizează concurs pentru Recrutare 
functionari publici, astfel: referent clasa III, grad 
profesional asistent în cadrul compartimentului 
Asistenţă socială – 1 post. – referent, clasa III grad 
profesional asistent în cadrul compartimentului 
Asistenţă socială – 1 post. – referent, clasa III, grad 
profesional asistent în cadrul compartimentului 
contabilitate – 1 post. – referent, clasa I, grad profesi-
onal asistent în cadrul compartimentului stare civilă, 
relaţii publice – 1 post. Proba scrisă în data de 18 
decembrie 2015, orele 11:00. Interviul în data de 21 
decembrie 2015, orel 13:00. Pentru relaţii, la sediul 
primăriei Mătăsaru sau la telefon: 0371.180.506.

Direcţia Regională de Statistică a Municipiului Bucu-
rești organizează concurs pentru ocuparea urmă-
toarei functii publice de execuţie vacante: -1 post de 
inspector superior. Desfășurarea concursului va avea 
loc la sediul Direcţiei Regionale de Statistică a Muni-
cipiului București, în data de 15.12.2015 orele 10.00, 
proba scrisă și în data de 17.12.2015 orele10.00 proba 
interviu. Dosarele de înscriere se vor depune în 
termen de 20 zile de la data publicării în Monitorul 
Oficial, la sediul Direcţiei Regionale de Statistică a 
Municipiului București. Dosarul de înscriere la 
examen trebuie să conţină în mod obligatoriu docu-
mentele prevazute  in  H.G. NR.611/2008. Condiţiile 
de participare la concurs și bibliografia se afisează la 
sediul și pe site-ul DRSMB www.bucuresti.insse.
ro.Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Direc-
ţiei Regionale de Statistică a Municipiului București 
și la numărul de telefon 0213.13.20.81.

Universitatea Babeș-Bolyai. Direcţia Resurse Umane. 
Serviciul Resurse Umane. Anunţ. În temeiul prevede-
rilor H.G. nr. 286/ 2011, Universitatea Babeș-Bolyai 
cu sediul în Cluj-Napoca, str. M. Kogălniceanu nr. 1, 
organizează concurs pentru ocuparea postului de 
muzeograf, vacant pe perioadă nedeterminată, în 
cadrul Direcţiei Patrimoniu Cultural Universitar, 
Serviciul Muzee, Muzeul Zoologic. Condiţii de parti-
cipare: - doctorand în biologie; - experienţă în activi-
tatea de muzeograf minim 2 ani; - experienţă în 
activitatea de taxidermie și taxonomie minim 2 ani; - 
experienţă în proiecte de cercetare știinţifică/ experi-
enţă în managementul proiectelor de cercetare 
știinţifică/ culturale minim 2 ani; - publicaţii știinţifice 
relevante în domeniu (minim 5 articole știinţifice 
publicate în periodice sau volume de specialitate, cu 
prestigiu recunoscut). Concursul va consta într-o 
probă scrisă (în data de 08.12.2015, ora 10.00) și un 
interviu (în data de 15.12.2015, ora 10.00). Dosarele 
de concurs se pot depune până la data de 27.11.2015, 
ora 16.00. Informaţii suplimentare se pot obţine de la 
Direcţia Resurse Umane, str. I.C. Brătianu nr. 14, pe 
pagina de internet www.ubbcluj.ro sau telefon 0264/ 
405300, interior 5449. Director RU, Mircea Raţiu.

Universitatea Babeș-Bolyai. Direcţia Resurse Umane. 
Serviciul Resurse Umane. Anunţ. În temeiul prevede-
rilor H.G. nr. 286/ 2011, Universitatea Babeș-Bolyai 
cu sediul în Cluj-Napoca, str. M. Kogălniceanu nr. 1, 
organizează concurs pentru ocuparea a 12 posturi de 
îngrijitor, vacante pe perioadă nedeterminată, în 
cadrul Serviciului Administrativ. Condiţii de partici-

pare: - școală generală; - vechime în muncă minim 3 
ani; - experienţă în activitatea de asigurare și întreţi-
nere a curăţeniei minim 1 an. Concursul va consta 
într-o probă scrisă (în data de 09.12.2015, ora 10.00) și 
un interviu (în data de 16.12.2015, ora 10.00). Dosa-
rele de concurs se pot depune până la data de 
27.11.2015, ora 16.00. Informaţii suplimentare se pot 
obţine de la Direcţia Resurse Umane, str. I.C. 
Brătianu nr. 14, pe pagina de internet www.ubbcluj.ro 
sau telefon 0264/ 405300, interior 5449. Director RU, 
Mircea Raţiu.

PROPUNERI AFACERI
Vând autorizaţie taxi în Brașov+ mașină echipată, 
preţ 25000E. 0748848589

Cumpăr decizii, puncte ANRP. Tel. 0734.286.440 

VÂNZĂRI TERENURI
Teren 2500 mp București, lângă complex blocuri 21 
etaje Asmita Garden, 520E/mp. 0730.186.791

CITAȚII
Oprea Maria, sunteți citată la Judecătoria Sibiu, 
dosar nr. 15592/306/2014, sala I, complet c15, în data 
de 04 decembrie 2015, ora 09.00, în calitate de pârât, 
în proces cu Naicu Catrinel Pavel în calitate de recla-
mant, având ca obiect partaj judiciar.

Se citează pârâta SC Londvas SRL, prin adminis-
trator Marcuta Silviu, cu sediul în Vaslui, Str.Cuza 
Vodă, bl.184, sc.A, parter, corp C1, la Tribunalul 
Vaslui în dosarul nr.823/89/2015, cu termen de jude-
cată la 14.12.2015, ora 9.00, având ca obiect retragere 
asociat, reclamant fiind Dumitriu Adrian-Alberto.

MOISE ȘTRUL este citat in calitate de parat la Jude-
catoria Iasi in ziua de 8 decembrie 2015, ora 8.30 la 
C06 in dosarul 41055/245/2014 pentru uzucapiune, in 
contradictoriu cu reclamantii BUTNARIU 
CONSTANTIN si BUTNARIU TATIANA. 

Maxim Cosmin, în calitate de asociat al SC ATECO 
SRL cu sediul în Municipiul Suceava, str. 22 Decem-
brie nr. 27, judeţul Suceava, înregistrată la Registrul 
Comerrtului sub numărul J33/467/2003, având CUI: 
15465519, cesionez (vând) cu titlu oneros toate părţile 
sociale deţinute, adică 21.797 părţi sociale reprezen-
tând 24,99541% din totalul părţilor sociale ale socie-
tăţii, la un preţ între valoarea nominală și valoarea 
contabila a fiecărei părţi sociale. Valoarea nominală a 
unei părţi sociale este de 10 RON, astfel încât, 
valoarea nominală totală a tuturor părţilor sociale 
deţinute este de 217.970 RON. Telefon: 0745.651475; 
0740.040.990.

Paratii Alexa Mitriţă si Alexa Lidia cu ultimul domi-
ciliu cunoscut în Iași, str. Sf. Sava nr. 6, sunt citati la 
Judecătoria Iași, str. Anastasie Panu nr. 25, la C 16 F, 
în dosarul nr. 24298/245/2013, cu termen de judecată 
la 02.12.2015, ora 8.30, în proces cu Cocuz Ana, 
Cocuz Constantin, și Tenea Daniela Petronela, cauza 
avand ca obiect succesiune partaj; iesire din indivi-
ziune, fiind chemati si la interogatoriu.

România. Judecătoria Sighetu Marmaţiei, Str. 
Corneliu Coposu nr. 2, Sighetu Marmaţiei. Came-
sala Sala 14. Destinatar: Oros Loredana Florica, 
Sighetu Marmaţiei, Str. Traian, bl. 29, sc 1, et. 2, ap. 
5, judeţul Maramureș. Dosarul nr 1957/307/2015 
Materia: Civil, Stadiul procesual al dosarului: Fond. 
Obiectul dosarului: declararea judecătorească a 
morţii. Citaţie emisă la 04 noiembrie 2015. Stimată 
domana/ Stimate domn, Sunteţi chemat în această 
instanţa, camera Sala 14, complet ncpc completul 9 
civil fond funciar, în data de 08 decembrie 2015, ora 
11:00 în calityate de intimate, în process cu Oros 
Doru în calitate de petent. În caz de neprezentare a 
părţilor, se va putea trimite un înscris, judecată 
urmând a se face în lipsa. Prin înmânarea citiatiei, 
sub semnătură de primire, personal ori prin repre-
zentant legal sau convenţional ori prin funcţionarul 
sau persoana inscarcinata cu primirea corespon-
denţei pentru un termen de judecată, cel citat este 
prezumat că are în cunoștinţă și termenele de jude-
cată ulterioare aceluia pentru care citaţia i-a fost 
înmânată. Președinte. Grefier.

