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OFERTE SERVICIU
Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa
Alimentelor cu sediul în Satu Mare str. Lăcrămioarei nr. 37 CF.4481136 Organizează concurs,
conform HG.286/2011 în vederea ocupării
următoarelor funcţii contractuale de execuţie,
încadrate pe perioadă determinată (posturi
încadrate pe perioadă determinată, finanţate din
fonduri extrabugetare în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 64/2007, respectiv a Ordinului nr.113/2008, ale Preşedintelui Autorităţii
Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a O.G. nr. 42/2004): O.G.
42/2004 – 10 posturi; 3 posturi de muncitor
necalificat (M) gradul I; 1 post de inginer industrie alimentară-controlul și expertiza produselor
alimentare (S) gradul II; 1 post de inginer ecolog
(S) gradul I; 2 posturi de biolog (S) gradul I; 1
post de biochimist(S) gradul I; 1 post de asistent
farmacie (SSD) gradul I; 1 post de șofer (M)
gradul I; Ordinul 64/2007 – 5 posturi; - 2 posturi
de medic veterinar (S) gradul I; - 3 posturi de
tehnician veterinar (M) gradul IA; Ordinul
113/2008 - 2 posturi; - 2 posturi de inginer
industrie alimentară gradul I - controlul și
expertiza produselor alimentare/tehnologia
produselor alimentare (S) gradul I. Condiţii de
participare la concurs: Pentru posturile de; medic Veterinar, gradul I – 2 posturi; - Studii
superioare de lungă durată absolvite cu diploma
sau echivalent în specialitatea medicină veterinară şi minim 7 ani vechime în specialitatea
studiilor necesare ocupării postului; - asistent
farmacie gradul I – 1 post; - Studii de scurtă
durată absolvite cu certificat de competentă
profesională sau echivalent în specialitatea
sănătate și asistență pedagogică şi minim 7 ani
vechime în specialitatea studiilor necesare
ocupării postului; - tehnician veterinar gradul IA
– 3 posturi; - Studii superioare de scurtă durată,
absolvite cu diplomă sau echivalent în specialitatea tehnică veterinară și minim 7 ani vechime
în specialitatea studiilor necesare ocupării
postului; - Inginer industrie alimentara, gradul I
– 2 posturi; - Studii superioare de lungă durată
absolvite cu diplomă sau echivalent în specialitatea tehnologia produselor alimentare/controlul
și expertiza produselor alimentare și minim 7 ani
vechime în specialitatea studiilor necesare
ocupării postului; - Inginer ecolog, gradul I – 1
post; - Studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă sau echivalent în specializarea
ecologie și protecția mediului și minim 7 ani
vechime în specialitatea studiilor necesare
ocupării postului; - Inginer industrie alimentara,
gradul II – 1 post; - Studii superioare de lungă
durată absolvite cu diplomă sau echivalent în
domeniul inginerie alimentară, specializarea
controlul și expertiza produselor alimentare și
minim 4 ani vechime în specialitatea studiilor
necesare ocupării postului; - Biolog, biochimist
gradul I - 2 posturi; - Studii superioare de lungă
durată absolvite cu diplomă sau echivalent în
profilul biologie, specializarea biologie-chimie și
minim 7 ani vechime în specialitatea studiilor
necesare ocupării postului; - Biolog gradul I - 1
post; - Studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă sau echivalent în profilul
biologie, specializarea biologie-științe agricole și
minim 7 ani vechime în specialitatea studiilor
necesare ocupării postului; - Muncitor necalificat, gradul I – 3 posturi; - Studii medii absolvite
cu diploma de bacalaureat sau absolvent al scolii
profesionale minim 10 ani vechime; - Șofer
gradul I - 1post; - Studii medii absolvite cu
diploma de bacalaureat sau absolvent al școlii
profesionale minim 10 ani vechime. Concursul
va avea loc în data de: 23.11 2015 ora 1000
proba scrisă şi în maxim 4 zile lucrătoare de la
susţinerea probei scrise şi/sau probei practice va
avea loc proba de interviu, la sediul DSVSA
Satu-Mare. Dosarele de înscriere la concurs se
vor depune în termen de 10 zile lucrătoare de la
data afişării anunţului, la compartimentul
Juridic şi Resurse Umane tel. 026175956, interior 127, care asigură secretariatul comisiei de
concurs; Condiţiile generale şi specifice de participare la concurs, calendarul de desfăşurării
concursului, bibliografia, actele necesare în
vederea înscrierii la concurs, data limită până la
care se poate depune dosarul de participare la
concurs, sunt afişate la sediul instituţiei, pe

pagina de internet a instituţiei şi pe portalul
posturi.gov.ro, prin intermediul adresei de
e-mail: posturi@gov.ro. Tematica pentru concurs
se va pune la dispoziţie solicitanţilor de către
unitate.
