
PRIN Încheierea Civilã nr.2227 din
29.05.2014 a Tribunalului Maramureº, în
dosarul nr.2950/100/2014, s-a dispus
deschiderea procedurii simplificate de
faliment împotriva debitoarei SC KING
ROYAL SRL, cu sediul în sat Mocira,
comuna Recea, nr.199, jud. Maramureº,
J24/1058/2007, CUI 21863535. Termenul
limitã pentru înregistrarea cererilor de
admitere a creanþelor este 14.07.2014.
Termenul l imitã pentru veri f icarea
creanþelor, întocmirea, af iºarea ºi
comunicarea tabelului preliminar este
24.07.2014. Eventualele contestaþii se vor
depune la tribunal în termen de 5 zile de la
publicarea în Buletinul procedurilor de
insolvenþã a tabelului preliminar. Termenul
pentru înregistrarea ºi afiºarea tabelului
definitiv al creanþelor este 08.08.2014.
Prima adunare a creditorilor s-a fixat pentru
data de 29.07.2014, ora 12:00, la sediul
lichidatorului judiciar. Termenul de opoziþie
pentru creditori cu privire la deschiderea
procedurii este de 10 zile de la primirea
notificãrii privind deschiderea procedurii.
Informaþii suplimentare la tel: 0262/227.131,
0722.779.542.*
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ACTIONARIAT: Actionar/Procent detinut:
Shareholder/Percent owned, Intreprinderea
Mixta Societatea Internationala de Asigurari
MOLDASIG SRL/ 99,9412 %, Persoane
f iz ice/Individual persons/0,0588%.
STRATEGIA DE DEZVOLTARE: Misiunea,
Viziunea, RESPECT, CALITATE,
TRANSPARENTA SI ÎNCREDERE SUNT
VALORILE SPRE CARE NOI, ASITO
KAPITAL, TINDEM SI PE CARE LE
SUSÞINEM, PENTRU A RÃSPUNDE
AªTEPTÃRILOR CLIENTILOR, ACÞIONARILOR,
ANGAJAÞILOR SI PARTENERILOR DE
AFACERI. Urmãrim crearea unei POZIÞII
UNICE DE VALOARE pe piaþa asigurãrilor
prin focalizarea tuturor acþiunilor întregii
noastre echipe cãtre atingerea urmãtoarelor
OBIECTIVE: Creºterea ef ic ientei
companiei, serviciilor ºi produselor acesteia;
Dezvoltarea infrastructurii interne; Impunerea
conceptului de “Private Insurance”;
Creºterea notorietãþii brandului, produselor
ºi serviciilor Asito Kapital, Agreerea Asito
Kapital ca ºi asigurator în principalele banci;
Dezvoltarea relaþiilor cu clienþi corporativi;
Dezvoltarea relaþiilor cu companii din
domeniul energetic, petrol, gaze ºi activitãþi
conexe distribuþie, foraj,etc; Dezvoltarea
mediului de distribuþie online. CLASE DE
ASIGURARI PRACTICATE: I. Accidente si
Boalã, II. Asigurari de sanatate, III. Mijloace
de transport terestru, IV. Mijloace de trans-
port feroviar, VI. Mijloace de transport naval,
VII. Bunuri in tranzit, VIII. Incendiu si
calamitãþi, IX. Agricole, XIII. Rãspundere
civilã generalã, XV. Garantii. Asigurarea de
Persoane contra Accidente: ASITO
KAPITAL oferã aceastã poliþã de asigurare
atât persoanelor fizice cât ºi persoanelor
juridice. Riscuri acoperite: deces din acci-
dent, invaliditate permanentã sau temporarã
din accident, indemnizaþii zilnice în cazul
spitalizãrii ºi a tratamentului ambulatoriu,
indemnizaþii pentru intervenþiile chirurgicale.
Asigurari de sanatate: Produsul este de tip