DIVERSE
Subscrisa SC Berser SA, cu sediul în Mun.București, 
Str.Drumul Binelui, nr.6, sector 4, titular al PUD 
“Imobil P+etaj parţial cu funcţiune retail „- amplasat 
în Str.Drumul Binelui, nr.51 și Str.Binelui, lot 5, sector 
4, București, anunţă publicul interesat asupra depu-
nerii solicitării de obţinere a avizului de mediu pentru 
planul menţionat și declanșarea etapei de încadrare. 
Prima versiune a planului poate fi consultată la sediul 
Agenţiei APM București din Aleea Lacul Morii, nr.1 
(în spatele benzinăriei Lukoil), sector 6, de luni până 
joi, între orele 9.00-11.00. Observaţii/comentarii și 
sugestii se primesc în scris la sediul APMB, în termen 
de 18 zile de la data publicării anunţului.

Societatea Naţională a Cărbunelui SA, Ploiești, prin 
lichidator Carduelis Consulting IPURL, solicită 
depunerea de oferte în vederea  identificării, stabilirii 
stării din punct de vedere al funcţionării ca material 
rulant de cale ferată sau deșeu recuperabil, evaluării 
șinei de cale ferată situată în incinta Minei Filipești de 
Pădure, jud. Prahova, în lungime de cca 1,8 km. 
Ofertele trebuie să aparţină membrilor ANEVAR și se 
vor trimite la adresa lichidatorului din Ploiești, str. 
Cerceluș, nr.33, jud. Prahova, prin poștă, în plic cu 
confirmare de primire, până la data de 02.12.2015. 
Rel. tel.  lichidator judiciar Elena Huideș 
0722.634.777.

Private Liquidation Group IPURL numit lichidator 
judiciar în dosarul 3734/111/2015 aflat pe rolul Tribu-
nalului Bihor, privind pe debitoarea S.C. INTESI 
S.R.L. CUI 23434963 J5/613/2008 îi anunţă pe toţi 
creditorii societăţii sus menţionate că s-a deschis 
procedura prevăzută de Legea nr. 85/2014 și, în conse-
cinţă: 1. termenul limită pentru înregistrarea cererii 
de admitere a creanţei dumneavoastră asupra averii 
debitoarei S.C. INTESI S.R.L. este data de 
21.12.2015; 2. termenul limită de verificare a crean-
ţelor, întocmire, afișare și comunicare a tabelului 
preliminar al creanţelor va fi data de 30.12.2015; 3. 
termenul pentru soluționare eventualelor contestații 
va fi data de 06.01.2016 și termenul pentru afișarea 
tabelului definitiv al creanțelor va fi data 22.01.2016; 
4. prima ședinţă a adunării creditorilor va avea loc în 
data de 04.01.2016, ora 14.00, la adresa Private Liqui-
dation Group IPURL, Oradea, str. Avram Iancu nr. 2 
ap.11, județul Bihor.

SOMAȚII
Somaţie privind uzucapiunea art. 1051 alin. 2 NCPC. 
Având în vedere acţiunea înregistrată pe rolul Jude-
cătoriei Iași sub numărul de dosar 8967/245/2015, 
prin care reclamantul Costache Radu Cristian cu 
domiciliul în Iași, str. George Coșbuc nr. 46, jud. Iași, 
solicită, în baza art. 1049 – 1052 Cod procedura civilă, 
să se constate că a dobândit, prin efectul uzucapiunii 
de 10 ani, dreptul de proprietate asupra imobilului 
situat în Iași, str. George Coșbuc nr. 46 în suprafaţă 
totală de 212,00 mp, adresăm, în baza încheierii din 
data de 02.10.2015, pronunţată în dosarul nr. 
8967/245/2015, tuturor celor intereasati prezenţa 
somaţie de a formulă opoziţie la cercetarea recla-
mantei. În caz contrar, în termen de 6 luni de la 
publicarea și afișarea somaţiei de faţă, se va trece la 
judecarea cererii. Prezenţa somaţie se va afișa la 
imobilul teren în litigiu, la sediu Judecătoriei Iași, 
Secţia Civilă, la sediul Birolului Teritorial de 
Cadastru și Publicitate Imobiliară Iași și la sediul 
Primăriei Comunei Ciurea, judeţul Iași, și va fi publi-
cată în două ziare de largă răspândire dintre care cel 
puţin unul de circulaţie naţională.

Dosar nr. 34678/197/2014 Obiect: uzucapiune Petenţi: 
Galiţean Nicolae, Galiţean Simona -Elena SOMAŢIE 
Se aduce la cunoștinţă celor interesaţi faptul că 
petenţii Galiţean Nicolae și Galiţean Simona -Elena 
(ambii domiciliaţi în Comuna Vulcan, nr. 352, Jud. 
Brașov) au introdus la Judecătoria Zărnești acţiune 
prin care solicită să se constate că au dobândit ca 
efect al prescripţiei achizitive dreptul de proprietate 
prin uzucapiune asupra imobilului teren în suprafaţă 
de 252 mp situat în Comuna Vulcan, str. Holbavului, 
nr. 352, jud. Brașov, înscris în CF nr. 101229 (nr. CF 
vechi 937) a localităţii Vulcan sub nr. top 524, cu 
îndeplinirea condiţiilor prevăzute de dispoziţiile art. 
1051 cod procedură civilă. Persoanele interesate pot 
să facă opoziţie la Judecătoria Zărnești, cu precizarea 
că, în caz contrar, în termen de 6 luni de la emiterea 
celei din urmă publicaţii se va trece la judecarea 
cererii. Somaţia face parte integrantă din încheierea 
pronunţată la Judecătoria Zărnești la data de 
20.10.2015.

ADUNĂRI GENERALE
Nr.  1268/12.11.2015. Convocator. Subscrisa Consul-
tant InsolvenȚă SPRL, cu sediul ales în Dr. Tr. 
Severin, str. Zabrautului, nr.7A, jud. Mehedinti, 
CIF:31215824, înregistrată în RFO II sub nr. 0649, în 
calitate de administrator judiciar al SC Mecanoener-
getica SA, în insolventa, in insolvency, en procedure 
collective, CIF: RO1605469; sediul social: Dr. Tr. 
Severin, Gura Văii, str.Calea Timișoarei, nr.22, jud. 
Mehedinți; J25/348/1991, numit prin incheierea 
pronunțată la data de 09.11.2015 în dosarul 
nr.7395/101/2015-Tribunalul Mehedinti, în temeiul 
art. 53 alin. (1)1 și art.  58 alin. (1) lit. g)2 din Legea 
85/2014, convoacă adunarea generală a acţionarilor 
S.C. Mecanoenergetica S.A. care se va desfășura în 
DATA de 17.11.2015, ORA 1400, la sediul adminis-
tratorului judiciar din Mun. Dr. Tr. Severin, str. 
Zăbrăuțului, nr.7A, jud. Mehedinți Ordine de zi: 1. 
Desemnarea unui administrator special care să repre-
zinte interesele societății și ale acționarilor și care să 
participe la procedură pe seama debitorului, precum 
și stabilirea retribuției acestuia. Accesul Acționarilor 
la Adunarea Generală se face în baza procurii 
speciale acordată persoanei fizice/juridice care îi 
reprezintă. Acționarii Societății au posibilitatea de a 

vota prin corespondență. În acest sens, pe baza convo-
catorului, acționarii vor prezenta, în forma scrisă, sub 
semnătură și cu aplicarea ștampilei, comentariile și 
poziția lor cu privire la fiecare aspect de pe ordinea de 
zi. Administrator judiciar. Consultant Insolvență 
S.P.R.L., prin ec. Emil Popescu.