Ministerul Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, cu sediul în Bucureşti, Str. Apolodor nr.17, sector 5, organizează la
sediul său, în data de 19 noiembrie 2015 ora
10,00 (proba scrisă/proba practică) concurs
pentru ocuparea funcţiei contractuale de
execuţie vacanţă de secretar dactilograf IA (1
post) la Compartimentul managementul informaţiei şi arhivă din cadrul Direcţiei generale de
investiţii, achiziţii publice şi servicii interne.
Condiţiile de participare la concurs:secretar
dactilograf IA; studii medii absolvite cu diplomă
de bacalaureat; vechime minimă de 3 ani şi 6
luni în specialitatea funcţiei.Dosarele de
înscriere la concurs se depun în perioada 27
octombrie -09 noiembrie 2015 la sediul Agenţiei
Naţionale de Administrare Fiscală. Condiţiile de
desfăşurare, de participare la concurs şi bibliografía stabilită sunt afişate la sediul Agenţiei
Naţionale de Administrare Fiscală şi pe site-ul
www.anaf.ro.Relaţii suplimentare se pot obţine
la telefon 319.97.59 /int. 2026.
Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară al
Municipiului Bucureşti organizează concurs
pentru ocuparea unui post temporar vacant de
execuţie. Concursul se va desfăşura în perioada
11-12 noiembrie 2015, la sediul Oficiului de
Cadastru şi Publicitate Imobiliară al Municipiului Bucureşti -Bd.Expoziţiei, nr.1A, Sector 1,
Bucureşti, corp C3, etaj 1, sala de consiliu, ora
9.00. Data limită de depunere a dosarelor este 03
noiembrie 2015, inclusiv, ora 16.00, la sediul
Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară al
Municipiului Bucureşti. Pentru relaţii suplimentare consultaţi site-ul: www.ocpib.ro.
U.M. 01752 din Ministerul Apărării Naţionale
organizează concursul pentru ocuparea postului
vacant de personal civil contractual, muncitor
calificat III,(electrician) studii minim Şcoala
gimnazială , cu o vechime în specialitate 3 ani,
astfel:17.11.2015, ora 10.00 - proba
scrisă;23.11.2015, ora 10.00 – proba practică;
02.12.2015, ora 10.00 - interviu. Data limită de
depunere a dosarelor – 09.11.2015, ora 15.00.
Depunerea dosarelor şi organizarea concursului
se vor face la sediul UM 01752 , strada Nicolae
Filipescu nr. 3A, Sighişoara, unde vor fi afişate şi
detaliile organizatorice necesare.Date de contact
ale secretariatului, la telefon: 0265770050, int.
111.