asigurare voluntara de sanatate si ofera
plata catre Asigurat a unei indemnizatii, in
situatia aparitiei anumitor evenimente
asigurate predefinite. Evenimentele
asigurate sunt: Consultatii medicina
generala si de specialitate, analize de
sange, investigatii radiologice, investigatii cu
ultrasunete, investigatii Hi-tech, servicii
medicale de mica chirurgie, cheltuieli
medicale de spitalizare, servicii medicale de
urgenta, etc. Asigurarea Facultativã de
Avarii ºi Furt CASCO EUROPA: In anul
2013, Asito Kapital a continuat politica de
eficientizare a produsului “Casco Europa”
(polita de asigurarea avarii si furt). Conditiile
de asigurare ale acestui produs au fost
revizuite in urma unei analize comparative
atente a pietei. Asito Kapital asigura o
acoperire maxima pe segmentul casco,
incluzand un numar mare de riscuri, clauze
speciale si extinderi teritoriale, ce urmeaza
indeaproape politica companiei referitoare
la minimizarea eforturilor clientului in relatia
cu Asiguratorul. Clauze suplimentare:
AK01-Asistenþã Tehnicã Rutierã, AK02-
Circulaþie în afara drumurilor publice, AK03 -
Efectele pãtrunderii în locuri inundate,
AK04- Accidente persoane din autovehicul,
AK05-Asigurarea bagajelor din autovehicul.
Asigurarea Materialului Rulant: Oferã
protecþie împotriva riscurilor de avarii ºi furt
pentru: locomotive, locotractoare,automotoare,
vagoane de cãlãtorie sau marfã, vagoane
cisternã, garnitur i de metrou ºi
echipamentele suplimentare ale acestora,
cum ar fi: sisteme de sonorizare, trape,
panouri ºi inscripþionãri publicitare, etc.
Asigurarea Corp Nava ºi Maºini: Oferã
protecþie impotriva riscurilor specifice
navelor marit ime inclusiv pentru
echipamentele aflate la bord, precum ºi
acoperire privind rãspunderea civila ce
apare din utilizarea acestora. Se pot asigura
nave comerciale, nave de pescuit ºi nave
colectoare, ambarcaþiuni de agrement,
instalaþii plutitoare. Bunurilor pe Timpul
Transportului (CARGO): Oferã protecþie
pentru mãrfurile transportate pe cale
maritima, aeriana sau terestra. Asigurarea
este valabila oriunde în lume, pe întreaga
durata a transportului de la sediul
furnizorului pana la cel al destinatarului sau
pe perioade mai scurte de timp ºi oferã
acoperirea unei game largi de riscuri, de la
pierdere sau deteriorare pana la pierderea
totala a transportului. Asigurarea de bunuri
(Incendiu ºi alte pericole): Acoperã toate
tipurile de proprietate ºi alte active, care, de
obicei, includ: clãdiri, instalaþii, mobilier
impreuna cu dispozitivele sale de fixare ºi
f i t inguri . Echipament electronic ºi
calculatoare, Alte echipamente. Stocuri,
inclusiv materii prime, semifabricate ºi
produse finite, Cazane ºi vase sub presiune,
Numerar în seifuri ºi în tranzit. Riscuri
acoperite: incendiu, fulger, explozie, uragan,
furtunã, vi jel ie, grindinã, inundaþie,
alunecare de teren etc. Asigurarea de
Construcþii Montaj: Acoperã riscurile
specif ice cladiri lor în construcþie ºi
instalaþiilor în curs de montare ºi se pot