Convocator: Consiliul de Administraţie al S.C. 
PRINCER S.A. cu sediul social în București B-dul 
Natiunile Unite nr.4, bloc 107A, etaj 5 Corp- B5 etaj 
6- Corp C6, sector 5, înregistrată la O.R.C.T.B. sub nr. 
J40/9336/1991, CUI RO1565291, convoacă Adunarea 
Generală Ordinară a Acţionarilor societăţii pentru 
data de 16 decembrie 2015, ora 12.00 la sediul din 
Bdul Natiunile Unite nr.4, bloc 107A, etaj 6, Corp C6, 
sector 5, București, pentru toţi acţionarii înregistraţi 
în Registrul Acţionarilor la data de referinţă 
30.11.2015.
În cazul neîndeplinirii cvorumului legal, Adunarea 
Generală Ordinară va fi reprogramată la a doua 
convocare pentru data de 17 decembrie 2015, în 
același loc, la aceeași oră și cu aceeași ordine de zi. 
Ordinea de zi este următoarea: 1. Alegerea Consiliului 
de Administraţie al societăţii. 2. Diverse. Acţionarii 
pot participa personal sau pot fi reprezentaţi pe baza 
procurii speciale de reprezentare obţinută de la sediul 
din Bdul Natiunile Unite nr.4, bloc 107A, etaj 6, Corp 
C6, sector 5, București, și depuse până la data de 
14.12.2015, aceștia urmând a fi identificaţi pe baza 
Cărţii de identitate sau procurii speciale, după caz. 
Materialele referitoare la problemele înscrise pe 
ordinea de zi, inclusiv lista cuprinzând informaţii 
referitoare la numele, localitatea de domiciliu și cali-
ficarea profesională ale persoanelor propuse pentru 
funcţia de administrator, se află la sediul societăţii din 
Bdul Natiunile Unite nr.4, bloc 107A, etaj 6, Corp C6, 
sector 5, București, la dispoziţia acţionarilor, putând fi 
consultate începând cu data publicării prezentului 
convocator. Informaţii suplimentare se pot obţine la 
telefon 021/3.14.62.07 zilnic între orele 12-15.

CONVOCATOARE
Convocator Consiliul De Administraţie al “Conpet” 
S.A. cu sediul social în Ploiești, str. Anul 1848, nr. 1-3, 
înregistrată la Oficiul Registrul Comerţului de pe 
lângă Tribunalul Prahova sub nr. J29/6/1991, C.I.F. 
RO1350020, având un capital subscris și vărsat în 
sumă de 28.569.842,40 lei, în conformitate cu preve-
derile Legii nr. 31/1990 privind societăţile, republicată, 
cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 
297/ 2004 privind piaţa de capital, ale Regulamen-
tului C.N.V.M. nr. 6/2009, Actului Constitutiv al 
societăţii și reglementărilor legale incidente, prin 
Decizia C.A. nr. 14/ 11.11.2015. Convoacă Adunarea 
Generală Ordinară a Acţionarilor (A.G.O.A.) pentru 
data de 17.12.2015, ora 10:00, care va avea loc la 
sediul social al societăţii, situat în Ploiești, str. Anul 
1848, nr. 1-3 și la care au dreptul să participe și să 
voteze doar persoanele care au calitatea de acţionari, 
respectiv sunt înregistrate în Registrul Acţionarilor 
ţinut de către Depozitarul Central S.A. la sfârșitul 
datei de referinţă 08.12.2015, cu următoarea 
ORDINE DE ZI: 1. Aprobarea alegerii secretarului 
Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor. 2. Apro-
barea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al societăţii 
“CONPET” S.A. rectificat pe anul 2015, având la 
baza Notă de fundamentare nr. 39315/ 04.11.2015 
întocmită de Direcţia Economică, în formă și conţi-
nutul prevăzute în H.G. nr. 920/ 03.11.2015. 3. Apro-
barea Anexelor nr. 1 și 1.1. la contractele de 
administrare ale administratorilor neexecutivi, 
cuprinzând obiectivele și indicatorii de performanţă 
pe perioada contractului de administrare și respectiv 
obiectivele și indicatorii de performanţă pentru anul 
2015, calculate pe baza prevederilor Bugetului de 
Venituri și Cheltuieli rectificat pe anul 2015. 4. Apro-
barea completării prevederilor contractuale privind 
aplicarea principiului pro-rata temporis la acordarea 
Subcomponentei 2 a componenţei variabile pentru 
administratorii neexecutivi în raport cu perioada 
lucrată, dacă contractul de administrare încetează 
înainte de încheierea exerciţiului financiar al unui an, 
respectiv cu clauză prevăzută la Art. 36.4 – decesul 
administratorului. 5. Aprobarea încheierii unui Act 
Adiţional la contractele de administrare ale adminis-
tratorilor neexecutivi având ca obiect: a) Anexele nr. 1 
și 1.1. la contractele de administrare și b) completarea 
prevederilor contractuale privind aplicarea princi-
piului pro-rata temporis la acordarea Subcompo-
nentei  2 a componenţei variabile pentru 
administratorii neexecutivi în raport cu perioada 
lucrată, dacă contractul de administrare încetează 
înainte de încheierea exerciţiului financiar al unui an, 
respectiv cu clauză prevăzută la Art. 36.4 – decesul 
administratorului. 6. Mandatarea unui reprezentant 
al acţionarilor pentru semnarea Anexelor nr. 1 și 1.1. 
și Actului Adiţional la contractele de administrare 
încheiate cu administratorii neexecutivi ai societăţii 
“CONPET” S.A. 7. Revocarea domnului Răzvan 
Ștefan Lefter din calitatea de administrator neexe-
cutiv provizoriu al CONPET S.A. 8. Alegerea unui 
administrator al CONPET S.A. pe locul rămas vacant 
urmare revocării domnului Răzvan Ștefan Lefter din 
calitatea de administrator neexecutiv provizoriu. 9. 
Stabilirea duratei mandatului administratorului nou 
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ales de către Adunarea Generală Ordinară a Acţiona-
rilor, respectiv perioada între data alegerii acestuia de 
către AGOA şi data de 28.11.2017. 10. Aprobarea 
încheierii unui contract de administrare cu adminis-
tratorul nou ales de către Adunarea Generală Ordi-
nară a Acţionarilor, în forma rezultată prin corelarea 
prevederilor aplicabile din Hotărârile AGOA cu 
privire la contractele de administrare ale administra-
torilor neexecutivi ai societăţii. 11. Mandatarea unui 
reprezentant al acţionarilor pentru semnarea contrac-
tului de administrare cu administratorul nou ales de 
către Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor. 12. 
Împuternicirea: a) Preşedintelui adunării pentru 
semnarea hotărârii A.G.O.A. b) Preşedintelui Consi-
liului de Administraţie pentru punerea în aplicare a 
hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor, 
conform prevederilor legale, actualizarea Anexei 1 la 
Actul Constitutiv privind administratorul nou ales şi 
pentru semnarea şi înregistrarea Actului Constitutiv 
actualizat. c) Directorului General pentru efectuarea 
formalităţilor necesare înregistrării hotărârii 
Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor şi a 
Actului Constitutiv actualizat, la Oficiul Registrului 
Comerţului de pe lângă Tribunalul Prahova, publi-
cării în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a, 
precum şi pentru acordarea dreptului de a delega 
unei alte persoane din cadrul societăţii mandatul 
pentru efectuarea formalităţilor mai sus menţionate. 
13. Stabilirea: a) datei de 13.01.2016, ca dată de înre-
gistrare, care serveşte la identificarea acţionarilor 
asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii A.G.O.A. 
b) datei de 12.01.2016, ca ex date, care reprezintă data 
anterioară datei de înregistrare cu un ciclu de decon-
tare minus o zi lucrătoare, de la care instrumentele 
financiare obiect al hotărârilor organelor societare se 
tranzacţionează fără drepturile care derivă din 
respectiva hotărâre. Lista cuprinzând informaţii cu 
privire la numele, localitatea de domiciliu şi califi-
carea profesională ale persoanelor propuse pentru 
funcţia de administrator se află la dispoziţia acţiona-
rilor, începând cu data de 17.11.2015, ora 10:00, 
putând fi consultată şi completată de aceştia. Data 
limită până la care se pot depune candidaturile este 
02.12.2015, ora 16:00 la sediul societăţii din Ploieşti, 
str. Anul 1848, nr. 1 – 3, Serviciul Relaţii cu Piaţă de 
Capital, C.A., A.G.A. În cazul în care la prima convo-
care nu sunt îndeplinite condiţiile de cvorum prevă-
zute de lege şi de Actul Constitutiv, A.G.O.A. este 
convocată pentru data de 18.12.2015, cu menţinerea 
ordinii de zi, a orei şi a locului de desfăşurare. Unul 
sau mai mulţi acţionari, reprezentând, individual sau 
împreună, cel puţin 5% din capitalul social au 
dreptul: 1) de a introduce noi puncte pe ordinea de zi 
a A.G.O.A., cu condiţia ca fiecare punct să fie însoţit 
de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus 
spre adoptare de A.G.O.A., solicitările urmând a fi 
primite de către societatea “CONPET” S.A. în 
termen de cel mult 15 zile de la data publicării convo-
cării, respectiv 02.12.2015, ora 10:00. 2) de a prezenta 
proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau 
propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a A.G.O.A., 
solicitările urmând a fi primite de către “CONPET” 
S.A. în termen de cel mult 15 zile de la data publicării 
convocării, respectiv 02.12.2015, ora 10:00. Solicitările 
privind atât introducerea unor noi puncte pe ordinea 