Consiliul Judeţean Argeş organizează concurs
în vederea ocupării postului de conducere
vacant de director din cadrul Căminului de
Persoane Vărstnice Mozăceni. Datele de desfăşurare a concursului sunt 16 noiembrie 2015,
ora 11.00-proba scrisă şi 18 noiembrie 2015proba interviu.Condiţii generale de participare
la concurs:-are cetăţenia română, cetăţenie a
altor state membre ale Uniunii Europene sau a
statelor aparţinând Spaţiului European şi
domiciliul în România;-cunoaşte limba
română, scris şi vorbit;-are vărsta minimă
reglementată de prevederile legale;-are capacitate deplină de exerciţiu;-are o stare de sănătate
corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale
eliberate de medicul de familie sau de unităţile
sanitare abilitate;-îndeplineşte condiţiile de
studii şi după caz de vechime sau alte condiţii
specifice potrivit cerinţelor postului scos la
concurs;-nu a fost condamnată definitiv pentru
săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii,
contra statului ori contra autorităţii, de serviciu
sau în legăttură cu serviciul, care împiedică
înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de
corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu
intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a
intervenit reabilitarea;Condiţii specifice de
participare la concurs:-studii superioare de
lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă:
asistenţă socială, economico-financiar, juridice;-vechime în specialitatea studiilor absolvite:
minim 5 ani.Dosarele de înscriere la concurs se

depun până la data de 06 noiembrie 2015, ora
13.oo.Condiţiile de desfăşurare a concursului,
bibliografia şi actele solicitate candidaţilor
pentru dosarul de înscriere sunt afişate la
sediul Consiliului Judeţean Argeş, Piaţa Vasile
Milea, nr.1 şi publicate pe site:www.cjarges.ro.
Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon
0248/217.800, interior 277.

VÂNZĂRI DIVERSE
Cartea “Strămoşii Poporului
Român” reprezintă puntea de
suflet cu Românii de pretutindeni. Tel. 0761.674.276;
0733.940.772.

CITAȚII
S.C. APĂ CANAL 2000 S.A. Piteşti, în calitate
de reclamant, cheamă în judecată în dosarul nr.
15878/280/2014 aflat pe rolul Judecătoriei
Piteşti, în data de 12.11.2015, ora 10, Complet c
4-3, pe Constantin Nicolae şi Constantin
Mariana Daniela, în calitate de pârâţi.
Andrei Rita-cu domiciliul în Iaşi, str.Stejar
nr.5,bloc G1,sc.C, et.2,ap.12, jud.Iaşi este citată
în calitate de pârâtă, în dosarul
nr.44090/245/2014 (curator special fiind
desemnat Av.Amironoaei Adina Gabriela)
având ca obiect pretenţii, în data de 19.11.2015,
ora 08:30, la Judecătoria Iaşi, cu sediul în str.
Anastasie Panu nr.25, Iaşi, Secţia Civilă, camera
Sala 4, complet c15, reclamanta fiind S.C.Salubris S.A. Iaşi, cu sediul în Iaşi, Sos.Naţională
nr.43, jud. Iaşi.
Sarbatoare Ion Adrian, este citat pentru
arbitraj la Tribunalul de Arbitraj Judiciar Iaşi de pe lângă Camera de Arbitraj şi Mediere, din Mun. Iaşi, bd.
Ştefan cel Mare şi Sfant nr. 2, bl. B2,
colţ, tr. 1, jud. Iaşi, în calitate de
pârât, la data de 12.11.2015, ora
14.30, în dosarul nr.1/2014, având ca
obiect ”pretenţii-daune contractuale”,
în proces cu FI.D.Elia Casa S.R.L., în
calitate de reclamantă.
Subscrisul CREDIDAM – Centru
Român pentru Administrarea Drepturilor
Artiştilor Interpreţi, cu sediul în str. Jules
Michelet nr. 15 – 17, sector 1, Bucureşti, reprezentat prin director general Ştefan Gheorghiu,
în calitate de reclamant în dosarul nr.
26369/3/2014, aflat pe rolul Secţiei a III-a
Civile a Tribunalului Bucureşti, având ca
obiect drepturile conexe datorate artiştilor
interpreţi, cităm pârâta, SC NEWS MEDIA
COMPANY SRL, cu sediul social în mun.