anexa clauze privind riscurile de pierdere a
profitului din intreruperea activitãþii. Se pot
asigura lucrãrile de construcþii-montaj
executate pe teritoriul României de cãtre
antreprize de construcþii-montaj, agenþi
economici, persoane fizice sau juridice.
Sunt asigurate distrugeri ºi avarieri ce se
produc la obiectivele asigurate, produse din
orice cauzã. Sunt de asemenea
despãgubite, prejudiciile suferite de terþe
persoane ca urmare a activitãþii asiguratului
pentru îndeplinirea obligaþi i lor sale
contractuale. Asigurarea de Rãspundere
Civila Generala: Rãspunderea civila
generala. Rãspunderea civi la a
antreprenorilor ºi a constructorilor. Rãspunderea
angajatorilor. Rãspunderea membrilor
directoratului ºi a managerilor, Rãspunderea
civila a producãtorilor. Asigurãri specifice
Industr iei Energet ice: Riscuri le ºi
potenþialele rãspunderi asimilate industriei
de petrol ºi gaze sunt substanþiale. Riscurile
legate de activitãþile petroliere care pot fi
asigurate includ, printre altele: explorarea ºi
forajul, inclusiv costul controlului ºi
cheltuielile de reforare, Echipament de
construcþie, montaj, producþie ºi rafinare,
echipament de explorare, producþie ºi
rafinare. Riscuri de exploatare. Riscuri de
stocare. Riscuri de transport ºi transfer,
întreruperea activitãþii ºi pierderi ale
profitului, rãspunderea civila, inclusiv
riscurile de contaminare, scurgere ºi
poluare. Asigurari agricole: Asigurarea
culturilor agricole. Asigurãri de garanþii:
Contractele de asigurare de garanþii
reprezinta soluþii pentru dezvoltarea
afacerilor, fiind o formã de finanþare a
companiilor, fãrã mãrirea gradului de
îndatorare a acestora. Garanþ i i de
participare la licitaþie, Garanþii de bunã
execuþie a contractului, Garanþii de
mentenanþa, Garanþii de returnare a
avansului, Garanþii vamale. PROGRAMUL
DE REASIGURARE al ASITO KAPITAL:
PROGRAMUL DE REASIGURARE al
ASITO KAPITAL are în vedere limitarea
expunerii societãþii la obligaþii care ar putea
depãºi capacitatea financiarã a acesteia,
protejând astfel rãspunderile asumate.
Contractele de reasigurare încheiate cu
reasiguratori renumiþi la nivel mondial
conferã companiei stabilitate financiarã,
prin încadrarea permanentã în normele de
solvabilitate prevãzute de legislaþie, precum
ºi asistenþa continuã de specialitate pe
probleme tehnice de subscriere, care sunt
de maximã importanþã pentru gama noastrã
de produse. Atât structura, cât ºi acoperirea
ofertã de cãtre programele de reasigurare
permit clientilor noºtri, respectiv brokerilor,
siguranþa ºi confortul oferit prin soluþionarea
rapidã ºi plata cu promptitudine a cererilor
de despãgubire. Programul de reasigurare
pentru anul 2013 este structurat pe doua
tipuri de contracte: 1. Contract Proportional,
2. Contract non-proportional. Contractul
proportional – Partner Reinsurance Europe
SE, Zurich, Switzerland. Este structurat pe
patru sectiuni dupa cum urmeaza: Section
(A): Property and Engineering, Fire and Al-
lied Perils - (F&AP), Contractors All
Risks/Erection All Risks - (CAR/EAR), Ma-
chinery Breakdown - (MBK), Electronic
Equipment Insurance - (EEI), Burglary and
Robbery - (B/R), Property in the Open -
(PIO), Householders’ TPL, Section (B): Con-
tractors Plant and Machinery - (CPM), Sec-
tion (C): General Third Party Liability -
(GTPL), Products Liability - (PL), Public Lia-
bility, including Care, Custody and Control -
(PLI/CCC), Professional Indemnity - (PI),
Medical Malpractice - (MM), Directors & Offi-
cers Liability - (D&O), Contractors Liability -
(CL), Workmens’ Compensation - (WC),
Employers’ Liability - (EL), Section (D):
Cargo. Limitele sunt dupa cum urmeaza:
Quota Share Limit: Section (A): EUR
2,000,000 din suma asigurata, Section (B):