de zi a A.G.O.A., cât şi cele privind propuneri de 
proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau 
propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării 
generale trebuie formulate în scris, cu respectarea 
termenelor sus-menţionate şi vor fi transmise prin 
servicii de curierat cu confirmare de primire, direct la 
societatea “CONPET” S.A., în Ploieşti, str. Anul 
1848, nr. 1 - 3, jud. Prahova, în plic închis, cu menţi-
unea “Biroul Secretariat C.A. şi A.G.A. – Pentru 
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor din data 
de 17.12.2015”, fiind însoţite de copia actului de 
identitate valabil, semnat conform cu originalul de 
către titularul acestuia, respectiv de documentele care 
atestă calitatea de reprezentant legal în cazul persoa-
nelor juridice, specificate în Dispunerea de măsuri 
C.N.V.M nr. 26/ 20.12.2012. În cazul în care exerci-
tarea dreptului de a introduce pe ordinea de zi a 
adunării generale determina modificarea ordinii de zi 
din convocatorul publicat, societatea va face toate 
demersurile necesare pentru republicarea convocato-
rului având ordinea de zi completată/ revizuită, 
înainte de data de referinţă 08.12.2015. Acţionării 
societăţii, indiferent de cota de participare la capitalul 
social, au dreptul să adreseze întrebări în scris privind 
punctele de pe ordinea de zi a adunării generale, 
acestea urmând a fi depuse la sediul societăţii din 
Ploieşti, str. Anul 1848, nr. 1 - 3, jud. Prahova până la 
data de 11.12.2015, ora 10:00, cu menţiunea “Biroul 
Secretariat C.A. şi A.G.A. – Pentru Adunarea Gene-
rală Ordinară a Acţionarilor din data de 17.12.2015”. 
Pentru identificarea persoanelor care adresează 
întrebări, acestea vor anexa solicitării respective şi 
copii ale documentelor care să le ateste identitatea. 
Răspunsurile la întrebările adresate vor fi publicate 
pe pagina de internet a societăţii, la adresa www.
conpet.ro, secţiunea “Info Acţionari/ Documente 
A.G.A.”- A.G.O.A. din 17.12.2015. La adunare pot 
participa şi vota numai actionarii înscrişi la data de 
referinţă 08.12.2015, personal sau prin reprezentanţi, 
în baza unei împuterniciri speciale sau generale, 
conform dispoziţiilor legale. 
Calitatea de reprezentant legal se dovedeşte cu docu-
mentele prevăzute în Dispunerea de măsuri C.N.V.M 
nr. 26/ 20.12.2012, respectiv certificatul constatator 
eliberat de Registrul Comerţului, prezentat în original 
sau copie conformă cu originalul, sau orice alt docu-
ment în original sau copie conformă cu originalul 
emis de către o autoritate competenţă din statul în 
care acţionarul este înmatriculat legal, care atestă 
calitatea de reprezentant legal; documentele care 
atestă calitatea de reprezentant legal vor fi emise cu 
cel mult 3 luni înainte de data publicării convocato-
rului A.G.O.A. Instituţiile de credit care prestează 
servicii de custodie mandatate de acţionar să parti-
cipe şi să voteze în cadrul A.G.O.A. trebuie să 
prezinte o împuternicire specială întocmită conform 
Regulamentului C.N.V.M nr. 6 / 2009 şi Dispunerii de 
măsuri C.N.V.M nr. 26/ 20.12.2012, semnată de 
respectivul acţionar, însoţită de o declaraţie pe 
proprie răspundere data de instituţia de credit care a 
primit împuternicirea de reprezentare prin împuter-
nicire specială, din care să reiasă că prestează servicii 
de custodie pentru respectivul acţionar, precum şi 
faptul că instrucţiunile din împuternicirea specială 
sunt identice cu instrucţiunile din cadrul mesajului 

SWIFT primit de instituţia de credit pentru a vota în 
numele respectivului acţionar. Formularul de împu-
ternicire specială, va fi disponibil atât în limba 
română, cât şi în limba engleză, la sediul societăţii şi 
în format electronic pe pagina de internet a acesteia, 
la adresa www.conpet.ro secţiunea “Info Acţionari/ 
Documente AGA” - A.G.O.A. din 17.12.2015, înce-
pând cu data de 17.11.2015. Împuternicirea generală 
va putea fi acordată de acţionar, în calitate de client, 
doar unui intermediar definit conform art. 2 alin.1 
pct. 14 din Legea nr. 297/2004 privind piaţă de 
capital, sau unui avocat. Împuternicirea specială 
împreună cu declaraţia, ambele în original, semnate 
şi, după caz, ştampilate, însoţite de documentele 
doveditoare (copie a actului de identitate valabil al 
acţionarului în cazul persoanelor fizice, respectiv 
documentele care atestă calitatea de reprezentant 
legal în cazul persoanelor juridice), sub sancţiunea 
pierderii exerciţiului de vot în adunare, precum şi 
împuternicirea generală, în copie, cuprinzând menţi-
unea conformităţii cu originalul sub semnătură 
reprezentantului, trebuie depuse la CONPET S.A., în 
Ploieşti, str. Anul 1848, nr. 1 - 3, jud. Prahova, în 
limba română sau engleză, cu cel mult 24 ore înainte 
de adunare, în plic închis cu menţiunea: “Biroul 
Secretariat C.A. şi A.G.A. – Pentru Adunarea Gene-
rală Ordinară a Acţionarilor din data de 17.12.2015”, 
respectiv până în data de 16.12.2015, ora 10:00. 
Împuternicirea specială sau generală şi actele solici-
tate se pot transmite şi cu semnătură electronică 
extinsă, conform prevederilor Legii nr. 455/2001 
privind semnătura electronică, până la aceeaşi data şi 
ora antemenţionate, pe adresa de e-mail: actiona-
riat@conpet.ro, sub sancţiunea prevăzută de art. 125 
alin. 3 din Legea nr. 31/ 1990 privind societăţile, cu 
modificările şi completările ulterioare. Acţionării 
înregistraţi la data de referinţă au posibilitatea de a 
vota prin corespondenţă, înainte de adunarea gene-
rală, prin utilizarea Formularului de vot prin cores-
pondenţă, disponibil, atât în limba română, cât şi în 
limba engleză, începând cu data de 17.11.2015, la 
sediul societăţii sau în format electronic pe pagina de 
internet a acesteia, la adresa www.conpet.ro, secţi-
unea “Info Acţionari/Documente AGA”. Formula-
rele de vot prin corespondenţă trebuie completate şi 
semnate de către acţionari persoane fizice şi însoţite 
de copia actului de identitate valabil, semnat conform 
cu originalul de către titularul acestuia, respectiv 
trebuie completate şi semnate de reprezentantul legal 
al acţionarului persoană juridică, însoţite de docu-
mentele oficiale care îi atestă calitatea de reprezen-
tant legal. Calitatea de reprezentant legal se 
dovedeşte cu documentele prevăzute în Dispunerea 
de măsuri C.N.V.M nr. 26 / 20.12.2012, respectiv 
certificatul constatator eliberat de Registrul Comer-
ţului, prezentat în original sau copie conformă cu 
originalul, sau orice alt document în original sau 
copie conformă cu originalul emis de către o autori-
tate competenţă din statul în care acţionarul este 
înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezen-
tant legal; documentele care atestă calitatea de 
reprezentant legal vor fi emise cu cel mult 3 luni 
înainte de data publicării convocatorului A.G.O.A. 
Societatea va accepta un formular de vot prin cores-
pondenţă în format scris transmis de un acţionar 
pentru care o instituţie de credit prestează servicii de 
custodie, fără a solicita alte documente suplimentare 
referitoare la respectivul acţionar, dacă formularul de 
vot prin corespondenţă este semnat în original de 
respectivul acţionar şi este însoţit de o declaraţie pe 
proprie răspundere dată de reprezentantul legal al 
instituţiei de credit, din care să reiasă că instituţia de 
credit prestează servicii de custodie pentru respectivul 
acţionar şi că formularul de vot prin corespondenţă 
este semnat de acţionar şi conţine opţiuni de vot 
identice cu cele menţionate de acţionar printr-un 
mesaj SWIFT primit de instituţia de credit de la 
respectivul acţionar. Formularele de vot prin cores-
pondenţă, însoţite de documentele legale sus-menţio-
nate, semnate şi, după caz, ştampilate, vor trebui 
transmise în original, în limba română sau în limba 
engleză, prin orice formă de curierat cu confirmare de 
primire, în plic închis cu menţiunea: “Biroul Secreta-
riat C.A. şi A.G.A. – Pentru Adunarea Generală 