Vaslui, str. Ştefan cel Mare nr. 91, bl.T4,
mezanin, jud. Vaslui, înregistrată la Registrul
Comerţului sub nr. J37/369/2009, să se prezinte
la termenul de judecată din data de 09.12.2015,
cam. 206, C-PI fond 1, ora 8:30.
Numitul Dumitru Marius Aurelian, domiciliat
în Piteşti, str. Exerciţiu, nr. 83, bl.P8, sc. A, ap.
14, jud. Argeş, este citat la instanţa Judecătoriei
Sibiu, în data de 27.10.2015, în dosarul nr.
11356*/306/2009, în proces civil cu Gălbenuşă
Vasile.
Domnule Habageriu Viorel sunteţi chemat în
această instanţă, România, Judecătoria Iaşi,
Secţia Civilă, Camera 3, Complet C10, în data
de 12.11.2015, ora 08.30, în calitate de intervenient forţat în dosarul 33808/245/ 2012, în
proces cu Alliantz Ţiriac Asigurări SA prin
Sucursala Iaşi în calitate de pârât, Cibotaru
Petru Bogdan în calitate de reclamant, Cibotaru
Camelia în calitate de reclamant.
Se citează Rădulescu Marian cu ultimul domiciliu în com. Valea Mare, sat Recea, jud. Olt, la
Judecătoria Piteşti, la 11 noiembrie 2015, sala 3,
ora 8,30, complet C3-1, în proces de divorţ cu
copii, cu Rădulescu Nicoleta, dosar
275/280/2015.
Numiţii Crivăţ Alexandru şi Cristea Rodica
sunt citaţi în dosarul 22467/200/2015 la Judecătoria Buzău în data de 20.11.2015.
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Numitul Preda Dinu, domiciliat în Piteşti, str.
Nicolae Bălcescu, bl.L2, sc. E, et. 9, ap. 39, jud.
Argeş, este citat la instanţa Judecătoriei Piteşti,
în data de 12.11.2015, ora 10, în dosarul nr.
5640/2806/2015, în proces civil cu Preda Marina
Roxana, pentru pensie întreţinere minori.
S.C. Amalia şi Adi SRL, cu sediul în Rm. Vâlcea,
strada Uzinei, nr. 51, judeţul Vâlcea şi Doară
Amalia, cu domiciliul la aceeaşi adresă, sunt
citate pentru termenul din 10.11.2015, la Tribunalul Vâlcea, în dosarul nr. 2431/90/2014, în
proces cu Marica Valerian şi alţii.

DIVERSE
Capacitatea disponibilă estimată a sistemului naţional de transport ţiţei, gazolină şi
condensat pentru anul 2016 a S.C.CONPET
S.A. I.Capacitate disponibilă de transport pe
sistemul de transport ţiţei ţară şi condensat:Rafinăria Steaua Română Câmpina =
240.000 tone; Rafinăria Petrobrazi =
1.687.212 tone; Rafinăria Petrotel-Lukoil =
730.000 tone. Total capacitate disponibilă
estimată pe sistemul de transport ţiţei ţară şi
condensat pentru anul 2016 = 2.657.212
tone.II.Capacitate disponibilă de transport
pe sistemul de transport gazolină; Rafinăria
Petrobraz =160.521 tone. Total capacitate
disponibilă estimată pe sistemul de transport
gazolină pentru anul 2016 = 160.521 tone.
III.Capacitate disponibilă de transport pe
sistemul de transport ţiţei import.1.Rafinăria
Rompetrol Rafinare,Cond.24 Constanţa-Rompetrol Rafinare-Capacitate disponibilă: 6.420.000 tone; 2.Rafinăria
Petrotel-Lukoil, Cond.Constanţa-Baraganu-Călăreţi-Raf.Petrotel-Lukoil-Capacitate
disponibilă: 1.399.900 tone; 3.Rafinăria
Petrobrazi (Arpechim), Cond.Constanţa-Baraganu-Călăreţi - Capacitate disponibilă:
1.170.000 tone. Total capacitate disponibilă
estimată pe sistemul de transport ţiţei import
pentru anul 2016 = 8.989.900 tone.Total
general capacitate disponibilă estimată =
11.807.633 tone.