EUR 1,000,000 din suma asigurata, Section
(C): EUR 1,000,000 din suma asigurata cu
exceptia MedMal: EUR 500,000 din suma
asigurata pentru personalul medical. Sec-
tion (D): EUR 1,000,000 din suma asigurata.
Surplus Limit: 1 (o) linie de EUR 2,000,000 in
surplus peste QS doar pentru Sectiunea (A).
Participarea reasiguratorului: Section (A):
QS: 70% din 100%, SL: 100% peste QS,
Section (B): 70% din 100%, Section (C):
75% din 100%, Section (D): 70% din 100%.
Decontarea se face trimestrial in EUR la
cursul de schimb de la sfarsitul trimestrului.
Incepand cu 01.04.2013 limita pentru
riscurile catastrofale cedate in reasigurare
este de EUR 3,000,000 pe eveniment si in
agregat cu o scadere corespunzatoare a
comisioanelor pentru Sectiunea (A) Con-
tract non-proport ional - Hannover
Rückversicherung AG, Hannover, Ger-
many. Este structurat pe un singur “layer” si
acopera retinerea Asito Kapital in urma
cedarii proportionale a riscurilor de
catastrofa precum si portofoliul de Auto
CASCO. Limita despagubir i i : EUR
1,250,000 in exces EUR 250,000 pe
eveniment cu o singura reintegrare la 100%
din prima. Limita de despagubire respecta
normele prudentiale ASF de protejare in caz
de catastrofa. Bilant/ Balance Sheet/2011
RON/ 2012 RON/ 2013 RON: Plasamente in
imobilizari corporale/ Placements in tangible
assets/5,011,300/4,962,372/4,913,444;
Plasamente in Disponibilitati/ Placements in
availabilit ies/14,677,759/16,358,850/
17,214,549; Creante din operatiuni de
asigurare si reasigurare/Receivables from
insurance and reinsurance operations/
2,420,536/ 1,689,396/ 2,495,811; Partea din
rezervele tehnice aferente contractelor
cedate în reasigurare/ Part of the technical
reserves related to ceded reinsurance con-
tracts/ 20,579,823/ 22,698,646/ 20,640,107;
Alte active/ Other assets/ 2,786,371/
2,227,032/ 2,502,596; Total Active/ TOTAL
Assets/ 45,475,789/ 47,936,296/
47,766,507; Capital social/ Share capital/
9,711,900/ 9,711,900/ 11,249,200; Rezerve
tehnice brute/ Gross Technical Reserves/
24,041,976/ 27,269,376/ 28,936,176;
Datorii/ Debts/ 5,049,632/ 2,337,167/
1,242,432; Alte pasive/ Other liabilities/
6,672,281/ 8,617,853/ 6,338,699; Total
pasiv/ TOTAL liabilities/ 45,475,789/
47,936,296/ 47,766,507. Contul de profit si
pierdere/ Profit & Loss Account: Total
venituri/ TOTAL Income/ 29,244,548/
24,463,78/15,761,814; Venituri operationale/
Operaþ ional Income/ 16,131,441/
16,346,897/ 13,838,291; Venituri financiare/
Financial Income/ 12,960,775/ 8,116,811/
1,923,524; Alte venituri/ Other Income/
152,332/ 0/ 0; Total cheltuieli/ TOTAL Ex-
penses/ 28,082,570/ 23,599,504/
16,205,787; Cheltuieli cu daunele/ Claims
Expenses/ 8,283,807/ 7,068,538/
5,317,375; Cheltuieli cu rezerve nete/ Net
reserves Expenses/ (519,313)/ (245,635)/
3.725.338; Cheltuieli de administrare/ Ad-
ministrat ive Expenses/ 7,660,579/
9,417,176/ 3,629,762; Cheltuieli financiare/
Financial Expenses/ 12,573,372/
7,338,361/ 1,204,025; Alte cheltuieli/ Other
Expenses/ 84,125/ 21,064/ 2.329.287; Profit
brut/ GROSS Profit/ 1,161,978/ 864,204/
-443,973. Extras din Raportul de Gestiune
privind activitatea desfãºuratã de S.C.
«Asito Kapital» S.A. în anul 2013; SC Asito
Kapital SA cu sediul în Bucureºti, str. Elena
Vãcãrescu nr.100A sector 1, cu un capital
social subscris ºi vãrsat de 11.249.200 lei,
înregistratã la Registrul Comerþului sub
numãrul J40/6818/1998, având codul fiscal
10801286, si in Registrul Asiguratorilor sub
nr.025/10.05.2003 a organizat ºi condus
evidenþa contabilã conform prevederilor
legale. Referitor la activitatea societatii in
anul 2013, situatiile financiare au fost
intocmite in conformitate cu Ordinul
Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor
3129/2005 privind aprobarea reglementarilor