Ordinară a Acţionarilor din data de 17.12.2015”, la 
sediul “CONPET” S.A. situat în str. Anul 1848, nr. 
1-3, jud. Prahova, astfel încât să fie înregistrate că 
primite la societate cel mai târziu la data de 
16.12.2015, ora 10:00. Formularele de vot care nu 
sunt primite la societăţii în termenele indicate nu vor 
fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului şi 
majorităţii în A.G.O.A. În cazul în care ordinea de zi 
a adunării generale va fi completată / revizuită iar 
acţionării nu transmit împuternicirile speciale şi/ sau 
formularele de vot prin corespondenţă completate/ 
revizuite, documentele transmise anterior comple-
tării/ revizuirii ordinii de zi vor fi luate în considerare 
doar pentru punctele din acestea care se regăsesc pe 
ordinea de zi completată/ revizuită. Materialele infor-
mative aferente problemelor incluse pe ordinea de zi 
şi proiectul de hotărâre (disponibil în limba română şi 
în limba engleză), se vor află la dispoziţia acţionarilor 
la societate, în vederea consultării acestora, începând 
cu data de 17.11.2015, în zilele lucrătoare. Toate 
materialele pentru adunarea generală vor fi disponi-
bile şi pe pagina de internet a societăţii, la adresa 
www.conpet.ro, secţiunea “Info Acţionari/ Docu-
mente A.G.A.”- A.G.O.A. din 17.12.2015. Acţionării 
pot primi, la cerere şi contra cost, copii ale documen-
telor. Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul 
“CONPET” S.A. din Ploieşti, str. Anul 1848, nr. 1 - 3, 
Biroul Secretariat C.A. şi A.G.A., tel. 0244.401.360 
int. 2655, 2579, fax 0244.516.451, între orele 08:00-
16:30, pe e-mail: actionariat@conpet.ro. Preşedintele 
Consiliului De Administraţie Dan Weiler. 

Convocator Consiliul de Administraţie al “Conpet” 
S.A. cu sediul social în Ploieşti, str. Anul 1848, nr. 1-3, 
înregistrată la Registrul Comerţului de pe lângă 
Tribunalul Prahova sub nr. J 29/6/1991, C.U.I. 
1350020, având un capital subscris şi vărsat în sumă 
de 28.569.842,40 lei, în conformitate cu prevederile 
Legii nr. 31/1990 privind societăţile republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, ale Legii 
nr.297/2004 privind piaţă de capital, ale Regulamen-
tului nr. 6/2009 emis de CNVM, Actului Constitutiv 
al societăţii şi reglementărilor legale incidente, prin 
Decizia C.A. nr. 14 /11.11.2015 Convoacă Adunarea 
Generală Extraordinară A Acţionarilor (A.G.E.A.) 
pentru data de 17.12.2015, ora 11:00, care va avea loc 
la sediul social al societăţii, situat în Ploieşti, str. Anul 
1848, nr. 1-3 şi la care au dreptul să participe şi să 
voteze doar persoanele care au calitatea de acţionari, 
respectiv sunt înregistrate în Registrul Acţionarilor 
ţinut de către Depozitarul Central S.A. la sfârşitul 
datei de referinţă 08.12.2015, cu următoarea 
ORDINE DE ZI: 1. Alegerea secretarului Adunării 
Generale Extraordinare a Acţionarilor. 2. Aprobarea 
vânzării activului, clădiri şi teren aferent, în supra-
faţă măsurată de 1.144 m.p., proprietatea CONPET 
SA, situat în municipiul Ploieşti, B-dul. Indepen-
denţei, nr. 7, judeţul Prahova. 3. Aprobarea contrac-
tării de servicii externe de asistenţă juridică şi 
reprezentare privind modul de stabilire a valorii cu 
care urmează a fi majorat capitalul social al 
CONPET S.A. cu valoarea terenurilor pentru care 
societatea a obţinut în perioada 2001 – 2005 certifi-
cate privind atestarea dreptului de proprietate şi a 
mandatarii membrilor Consiliului de Administraţie 
în vederea stabilirii limitei maxime care trebuie avută 
în vedere la negocierea onorariului ce urmează a fi 
plătit, şi, respectiv, în vederea împuternicirii condu-
cerii societăţii pentru negocierea şi încheierea 
contractului de asistenţă juridică şi reprezentare. 4. 
Împuternicirea: a) Preşedintelui adunării pentru 
semnarea hotărârii A.G.E.A.; b) Preşedintelui Consi-
liului de Administraţie pentru punerea în aplicare a 
hotărârii A.G.E.A., conform prevederilor legale; c) 
Directorului General pentru efectuarea formalităţilor 
necesare înregistrării hotărârii A.G.E.A. la Oficiul 
Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul 
Prahova, publicării în Monitorul Oficial al României 
Partea a IV-a, precum şi pentru acordarea dreptului 
de a delega unei alte persoane mandatul pentru efec-
tuarea formalităţilor mai sus menţionate. 5. Stabi-
lirea: a) datei de 13.01.2016, propusă de Consiliul de 
Administraţie, ca Dată de Înregistrare, care serveşte 
la identificarea acţionarilor asupra cărora se vor 