Subscrisa Evrika Insolvency IPURL reprezentata prin asociat coordonator Liscan Aurel, in
calitate de lichidator judiciar al Elite Training

MARȚI / 27 OCTOMBRIE 2015
SRL desemnat prin sentinta civila din data de
21.10.2015, pronuntata de Tribunalul Bucuresti,
Sectia a VII-a Civila in dosar nr. 38578/3/2014,
notificã deschiderea falimentului prin procedura
simplificata prevazuta de Legea nr.85/2014
împotriva Elite Training SRL, cu sediul in Bucureşti Sectorul 1, B-dul Anastase Simu, Nr. 6,
Scara A, Etaj 5, Ap. 12, CUI 16203060, nr. de
ordine in registrul comertului J40/3422/2004.
Persoanele fizice si juridice care inregistreaza un
drept de creanta nascut dupa data deschiderii
procedurii insolventei impotriva Elite Training
SRL vor formula declaratie de creanta care va fi
inregistrata la grefa Tribunalului Bucureşti Secţia a VII-a Civila, cu referire la dosarul nr.
38578/3/2014, in urmatoarele conditii : a)
termenul limita pentru inregistrarea cererii de
admitere a creantelor in tabelul suplimentar al
creantelor 20.11.2015; b) termenul limita pentru
verificarea creantelor, intocmirea, afisarea si
comunicarea tabelului suplimentar al creantelor
15.12.2015; c) termenul pentru depunerea
contestatiilor la tabelul suplimentar va fi de 7
zile de la publicarea in BPI a tabelului suplimentar (22.12.2015); d) termen pentru intocmirea si afisarea tabelului definitiv consolidat
11.01.2016.
Lichidator Judiciar C.I.I. PALAŞ - Alexandru
Alina notifică deschiderea procedurii insolvenţei
împotriva SC Monicon Transport International
SRL din Ploiesti, Prahova, CUI 18948020,
J29/1809/2006, la tribunalul Prahova – dosar nr.
5571/105/2015, termen inregistrare creante 27
noiembrie 2015, termen tabel preliminar 07
decembrie 2015, termen tabel definitiv 30
decembrie 2015, sedinta adunarii creditorilor 11
decembrie 2015, ora 14:30.
C.I.I. Tudor Catalin George notifica intrarea in
procedura simplificata a debitoarei SC Standard
Advertising SRL, Ploiesti, B-dul Republicii
Nr.14, Bl. 33B1, Ap. 23, Judetul Prahova
J29/2332/2006, CUI 19144902, prin hotararea
din 22.10.2015, dosar 6880/105/2015 al Tribunalului Prahova. Termene: depunere creante
04.12.2015; tabel preliminar 14.12.2015; tabel
definitiv 07.01.2016; data Adunarii creditorilor
18.12.2015, ora 09.00, str. Cerna nr.11, Ploiesti,
pentru: confirmarea lichidatorului judiciar, aprobarea raport intocmit conf. art. 97 si incidenta
art. 169 din lg.85/14. Relatii 0725093254.