contabile specifice domeniului asigurarilor
armonizate cu Directivele Europene si
Standardele Internationale de Contabilitate,
Legea Contabilitatii nr.82/1991, republicata,
precum si Norma Autoritatii de Supraveghere
Financiara nr.1/2014, pentru aprobarea
normelor privind inchiderea exercitiului
financiar 2013 pentru societatile din
domeniul asigurarilor. Auditarea financiara a
societatii a fost efectuata de 3 B Expert Au-
dit SRL- cu Opinie fara rezerve. La baza
întocmirii bilanþului, precum ºi a anexelor la
acesta a stat balanþa de verificare a
conturilor sintetice. SC Asito Kapital SA a
organizat ºi condus contabilitatea în cadrul
compartimentului financiar-contabil, care a
înregistrat sintet ic ºi anal i t ic toate
documentele justificative ce au stat la baza
operaþiunilor contabile. Întreaga activitate a
Consiliului de Administraþie s-a desfãºurat
în conformitate cu legislaþia în vigoare,
membrii administraþiei îndeplinind atribuþii
prevãzute în statutul Societãþii ºi în acord cu
hotãrârile Adunãrii Generale a Acþionarilor.
Ordinea de zi a ºedinþelor Consiliului de
Administraþie a cuprins probleme importante
pe parcursul anului 2013, din care
menþionãm: analiza indicatorilor economici
realizaþi; aprobarea programului de
reasigurare; aprobarea BVC-ului pentru
anul 2013. Disponibilitãþile bãneºti la 31
decembrie 2013 în cuantum de 16,664,535
lei s-au plasat în titluri de stat, depozite
bancare ºi conturi curente, dupã cum
urmeazã: LEI: Plasament/ ING BANK/
Moldindconbank/ Citi Bank/ Nova B/
Raiffeisen/ CEC/ DTCPMB/ Casa/ TOTAL:
Titluri de stat/ 3,361,767/ 0/ 1,729,102/ 0/
3,311,190/ 0/ 0/ 0/ 8,402,058; Depozite/
2,921,347/ 2,287,197/ 885,807/ 68,225/ 0/
1,855,000/ 0/ 0/ 8,017,576; Cont.curente/
131,646/ 59,338/ 3,278/ 4,120/ 35,130/ 458/
971/ 0/ 234,941; Casierie/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/
9,960/ 9,960; TOTAL/ 6,414,759/
2,346,535/ 2,618,187/ 72,345/ 3,346,319/
1,855,458/ 971/ 9,960/ 16,664,535. La 31
decembrie 2013 si la 31 decembrie 2012,
Societatea detinea urmatoarele plasamente
in fonduri deschise de investitii: LEI: Fond
deschis de investitii/31 decembrie 2012/ 31
decembrie 2013: KD- Maximus/ 100.000/
100.000, BCR Expert 300.000/ 300.000,
Meiln European Land/ 506.296/ 506.296,
TOTAL 906.296/ 906.296, Provizion pentru
depreciere/-238.385/-327.133, Plasamente
in fonduri commune de investitii/ 667.911/
579.163. STRUCTURA PORTOFOLIULUI:
Clasa de asigurari/ Insurance Line/ 2012/
Ctr. 2012/ 2013/ Ctr. 2013: 1. Accidente si
boala/ Personal accidents/ 1,154,167/ 19/
542,601/ 19; 2. Asigurari de sanatate/
Health insurance/ 920,121/ 5/ 898,010/ 6; 3.
Mijloace de transport terestru/ Motor Hull
CASCO/ 4,112,118/ 1,346/ 2,921,847/ 960;
4. Mijloace de transport feroviar/ Railroad
Hull/ 0/ -/ 0/ -; 6. Mijloace de transport naval/
Marine Hull/ 146,023/ 9/ 174,872/ 23; 7.
Marfa in tranzit/ CARGO/ 2,791,380/ 26/
105,915/ 14; 8. Incendiu si calamitati/ Com-
mercial property/ 37,324,094/ 1,361/
6,475,358/ 456; 9. Agricole/ -/ 0/ 0/ 743,318/
1; 13. Raspundere civila generala/ General
Public Liability/ 4,510,156/ 158/ 1,284,521/
216; 15. Garantii/ -/ 0/ 0/ 3,133,450/ 151; 18.
Asistenta persoanelor aflate in dificultate/
Travel Insurance/ 0/ -/ 0/ 0; TOTAL/
50,958,059/ 2,924/ 16,279,892/ 1846.
Reteaua de distributie a produselor de
asigurare este formata din agenti si brokeri
de asigurare externi si interni, din care
mentionam: Marsh EOOD, Marsh Sp. Z.o.o,
Balto Link, Belgibo, Marsh-Broker de
Asigurare Reasigurare SRL, Verasig-Broker
de Asgurare SRL, Millenium Insurance Bro-
ker SRL. DAUNE PLATITE: Clasa de
asigurari/ Insurance Line/ 2011/ 2012/ 2013:
Accidente si boala/ Personal accidents/
1,191,015/ 623,486/ 53,796; Asigurari de
sanatate/ Health insurance/ -/ 310,879/
521,612; Mijloace de transport terestru/ Mo-
tor Hull CASCO/ 6,180,127/ 4,472,105/
3,526,145; Asigurari transporturi/ Transport
insurance/ -/ 654/ 1,558; Mijloace de trans-
port feroviar/ Railroad Hull/ -/ -/ -; Mijloace de
transport naval/ Marine Hull/ -/ 0/ -; Marfa in
tranzit/ CARGO/ -/ -/ -; Incendiu si calamitati/
Commercial property/ 900,871/ 1,606,794/
1,121,421; Raspundere civila generala/
General Public Liability/ 11,794/ 3,221/
92,125; Asigurari contructii montaj/ Assem-
bly building/ -/ 51,398/ 718; Asistenta
persoanelor aflate in dificultate/ Travel Insur-
ance/ -/ -/ -; TOTAL/ 8,283,807/ 7,068,538/
5,317,375. Rezerve tehnice la 31.12.2012:
Rezerva de prima/ 6,943,405; Rezerva de
dauna avizate/ 2,986,439; Rezerva de
dauna neavizate/ 473,606; Rezerva de
catastrofa/ 18,532,726; Rezerva de
egalizare/ 0; Total/ 28,936,176. Nota: Toate
sumele prezentate sunt exprimate in LEI.*