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a 
Finanțelor Publice Dâmbovița. AF Contribuabili Mijlocii. Nr. Operator A.N.S.P.D.C.P. 
20002. Dosar de executare nr. 314. Nr. 137055 din 11.11.2015. Anunț privind 
anularea licitatiei a III a din data de: Anul 2015, luna Noiembrie, ziua 17, orele 
12.00. Administrația Fiscală pentru Contribuabili Mijlocii Dâmbovița - Serviciul 
Executare Silită, aduce la cunoștința persoanelor interesate, anularea licitației (a 
III-a) publicată prin anunțul nr. 132626 din data de 02.11.2015, privind vânzarea de 
bunuri mobile organizată în ziua de 17.11.2015, orele 12.00, aparținând debitorului 
SC CI Construct SRL, cu domiciliul fiscal în localitatea Târgoviște, Bld. Unirii, bl. 68, 
sc. A, ap. 21, cod postal 130082, jud. Dâmbovița, cod de identificare fiscală 
18406363, conform deciziei nr. 136990/11.11.2015. Pentru informații suplimentare 
vă puteți adresa la sediul Administrației Județene a Finanțelor Publice Dâmbovița, 
camera nr. 310 sau la telefon 0245.616779, interior 508, persoană de contact 
Năstase Dănuța. Data afișării: 13.11.2015.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 
Generală Regională a Finanțelor Publice – Ploiești. Administrația Județeană a 
Finanțelor Publice – Argeș. Nr. 54/12.11.2015. Invitație de participare. Anunț 
privind invitarea practicienilor în insolvență agreați de ANAF pentru zona II la 
depunerea ofertelor în dosare de insolvență. Agenția Națională de Administrare 
Fiscală - Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești – Administrația 
Județeană a Finanțelor Publice Argeș invită practicienii în insolvență înscriși pe Lista 
practicienilor în insolvență agreați de Agenția Națională de Administrare Fiscală 
pentru regiunea II să depună, până cel târziu la data de 25.11.2015, orele 12.00, 
oferte în vederea desemnării de practicieni în insolvență în dosarele de insolvență 
privind pe debitorii: S.C. Euroguard Security 2007 S.R.L. – dosar nr. 
327/1259/2015; S.C. Garant Constructor S.R.L. – dosar nr. 20/1259/2015; S.C. 
Agro – Gimmipop M.C.P. S.R.L. – dosar nr. 714/1259/2014; S.C. Carry Flash Expres 
S.R.L. – dosar nr. 358/1259/2015; S.C. Artimob Product 2002 S.R.L. – dosar nr. 
359/1259/2015; S.C. Bunbusinesselit BBE S.R.L. – dosar nr. 365/1259/2015; S.C. 
Agrindex Intermedia S.R.L. – dosar nr. 368/1259/2015; S.C. B.B.E. Smart 
Intertrans S.R.L. – dosar nr. 350/1259/2015; S.C. Vocris Auto Second S.R.L. – dosar 
nr. 182/1259/2015; S.C. Star Vim V&A S.R.L. – dosar nr. 379/1259/2015; S.C. Meca 
Lemn Brod S.R.L. – dosar nr. 371/1259/2015; S.C. Isap Dagst S.R.L. - dosar nr. 
380/1259/2015; S.C. On O� Systems S.R.L. - dosar nr. 377/1259/2015; S.C. Gaby 
Andreea Euro Trans S.R.L. - dosar nr. 304/1259/2015; S.C. Grupul Tehnic de 
Securitate S.R.L. - dosar nr. 370/1259/2015; S.C. Edil Sen Eurotrust S.R.L. - dosar 
nr. 363/1259/2015; S.C. Duranimi Impex S.R.L. - dosar nr. 362/1259/2015, aflate 
pe rolul Tribunalului Specializat Argeș, întocmite conform prevederilor art. 16 din 
Ordinul Președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.451/2015 
privind procedurile de agreare și selecție a practicienilor în insolvență de către 
Agenția Națională de Administrare Fiscală. Deschiderea ofertelor va avea loc în data 
de 26.11.2015, orele 12.00, la sediul: Administrația Județeană a Finanțelor Publice 
Argeș din municipiul Pitești, B-dul. Republicii nr. 118. Relații suplimentare la tel. 
0248.211511, int. 3348, int. 3345.
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răsfrânge efectele hotărârii A.G.E.A. b) datei de 
12.01.2016, ca ex-date, în conformitate cu prevederile 
Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital, ale Regu-
lamentului nr. 1/2006 privind emitenţii şi operaţiunile 
cu valori mobiliare şi ale Regulamentului nr. 6/2009 
privind exercitarea anumitor drepturi ale acţionarilor 
în cadrul adunărilor generale ale societăţilor comer-
ciale, cu modificările şi completările ulterioare, şi în 
corelare cu Decizia A.S.F. nr. 1430/ 07.10.2014. În 
cazul în care la prima convocare nu sunt îndeplinite 
condiţiile de cvorum prevăzute de lege şi de Actul 
Constitutiv, A.G.E.A.este convocată pentru data de 
18.12.2015, cu menţinerea ordinii de zi, a orei şi a 
locului de desfăşurare. Unul sau mai mulţi acţionari, 
reprezentând, individual sau împreună, cel puţin 5% 
din capitalul social au dreptul: 1) de a introduce noi 
puncte pe ordinea de zi a A.G.E.A., cu condiţia ca 
fiecare punct să fie însoţit de o justificare sau de un 
proiect de hotărâre propus spre adoptare de 
A.G.E.A., solicitările urmând a fi primite de către 
societatea “CONPET” S.A. în termen de cel mult 15 
zile de la data publicării convocării, respectiv 
02.12.2015, ora 11:00. 2) de a prezenta proiecte de 
hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi 
incluse pe ordinea de zi a A.G.E.A., solicitările 
urmând a fi primite de către “CONPET” S.A. în 
termen de cel mult 15 zile de la data publicării convo-
cării, respectiv 02.12.2015, ora 11:00. Solicitările 
privind atât introducerea unor noi puncte pe ordinea 
de zi a A.G.E.A., cât şi cele privind propuneri de 
proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau 
propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării 
generale trebuie formulate în scris, cu respectarea 
termenelor sus-menţionate şi vor fi transmise prin 
servicii de curierat cu confirmare de primire, direct la 
registratură “CONPET” S.A., în Ploieşti, str. Anul 
1848, nr. 1 - 3, jud. Prahova, în plic închis, cu menţi-
unea “Biroul Secretariat C.A. şi A.G.A. – Pentru 
Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor din 
dată de 17.12.2015”, fiind însoţite de copia actului de 
identitate valabil, semnat conform cu originalul de 
către titularul acestuia, respectiv de documentele care 
atestă calitatea de reprezentant legal în cazul persoa-
nelor juridice, specificate în Dispunerea de măsuri 
C.N.V.M nr. 26 / 20.12.2012. În cazul în care exerci-
tarea dreptului de a introduce pe ordinea de zi a 
adunării generale determină modificarea ordinii de zi 
din convocatorul publicat, societatea va face toate 
demersurile necesare pentru republicarea convocato-
rului având ordinea de zi completată/ revizuită, 
înainte de data de referinţă 08.12.2015. Actionarii 
societăţii, indiferent de cota de participare la capitalul 
social, au dreptul să adreseze întrebări în scris privind 
punctele de pe ordinea de zi a adunării generale, 
acestea urmând a fi depuse la registratura sediului 
societăţii din Ploieşti, str. Anul 1848, nr. 1 - 3, jud. 
Prahova până la data de 11.12.2015, ora 11:00, cu 
menţiunea “Biroul Secretariat C.A. şi A.G.A. – 
Pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acţiona-
rilor din data de 17.12.2015”. Pentru identificarea 
persoanelor care adresează întrebări, acestea vor 
anexa solicitării respective şi copii ale documentelor 
care să le ateste identitatea. Răspunsurile la întrebă-
rile adresate vor fi publicate pe pagina de internet a 
societăţii, la adresa www.conpet.ro, secţiunea “Info 
Acţionari/ Documente A.G.A.”- A.G.E.A. din 
17.12.2015. La adunare pot participa şi vota numai 
acţionarii înscrişi la data de referinţă 08.12.2015, 
personal sau prin reprezentanţi, în baza unei împu-
terniciri speciale sau generale, conform dispoziţiilor 
legale. Calitatea de reprezentant legal se dovedeşte 
cu documentele prevăzute în Dispunerea de măsuri 
C.N.V.M nr. 26 / 20.12.2012, respectiv certificatul 
constatator eliberat de Registrul Comerţului, 
prezentat în original sau copie conformă cu origi-
nalul, sau orice alt document în original sau copie 
conformă cu originalul emis de către o autoritate 
competenţă din statul în care acţionarul este înmatri-
culat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal; 
documentele care atestă calitatea de reprezentant 
legal vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data 
publicării convocatorului A.G.E.A. Instituţiile de 
credit care prestează servicii de custodie mandatate 
de acţionar să participe şi să voteze în cadrul 
A.G.E.A. trebuie să prezinte o împuternicire specială 
întocmită conform Regulamentului C.N.V.M nr. 6 / 
2009 şi Dispunerii de măsuri C.N.V.M nr. 26 / 
20.12.2012, semnată de respectivul acţionar, însoţită 
de o declaraţie pe proprie răspundere data de insti-
tuţia de credit care a primit împuternicirea de repre-
zentare prin împuternicire specială, din care să 
reiasă că prestează servicii de custodie pentru respec-
tivul acţionar, precum şi faptul că instrucţiunile din 
împuternicirea specială sunt identice cu instrucţiu-
nile din cadrul mesajului SWIFT primit de instituţia 
de credit pentru a vota în numele respectivului acţi-
onar. Formularul de împuternicire specială, va fi 
disponibil atât în limba română, cât şi în limba 
engleză, la sediul societăţii şi în format electronic pe 
pagină de internet a acesteia, la adresa www.conpet.
ro secţiunea “Info Acţionari/ Documente AGA” - 
A.G.E.A. din 17.12.2015, începând cu data de 
17.11.2015. Împuternicirea generală va putea fi 
acordată de acţionar, în calitate de client, doar unui 
intermediar definit conform art. 2 alin.1 pct. 14 din 
Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, sau unui 