A.N.A.F. - Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația
Județeană a Finanțelor Publice Teleorman. În temeiul art. 162, alin. (1) din
Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată,
cu modiﬁcările și completările ulterioare, face cunoscut că în ziua de 06, luna 11,
anul 2015, orele 11.00, în localitatea Alexandria, str. Dunării nr. 188, se vor vinde
prin licitație publică următoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului SC Cata
Com Grup SRL, cu domiciliul ﬁscal în localitatea Drăgănești Vlașca, jud. Teleorman,
cod unic de identiﬁcare 24716369. Denumirea bunului imobil, descriere sumară,
prețul de evaluare sau de pornire a licitației, exclusiv TVA: - Teren intravilan +
Construcție, E70, preț de pornire a licitației (2) = 255.473 lei. *) cota de taxă pe
valoarea adăugată pentru vânzarea bunurilor mobile este de 24% neimpozabil în
conformitate cu prevederile art. 128, alin. (3), lit. B din Legea nr. 571/2003 privind
Codul Fiscal, cu modiﬁcările și completările ulterioare și pct. 4, alin. (3) din Normele
metodologice de aplicare a Titlului VI din Codul Fiscal, aprobate prin Hotărârea
Guvernului nr. 44/2004, cu modiﬁcările ulterioare. Invităm pe cei care pretind vreun
drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare,
înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei interesați de cumpărarea bunurilor sunt
invitați să prezinte, până în ziua precedentă termenului de vânzare: oferte de
cumpărare; dovada plății taxei de participare, reprezentând 10% din prețul de
pornire a licitației achitată în contul IBAN RO48TREZ6065067XXX006878, CUI
4568128, deschis la Trezoreria Mun. Alexandria; împuternicirea persoanei care îl
reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de naționalitate română, copie de
pe certiﬁcatul unic de înregistrare eliberat de Oﬁciul Registrului Comerțului; pentru
persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; pentru
persoanele ﬁzice române, copie de pe actul de identitate; dovada emisă de creditorii
ﬁscali că nu au obligații ﬁscale restante, urmând să se prezinte la data stabilită
pentru vânzare la locul ﬁxat în acest scop. Debitorul nu va putea licita nici personal,
nici prin persoană interpusă. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate
introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile
de la comunicare sau luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 172173 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modiﬁcările și
completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. (d) din Ordonanța
Guvernului nr. 92/2003, republicată, când urmează să se ia măsuri de executare
silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informații suplimentare
vă puteți adresa la sediul nostru sau la telefon 0247.421168, int. 354.

ADUNĂRI GENERALE
Convocare. Consiliul de Administraţie al
Mondelez România SA, cu sediul în Bucureşti,
Sector 2, B-dul.Dimitrie Pompeiu, nr.6, Secţiunile B şi C, etaj 2, Cod Poştal 020335, înregistrată la Registrul Comerţului Bucureşti cu nr.
J40/6905/2010, codul unic de înregistrare
1097530 („Societatea”), prin Ivaylo Naydenov,
în calitate de Preşedinte al Consiliului de Administraţie, convoacă: Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor care va avea loc în data de
02.12.2015, de la ora 9.00, în sala Poiana, de la
sediul Societăţii, având următoarea: Ordine de
Zi: 1.Aprobarea transferului Departamentului
de Marketing al Societăţii (împreună cu, dar
fără a se limita la, activele şi personalul aferente
acestui departament), începând cu data de
01.01.2016, către Mondelez Europe Services
GmbH Opfikon- Sucursala România, prin
încheierea unui contract de transfer de activitate, pentru un preţ total de 456.130Lei fără
TVA, astfel cum a fost acesta stabilit în baza
raportului de evaluare intern pregătit de Departamentul Financiar, din data de 30.09.2015,
precum şi împuternicirea Consiliului de Administraţie să negocieze şi să încheie contractul