CII DRAGUSIN MIHAELA, lichidator al SC
ROVIAN STAR SRL, cu sediul in Constanta,
Aleea Fragilor, nr.4, bl.P3, sc.A, et.4, ap.18,
J 13/3914/2007, CUI 22765454, NOTIFICA
creditor i lor deschiderea proceduri i
falimentului in dosarul nr.1960/118/2014 la
Tribunalul Constanta. Termenele limitã sunt:
înregistrarea creanþelor 21.07.2014, tabelul
preliminar 31.07.2014, tabelul definitiv
18.08.2014.*

SC TERRA NOVA CONSTRUCT SRL cu
sediul în Bucureºti, str. Victor Brauner,
nr.40M, Sector 3, a depus documentaþia
tehnicã în vederea obþinerii autorizaþiei de
mediu pentru staþia de betoane din comuna
Vidra, sat Creþeºti, judeþul Ilfov la APM Ilfov.
Contestaþiile pot fi depuse la APM Ilfov,
Aleea Lacul Morii nr.1, Sector 6, Bucureºti,
de luni pânã joi, în termen de 30 zile.*

CII DRAGUSIN MIHAELA, lichidator al SC
ROVIAN STAR SRL, cu sediul in Constanta,
Aleea Fragilor, nr.4, bl.P3, sc.A, et.4, ap.18,
J13/3914/2007, CUI 22765454, NOTIFICA
creditor i lor deschiderea proceduri i
falimentului in dosarul nr.1960/118/2014 la
Tribunalul Constanta. Termenele limitã sunt:
înregistrarea creanþelor 21.07.2014, tabelul
preliminar 31.07.2014, tabelul definitiv
18.08.2014.*

ANUNÞ de intenþie privind atragerea
mediului privat, de catre SC CET Arad SA
pentru retehnologizarea sursei de
producere a energiei termice in Municipiul
Arad In baza prevederi lor Hotarari i
Consiliului Local al Municipiului Arad, nr.120
din 24 mai 2012, privind oportunitatea unei
invest i t i i noi la CET Arad, pentru
retehnologizarea sursei de producere a
energiei termice in Municipiul Arad S.C. CET
Arad S.A. cu sediul social în România, Arad,
Calea 6 Vânãtori, FN, cod poºtal 310162,
jud. Arad, anunþã intenþia de a iniþia procesul
de atragere a mediului privat pentru
retehnologizarea sursei de producere a
energiei termice in Municipiul Arad, de la
CET Arad prin realizarea investitiei Centrala
pe ciclu combinat cu turbinã pe gaze, cazan
recuperator ºi acumulator de cãldurã
Realizarea procesului de atragere a
mediului privat se va face prin asocierea in
participaþiune dintre SC CET Arad SA si un
investitor, suma deþinutã ºi introdusã ca
participaþiune de la investitorul selectat
urmând a fi utilizatã pentru realizarea
investitiei noi in sursa de productie: Turbina
de gaze, Cazan recuperator ºi Acumulator
de cãldurã (TG/KR 40MWe+AKU). Raportul
de evaluare privind contributia SC CET Arad
SA in cazul incheierii unui contract de
asociere in participatiune, poate fi procurat
de pe site-ul societãþii www.cetarad.ro,
accesând link-ul: www.cetarad.ro/investitii
la rubrica „Anunþuri” . Selectarea
investitorului se va face pe baza unui proces
competitiv prevãzut în caietul de sarcini.
Caietul de sarcini, Contractul cadru de
asociere in participatiune si Studiul privind
oportunitatea unei investitii noi la CET Arad,
pentru retehnologizarea sursei de

producere a energiei termice in Municipiul
Arad, necesare intocmirii ofertei din partea
investitorilor interesati, pot fi procurate
gratuit de pe site-ul societãþ i i
www.cetarad.ro, accesând l ink-ul:
www.cetarad.ro/ invest i t i i la rubrica
„Anunþuri”. Investitori i interesaþi de
participarea la proiectul de investiþii TG/KR
40 MWe+AKU ºi operarea comercialã a
sursei de product ie de energie in
cogenerare de inalta eficienta-Centrala pe
ciclu combinat cu turbinã pe gaze, cazan
recuperator ºi acumulator de cãldurã, prin
asociere în participaþiune cu Societatea,
sunt invitaþi sã depunã Oferte tehnico
economice la sediul SC CET Arad SA, din
Arad, Calea.6 Vanatori FN, sigilate, pana la
data de 29 august 2014, ora 13:00. Ofertele
tehnico economice trebuie prezentate si in
limba românã. Oferta tehnico economicã
trebuie insotita si de o prezentare a
investitorului, cuprinzând informaþii detaliate
despre acþionariatul acestuia ºi/sau
structura de control corporativ, experienþa
investitorului în domeniul finanþãrii ºi/sau
operãrii de societãþi care activeazã în
sectorul energetic, precum ºi despre
capabilitãþile financiare ale acestuia,
informaþii care sã demonstreze posibilitatea
efectivã ºi imediatã de implicare într-un
proiect comun de investiþii cu Societatea, în
vederea dezvoltãrii acesteia. Administratia
SC CET Arad SA.*