avocat. Împuternicirea specială împreună cu decla-
raţia, ambele în original, semnate şi, după caz, 
ştampilate, însoţite de documentele doveditoare 
(copie a actului de identitate valabil al acţionarului 
în cazul persoanelor fizice, respectiv documentele 
care atestă calitatea de reprezentant legal în cazul 
persoanelor juridice), sub sancţiunea pierderii exerci-
ţiului de vot în adunare, precum şi împuternicirea 
generală, în copie, cuprinzând menţiunea conformi-
tăţii cu originalul sub semnătură reprezentantului, 
trebuie depuse la registratură “CONPET” S.A., în 
Ploieşti, str. Anul 1848, nr. 1 - 3, jud. Prahova, în 
limba română sau engleză, cu cel mult 24 ore înainte 
de adunare, în plic închis cu menţiunea: “Biroul 
Secretariat C.A. şi A.G.A. – Pentru Adunarea Gene-
rală Extraordinară a Acţionarilor din data de 
17.12.2015”, respectiv până în data de 16.12.2015, 
ora 11:00. Împuternicirea specială sau generală şi 
actele solicitate se pot transmite şi cu semnătură 
electronică extinsă, conform prevederilor Legii nr. 
455/2001 privind semnătura electronică, până la 
aceeaşi dată şi oră antemenţionate, pe adresa de 
e-mail: actionariat@conpet.ro, sub sancţiunea prevă-
zută de art. 125 alin. 3 din Legea nr. 31/ 1990 privind 
societăţile, cu modificările şi completările ulterioare. 
Acţionării înregistraţi la data de referinţă au posibi-
litatea de a vota prin corespondenţă, înainte de 
adunarea generală, prin utilizarea Formularului de 
vot prin corespondenţă, disponibil, atât în limba 
română, cât şi în limba engleză, începând cu data de 
17.11.2015, la sediul societăţii sau în format elec-
tronic pe pagina de internet a acesteia, la adresa 
www.conpet.ro, secţiunea “Info Acţionari/Docu-
mente AGA”. Formularele de vot prin corespon-
denţă trebuie completate şi semnate de către 
acţionari persoane fizice şi însoţite de copia actului 
de identitate valabil, semnat conform cu originalul 
de către titularul acestuia, respectiv trebuie comple-
tate şi semnate de reprezentantul legal al acţiona-
rului persoană juridică, însoţite de documentele 
oficiale care îi atestă calitatea de reprezentant legal. 
Calitatea de reprezentant legal se dovedeşte cu docu-
mentele prevăzute în Dispunerea de măsuri C.N.V.M 
nr. 26 / 20.12.2012, respectiv certificatul constatator 
eliberat de Registrul Comerţului, prezentat în 
original sau copie conformă cu originalul, sau orice 
alt document în original sau copie conformă cu 
originalul emis de către o autoritate competenţă din 
statul în care acţionarul este înmatriculat legal, care 
atestă calitatea de reprezentant legal; documentele 
care atestă calitatea de reprezentant legal vor fi emise 
cu cel mult 3 luni înainte de dată publicării convoca-
torului A.G.E.A. Societatea va acceptă un formular 
de vot prin corespondenţă în format scris transmis 
de un acţionar pentru care o instituţie de credit 
prestează servicii de custodie, fără a solicită alte 
documente suplimentare referitoare la respectivul 
acţionar, dacă formularul de vot prin corespondenţă 
este semnat în original de respectivul acţionar şi este 
însoţit de o declaraţie pe proprie răspundere dată de 
reprezentantul legal al instituţiei de credit, din care 
să reiasă că instituţia de credit prestează servicii de 
custodie pentru respectivul acţionar şi că formularul 
de vot prin corespondenţă este semnat de acţionar şi 
conţine opţiuni de vot identice cu cele menţionate de 
acţionar printr-un mesaj SWIFT primit de instituţia 
de credit de la respectivul acţionar. Formularele de 
vot prin corespondenţă, însoţite de documentele 
legale sus-menţionate, semnate şi, după caz, ştampi-
late, vor trebui transmise în original, în limba 
română sau în limba engleză, prin orice formă de 
curierat cu confirmare de primire, în plic închis cu 
menţiunea: “Biroul Secretariat C.A. şi A.G.A. – 
Pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acţiona-
rilor din dată de 17.12.2015”, la sediul “CONPET” 
S.A. situat în str. Anul 1848, nr. 1-3, jud. Prahova, 
astfel încât să fie înregistrate că primite la registra-
tură societăţii cel mai târziu la data de 16.12.2015, 
ora 11:00. Formularele de vot care nu sunt primite la 
registratură societăţii în termenele indicate nu vor fi 
luate în calcul pentru determinarea cvorumului şi 
majorităţii în A.G.E.A. În cazul în care ordinea de zi 
a adunării generale va fi completată / revizuită iar 
actionarii nu transmit împuternicirile speciale şi/ sau 
formularele de vot prin corespondenţă completate/ 
revizuite, documentele transmise anterior comple-
tării/ revizuirii ordinii de zi vor fi luate în considerare 
doar pentru punctele din acestea care se regăsesc pe 
ordinea de zi completată/ revizuită. Materialele 
informative aferente problemelor incluse pe ordinea 
de zi şi proiectul de hotărâre (disponibil în limba 
română şi în limba engleză), se vor află la dispoziţia 
acţionarilor la societate, în vederea consultării aces-
tora, începând cu data de 17.11.2015, în zilele lucră-
toare. Toate materialele pentru adunarea generală 
vor fi disponibile şi pe pagina de internet a societăţii, 
la adresa www.conpet.ro, secţiunea “Info Acţionari/ 
Documente A.G.A.”- A.G.E.A. din 17.12.2015. Acţi-
onării pot primi, la cerere şi contra cost, copii ale 
documentelor. Informaţii suplimentare se pot obţine 
la sediul “CONPET” S.A. din Ploieşti, str. Anul 1848, 
nr. 1 - 3, Biroul Secretariat C.A. şi A.G.A., tel. 
0244.401.360 int. 2655, 2579, fax 0244.516.451, între 
orele 08:00 - 16:30, pe e-mail: acţionariat@conpet.ro. 
Preşedintele Consiliului De Administraţie 
Dan Weiler.

LICITAȚII
Comuna Miroslava, județul Iaşi, organizează lici-
tație publică deschisă în data de 02.12.2015, orele 
10.00, pentru concesionare teren în suprafață de 
4000m.p., situat în T 14, NC 80303. Caietul de 
sarcini poate fi obținut de la Biroul Achiziții Publice 
din cadrul Primăriei Miroslava, județul Iaşi. Costul 
caietului de sarcini este 50 lei. Data limită pentru 
depunerea ofertelor: 02.12.2015, orele 9.00.

VIA Insolv SPRL Ploieşti, str. Banatului, nr. 1, bl. 
37B, sc. B, ap. 3, tel/fax 0244 519800, numită lichi-
dator judiciar conform sentinţei nr. 1018/04.11.2015 
pronunţată de Tribunalul Prahova în dosarul 
1314/105/2011, anunţă deschiderea procedurii 
generale a falimentului  SC Sacobero Impex SRL, 
sediul social: Vălenii de Munte, str. Cuza Vodă, nr. 
49, judeţ Prahova, cod de identificare fiscală 
11339011, număr de ordine în registrul comerţului 
J29/1421/1998. Termenul limită pentru înregis-
trarea cererii de admitere a creanţelor este 
21.12.2015. Termenul limită pentru verificarea 
creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea 
tabelului suplimentar al creanţelor este 21.01.2016. 
Termenul pentru depunerea eventualelor contestaţii 
formulate împotriva tabelului suplimentar al crean-
ţelor este 10.02.2016. Termenul pentru intocmirea 
tabelului definitiv consolidat al creanţelor este 
20.02.2016.

SC Danusca SRL prin lichidator judiciar VIA 
Insolv SPRL, scoate la vânzare prin licitaţie publică 
bunurile mobile ale debitoarei la prețurile reduse cu 
50% (obiecte de inventar, produse finite diverse 
modele - console, mese, suport oglinzi, etc din fier 
forjat) si proprietate imobiliara compusa din teren 
intravilan in suprafata de 6.455 mp si constructii: 
C1- Atelier productie confectii metalice si spatiu 
administrativ (P) cu s.c. desfasurata = 627 mp, C2 
- Anexa (P) - grup social - vestiar cu s.c. desfasurata 
= 311 mp, C3 - Sectie productie confectii fier forjat 
si depozit materiale (P) cu s.c. desfasurata = 1.778 
mp, C4 - Anexa (P) - cabina poarta cu s.c. desfasu-
rata = 8 mp, imprejmuire si platforma betonata, 
situata in com. Paulesti, sat Paulesti, nr. 823, 
tarlaua 16, Prahova la pretul de evaluare redus cu 
30% (1.256.035 lei fara TVA). Licitaţia va avea loc 
în 19.11.2015, ora 13/30 la sediul lichidatorului, str. 
Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, Ploieşti, tel/fax 
0244 519800. În cazul neadjudecării vânzarea va fi 
reluată în ziua de 26.11.2015, 04.12.2015, 
11.12.2015, 18.12.2015 aceeaşi oră, în acelaşi loc.