menţionat mai sus. Raportul pregătit de Departamentul Financiar, din data de 30.09.2015, va fi
pus la dispoziţia acţionarilor pentru consultare
la sediul Societăţii de la data prezentei convocări. 2.Aprobarea desfiinţării şi radierii din
Registrul Comerţului a punctului de lucru al
societăţii situat în Municipiul Braşov, Str.De
Mijloc, Nr.37A, Judeţ Braşov. 3.Mandatarea
Membrilor Consiliului de Administraţie să
reprezinte Societatea în îndeplinirea acestor
atribuţii, fie împreună, fie separat. Oricare dintre
împuterniciţi are puteri egale şi pot să acţioneze
în numele şi pe seama Societăţii pentru a
întocmi şi a semna toate documentele necesare şi
a îndeplini toate formalităţile cerute de legile
române în faţa Registrului Comerţului, a autorităţilor fiscale, sau în fata oricărei autorităţi sau
instituţii, în legătură cu aducerea la îndeplinire a
oricăreia din rezoluţiile aprobate de Adunarea
Generală Extraordinară din data de 02.12.2015,
în limitele şi în condiţiile impuse de Adunarea
Generală Extraordinară a Acţionarilor, incluzând îndeplinirea formalităţilor necesare pentru
înregistrarea şi publicarea procesului verbal al
Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor
sau a hotărârilor emise sau extras/extrase din
acestea în faţa autorităţilor competente. Împuterniciţii pot delega în parte sau în totalitate
puterile lor de reprezentare fie unui salariat al
Societăţii, fie unei terţe părţi. Nota: Accesul
acţionarilor la Adunarea Generală în cadrul sălii
de şedinţă se va face pe baza prezentării buletinului de identitate. Intrarea în sala de şedinţă se
va face între orele 08.15-08.45. Din motive
organizatorice acţionarii sunt rugaţi să confirme
participarea la adunarea mai sus menţionată la
nr. de telefon: 021/303.33.71, între orele 9.3012.30, Luni-Vineri. Eventualele procuri pentru
reprezentarea acţionarilor la Adunarea Generală
vor fi depuse în original cu 48 de ore înainte de
adunare, sub sancţiunea pierderii exerciţiului
dreptului la vot în adunarea respectivă. Procurile vor fi reţinute de Societate, făcându-se
menţiune despre aceasta în procesul-verbal.

LICITAȚII
S.C. INASIN SRL, prin lichidator judiciar C.I.I.
Pohrib Ionela, anunţă scoaterea la vânzare, a
activelor societăţii debitoare, după cum
urmează: ACTIVUL NR.1: spatiu comercial
situat in Mun.Iasi, B-dul Chimiei nr.35, bl.F2-1,
sc.A,B, jud. Iasi , cu aria construita de 187,28
mp. si aria utila de 173,23 mp., inscris in Cartea
Funciară sub nr.55170 a Mun.Iasi, cu nr. cadastral 1906/1,2/sp.com./4, 1906/4/1, 1904/1,2/p/
sp.com./1/2 si Cartea Funciara nr.23405 cu nr.
cadastral 1906/1, cu preţul de pornire a licitatiei
este de 470.242,50 lei ( fara TVA)( 50% din
valoarea de evaluare).Persoanele care pretind
vreun drept asupra bunurilor ce urmează a fi
scoase la vânzare au obligaţia, sub sancţiunea
decăderii, să facă dovada acestui fapt până la
data de 29.10.2015, ora 15.00, la sediul lichidatorului judiciar din Iaşi, str. Vasile Lupu nr. 43, jud.
Iaşi.Licitaţia va avea loc la sediul lichidatorului

judiciar din Iaşi, Str Vasile Lupu Nr 43, Jud.
Iaşi, în data de 30 octombrie 15.00, şi se va
desfăşura în conformitate cu prevederile Legii
nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei şi ale
regulamentului de vânzare aprobat de adunarea
creditorilor din data de 29.04.2015.Adjudecarea
se va face în conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare şi desfăşurare a licitaţiei. Regulament ce poate fi consultat atat la
dosarul cauzei cat si la sediul lichidatorului.
Adjudecatarul va fi ţinut la plata preţului de
adjudecare in termenul stabilit prin Regulamentul de organizare şi desfăsurare a licitaţiei.
Ofertantii sunt obligati sa depuna, pana la
termenul de vanzare, o garantie de participare la
licitatie in procent de 10% din pretul de incepere
a licitatiei. Garantia se va depune in numerar,
prin plata in contul indicat de lichidator.Pentru
participarea la licitaţie, potenţialii cumpărători
trebuie să se înscrie la sediul lichidatorului judiciar din mun. Iaşi, str. Vasile Lupu nr. 43, jud.