TANASA SI ASOCIATII SPRL, Cod de
identificare fiscalã : 20606827, Sediul
procesual ales: Turnu Mãgurele,
str.Pompierilor, bl.P4, sc.B, ap.14, parter,
judeþul Teleorman, Tel/Fax: 0247/412.787,
tel .mobi l : 0766.790.098, E-mail :
scp tanasas iasoc ia t i i@yahoo .com,
reprezentatã de asociat coordonator
Tãnasã Constantin, notificã numirea în
calitate de lichidator judiciar al debitoarei SC
COMPROS SRL -Alexandria, CUI 2696368,
a TANASA SI ASOCIATII SPRL dispusã
prin Încheierea de ºedinþã pronunþatã la
data de 18 iunie 2014, de Tribunalul
Teleorman - Secþia Civilã, în dosarul
nr.2565/87/2013.*

LICHIDATORUL judiciar al debitoarei SC
ANA &LORENZZO SRL cu sediul in Aleea
Pantelimo, nr.20, bl.B9, sc.A. et.2, ap.27,
sector 2, Bucuresti notifica creditorilor faptul
ca s-a deschis impotriva debitoarei
procedura falimentului prevazuta de Legea
nr.85/2006, in dosarul nr.40491/3/2013 la
Tribunalul Bucurest i stabi l indu-se
urmatoarele termene: opozitie de cartre
creditori: 10 zile de la notificare; 11.07.2014
-depunerea declarati i lor creantelor;
21.07.2014 termen tabel preliminar;
05.08.2014 termen de intocmire a tabelului
definitiv.*

ANUNT PUBLIC: S.C. IE BANEASA PRO-
JECT SRL anunþã publicul interesat asupra
luarii deciziei etapei de incadrare: proiectul
nu se supune evaluarii impactului asupra
mediului si nici evaluarii adecvate, in cadrul
procedurilor de evaluare a impactului asupra
mediului pentru proiectul „ANSAMBLU
REZIDENTIAL 2S+Ds+P+4E+5R+Etehnic”,
sos. GHEORGHE IONESCU SISESTI, sec-
tor 1, Bucuresti. Proiectul deciziei de
incadrare si motivele care o fundamenteaza
pot fi consultate la sediul APM Bucuresti str.
Aleea Lacul Morii, nr.1, sector 6 in zilele de
luni-joi intre orele 8:00-16:30 si vineri
8:00-14:00 precum si la urmatoarea adresa
de internet http://apmbuc.anpm.ro. Publicul
interesat poate înainta comentarii/observaþii
la proiectul deciziei de încadrare în termen
de 5 zile de la data publicãrii prezentului
anunþ, pânã la data de 08.07.2014.*

GAMA Insolv IPURL notifica intrarea in
insolventa prin procedura simplificata a
falimentului a debitorului S.C. INTERCLASS
COM S.R.L in dosarul 17265/3/2013, Tribu-
nal Bucureºti, Secþia a VII a Civila.Termen
admitere creante 14.08.2014, afisare tabel
preliminar 30.08.2014, afisare tabel definitiv
15.09.2014, prima adunare generala a
creditor i lor 05.09.2014. Relat i i la
0744.971.235.*