SC Aniko Trans SRL, prin lichidator judiciar 
anunţă vânzarea prin licitaţie publică a bunului 
imobil situat in loc Blejoi, sat Blejoi, nr. 4, T 35, 
Parcela Cc 277/2  jud. Prahova, compus din teren 
intravilan, in suprafata  masurata de 1622 mp, 
compus din teren si baraca  la pretul de 66.060 lei 
(fara TVA). Pretul de pornire al licitatiei este redus 
cu 10% din cel stabilit in raportul de evaluare. 
Licitatia are loc in baza Adunarii Creditorilor din 
data de 04.08.2015, care a incuviintat raportul de 
evaluare si regulamentul de participare la licitatie. 
Pretul de pornire al licitatiei este redus cu 10% din 
cel stabilit in raportul de evaluare. Licitaţia va avea 
loc pe data de  17.11.2015, orele 13.00 în Ploieşti, 
str. Ion Maiorescu bl. 33S1, et. 7, cab. 7B, jud. 
Prahova.  Relaţi i  suplimentare la telefon 
0344104525.

SC Aniko Trans SRL, prin lichidator judiciar 
anunţă vânzarea prin licitaţie publică a bunului 
imobil situat in com. Bucov, sat Bucov, str. Sos. 
DN1B, F.N, T 56, P2249/7;8;9;10;11, jud. Prahova, 
compus din teren intravilan, in suprafata  masu-
rata de 27.630 mp, din acte 27.863, compus din 
teren, hala industriala C1, cladire paza, plaforma 
decantor, imobilul dispune de bransamente la 
toate retelele tehnico-edilitare existente in zona ( 
apa, gaze, energie electrica, fosa septica) la pretul 
de 2.009.520 lei (fara TVA). Pretul de pornire al 
licitatiei este cel stabilit in raportul de evaluare. 
Licitatia are loc in baza Adunarii Creditorilor din 
data de 04.08.2015, care a incuviintat raportul de 
evaluare si regulamentul de participare la lici-
tatie. Licitaţia va avea loc pe data de: 17.11.2015, 
orele 13.00 în Ploieşti, str. Ion Maiorescu bl. 33S1, 
et. 7, cab. 7B, jud. Prahova. Relaţii suplimentare 
la 0344104525.

SC Aniko Trans SRL, prin lichidator judiciar 
anunţă vânzarea prin licitaţie publică a bunurilor 
mobile aflate in patrimoniul societatii debitoare la 
pretul integral stabilit in raportul de evaluare. 
Licitatia are loc in baza Adunarii Creditorilor din 
data de 04.08.2015, care a incuviintat raportul de 
evaluare si regulamentul de participare la licitatie. 
Pretul de pornire al licitatiei este redus cu 10% din 
cel stabilit in raportul de evaluare.  Licitaţia va 
avea loc pe data de   17.11.2015 orele 13.00 în 
Ploieşti, str. Ion Maiorescu, bl. 33S1, et. 7, cab. 7B, 
jud Prahova. Relaţii suplimentare la telefon 
0344104525.

PricewaterhouseCoopers Business Recovery 
Services IPURL, în calitate de lichidator judiciar al 
debitoarei Banca Columna S.A. (bancă în faliment), 
anunţă vânzarea în bloc prin licitaţie publică, 
deschisă, cu strigare, ascendentă, a 1. Drepturilor 
litigioase asupra Construcţiei- Spaţiu comercial 
situat la parterul imobilului din Drobeta Turnu-Se-
verin, Str. Aurelian nr.44, Judeţul Mehedinţi, în 
suprafaţă construită de 294,725 mp; 2. Bunurilor 
mobile ataşate construcţiei, respectiv: 1 aparat 
climatizare (nr. inv. 300001), 1 centrală telefonică 
(nr. inv. 300002), 1 sistem de securitate (nr. inv. 
800001), 1 scară 0043 (nr. inv. 700119); 3. Bunurilor 
mobile descrise în Anexa 1 la Regulamentul de 
vânzare. Preţul de pornire al Licitaţiei pentru drep-
turile litigioase asupra imobilului- spaţiu comercial 
situat în Drobeta Turnu-Severin, Str. Aurelian nr.44, 
Judeţul Mehedinţi, precum şi a bunurilor mobile 
af late în patrimoniul Debitoarei S.C. Banca 
Columna S.A. (bancă în faliment) este de 165.000 
EUR, la care se adaugă TVA-ul, după caz. Licitaţia 
se organizează la data de 3 Decembrie 2015, la orele 
14.00, la sediul lichidatorului judiciar din Bucureşti, 
Lakeview Building, str. Barbu Văcărescu nr. 301-311, 
etaj 8, sector 2. Regulamentul de vânzare poate fi 
achiziţionat la preţul de 500 Ron, plus TVA. Pentru 
participarea la licitaţie, procurarea Regulamentului 
de vânzare este obligatorie, obţinându-se de la sediul 
lichidatorului judiciar, în zilele lucrătoare, între orele 
09:00-17:00, pe baza actului de identitate şi/sau a 
unui document de reprezentare, precum şi a dovezii 
de plată a preţului Regulamentului. În vederea 
participării la licitaţie se va constitui o Garanţie de 
participare în cuantum de 10% din preţul de 
pornire, respectiv de 16.500 EUR (echivalent în 
RON la cursul RON/EUR afişat de BNR la data 
constituirii garanţiei), care se va depune împreună 
cu restul documentaţiei de participare, conform 
Regulamentului de vânzare, la sediul lichidatorului 
judiciar PricewaterhouseCoopers Business Recovery 
Services IPURL, până la data de 2 Decembrie 2015, 
orele 16.00. Pentru vizitarea bunurilor, achiziţio-
narea Regulamentului de vânzare şi a eventualelor 
informaţii suplimentare vă rugăm să contactaţi 
lichidatorul judiciar la tel. 021.225.30.00, fax: 
021.225.36.50, persoane de contact: Octavia Aldea şi 
Cristian Răvăşilă, e-mail: cristian.ravasila@ro.pwc.
com, octavia.aldea@ro.pwc.com.

PIERDERI
Pierdut Certificat Membru Colegiul Medicilor Argeş 
nr. 407 din 07.12.2007, pe numele dr. Stănculeţ 
Nicuşor Cornel. Se declară nul.

Pierdut CIF 20536403 aparţinând Cabinet Avocat 
Oprescu Livia, eliberat de A.J.F.P. Argeş. Se declară nul.

Pierdut atestat ADR transport mărfuri periculoase, 
eliberat de ARR Argeş , pe numele Brînzaru Tudo-
rică, domiciliat în com. Ungheni, Sat Nou, jud. 
Argeş. Se declară nul.

Subsemnatul Botoş Ciprian Alexandru, declar 
pierdut Atestatul de Manager Transport Marfăcu 
nr.21647. Îl declar nul.

Declar pierdută (nulă) legitimație serviciu- Apa 
Nova Bucureşti pe numele Horumba Mircea- Sergiu.

Declar pierdut (nul) permis de conducere pe numele 
Horumba Mircea- Sergiu.

S.C. Multimedia Pro Active S.R.L., cu sediul social 
în Bucureşti, Sector 1, Str. Sălătruc nr. 4, C.U.I. 
32594955, J40/15480/2013, declară pierdut (nul) 
certificatul constatator pentru punctul de lucru din 
Bucureşti, Sector 5, str. Fabrica de Chibrituri nr.9-
11, emis la data de 04.08.2014.

DECESE

ANUNȚURI

Familiile Goruneanu, 
B u c o v a l ă  ş i  D o n e 
anunţă cu durere şi 
tristeţe decesul după o 
grea suferinţă a Ing. 
Călin Dan Goruneanu. 
Apropiaţii şi colegii 
acestuia care vor să 
participle la înmor-
mântare sunt încunoş-
tiinţaţi că aceasta va 
avea loc în ziua de 
sâmbătă, 14 noiembrie, 
ora 15:00, la cimitirul 
Bellu, loc 27, fig. 45.