Iaşi, până la data de 29.10.2015 ora 15.00.
Relaţii suplimentare se pot obţine: la telefoanele:
0232/240.890 ; 0742/109890, Fax 0232/240890.
Grifon Construct SRL, prin lichidator judiciar
Expert AM SPRL, scoate la vânzare prin licitaţie
publică, cu strigare, în datele de 28.10.2015,
04,11,18,25.11.2015 şi 02.12.2015, ora 1300
autoturismul Fiat Doblo (2007) la preţul de
9.087 lei, inclusiv TVA, redus cu 60% faţă de cel
stabilit prin raportul de evaluare. Şedinţele de
licitaţie vor avea loc la sediul lichidatorului din
Galaţi, str. Plantelor nr. 7. Ofertanţii vor depune
până la ora licitaţiei contravaloarea Caietului de
sarcini şi garanţia de 10% din preţul de evaluare
în contul colector al Grifon Construct SRL, CUI
9412404, deschis la Banca Transilvania, Brăila
nr. RO26 BTRL RONC RT00 N302 6905.
Prezentul anunţ constituie şi notificare către
creditori, debitori şi orice altă persoană interesată în cauză. Rapoartele de evaluare pot fi
studiate la sediul lichidatorului judiciar.Relaţii
suplimentare la telefon 0236/470525;
0722/654481.
1.Societatea Fise Electrica Serv S.A -SISE Transilvania Nord, cu sediul în Cluj-Napoca, str.
Taberei, nr.20, Tel.+40372.640.302, fax:
+40264.205.504, achiziţionează „Maşini -unelte,
aparate de măsură şi control şi GPS full RTK“
în cantităţile şi condiţiile prevăzute în Documentaţia de atribuire. 2.Adresa la care se poate solicita Documentaţia de atribuire: SISE
Transilvania Nord, Cluj-Napoca, str.Taberei,
nr.20, Tel.+40372.640.302, Fax: +40264.205.504.
Documentaţia de atribuire, se pune la dispoziţia
operatorilor economici contra cost (100 lei, TVA
inclus), în urma solicitării, în scris a acesteia. 3.
Procedura aplicată: Licitaţie deschisă. 4.Locul de
furnizare a produselor: conform specificaţiilor
din Documentaţia de atribuire. 5.Natura şi
cantitatea produselor ce se vor achiziţiona:
„Maşini-unelte, aparate de măsură şi control şi
GPS full RTK“ în cantităţile prevăzute în Documentaţia de atribuire. 6.Data limita de primire a
ofertelor: 10.11.2015, ora 11:00. Data deschiderii
ofertelor: 10.11.2015, ora 11.30. 7.Adresa la care
se depun ofertele: sediul SISE Transilvania
Nord, Cluj-Napoca, str.Taberei, nr.20, secretariat
general. 8.Limba de redactare a ofertelor: limba
română. 9.Perioada de valabilitate a ofertei: 90
de zile de la data deschiderii ofertelor. 10.Criteriul de atribuire a contractului: „preţul cel mai
scăzut”.

PIERDERI
Pierdut chitanţier companie QuadrantAMROQ Beverages, C.U.I. 6811508 seria BQAC
cu numerele 4036351- 4036400. Este completat
până la chitanţa cu nr. 4036375. De la 4036376
până la 4036400 ştampilate le declar nule.
Puzzle Marketing & Design S.R.L. Bucureşti,
Sector 6, Aleea Moineşti nr.7, bl. 22, sc.4, et.2, ap.
56, RO 18854448 din data 14.07.2006,
J40/11563/14.07.2006, declar pierdut (nul) Certificat de înregistrare seria B nr. 2638086, data
eliberării 18.09.2012 –O.R.C.T.B.
Declar pierdută legitimaţie student emisă de
Universitatea Hyperion pe numele Drăghici
Mihai Cătălin.