SUBSCRISA Casa de Insolvenþã
Transilvania Filiala Braºov S.P.R.L., în
calitate de lichidator judiciar al S.C. ICCO
CONSTRUCT S.R.L. (în faliment, in bank-
ruptcy, en faillite), cu sediul în Braºov, str.
ªcolii, nr. 8, jud. Braºov, J08/507/2001, CUI
13870507, desemnat în aceastã calitate prin
sentinþa civilã nr. 938/SIND din 26.03.2014,
rãmasã irevocabilã prin Decizia Curþii de
Apel Braºov nr. 737/16.06.2014, în dosarul
nr. 8437/62/2012: NOTIFICÃ Intrarea
debitorului SC ICCO CONSTRUCT S.R.L.
în procedura falimentului. Creditorii
debitorului SC ICCO CONSTRUCT S.R.L.
trebuie sã procedeze la înscrierea la masa
credalã a acestuia, prin depunerea cererii de
admitere a creanþei asupra averii debitoarei,
nãscute în cursul procedurii, în condiþiile
stabilite de judecãtorul sindic prin Încheierea
Camerei de Consiliu din 25.06.2014, re-
spect ive. 1.Termenul l imitã pentru
înregistrarea cererii de admitere a creanþei
asupra averii debitoarei, nãscute în cursul
procedurii, este data de 31.07.2014. În
temeiul art. 76 alin. 1 din Legea privind
procedura insolvenþei, nedepunerea cererii
de admitere a creanþei pânã la termenul
menþionat atrage decãderea din drepturi
privind creanþa/ creanþele pe care le deþineþi
împotriva debitorului. 2.Termenul limitã
pentru verificarea creanþelor, întocmirea,
af iºarea ºi comunicarea tabelului
suplimentar al creanþelor este data de
29.08.2014. 3.Termenul limitã pentru
întocmirea ºi afiºarea tabelului definitiv
consolidat al creanþelor este 24.09.2014.
INFORMAÞII SUPLIMENTARE: În vederea
înscrierii la masa credalã este necesar sã se
completeze ºi sã se transmitã la tribunal
“Cererea de înscriere în tabelul
suplimentar”cu respectarea dispoziþiilor art.
65 alin.1 din Legea privind procedura
insolvenþei la care vor f i anexate
documentele justificative. Cererea de
înscriere a creanþei ºi documentele care o
însoþesc vor fi întocmite în dublu exemplar,
unul va fi depus la Tribunalul Braºov la dosar
8437/62/2012 împreunã cu taxele de timbru,
iar unul va fi comunicat în mod direct
lichidatorului judiciar, prin poºta la sediul din
Braºov, str. Aurel Vlaicu nr.40, biroul 7, jud.
Braºov. Cererea va fi însoþitã de dovada
plãþii taxei de timbru în sumã de 200 lei. De la
data deschiderii procedurii se suspendã de
drept toate acþiunile judiciare, extrajudiciare
sau mãsurile de executare silitã pentru
realizarea creanþelor asupra debitorului sau
bunurilor sale, cu excepþia acþiunilor
exercitate în cadrul unui proces penal.*

LICHIDATOR Judiciar al debitoarei, S.C.
DIFFSTUDIOS MEDIA AGENCY SRL, cu
sediul în Bucureºti, Calea Floreasca, nr.169,
corp X, et.P, ap.camera 17, sector 1,
J40/5085/2008, CIF 23542086, notificã
urmãtoarele: prin Hotãrârea din data de
04.06.2014 pronunþatã de Tribunalul
Bucureºti, Secþia a-VII-a Civilã în dosarul
nr.23971/3/2013 s-a deschis procedura
insolvenþei dispune intrarea în faliment prin
procedura simplificatã prevãzutã de Legea
nr.85/2006 împotriva debitoarei. În temeiul
art.107 alin 2 Legea nr.85/2006 privind
procedura insolvenþei ridicã dreptul de
administrare al debitorului ºi dispune
dizolvarea societãþii debitoare.*

INSOLVENT CONSULT SPRL administra-
tor judiciar al SC PRO VITA MEDICAL SRL,
cu sediul social în Mun. Hunedoara, str.
Ciprian Porumbescu, nr.1, bl.1, sc.A, ap.1,
jud. Hunedoara, J20/721/2005, CUI:
17521607, NOTIFICÃ deschiderea
procedurii generale de insolvenþã în Dosar
nr. 2348/97/2014 ºi eventualii creditori în
vederea depunerii declaraþiilor de creanþã
pânã în data de 31.07.2014 la Registratura

Tribunalului Hunedoara. Tabel preliminar:
20.08.2014, termen soluþionare contestaþii:
5 zile de la publicarea în Buletinul
Procedurilor de Insolvenþã a tabelului
preliminar ºi tabel definitiv: 01.09.2014.
Prima Adunare a Creditorilor va avea loc în
data de 25.08.2014, ora 12:00, la sediul
administratorului judiciar din Deva, str. M.
Eminescu, nr.11, ap.2.*

A.G.A.
OBªTEA Moliviº anunþã Adunare Generalã
Extraordinarã a membrilor în data de 20 iulie
2014, ora 10:00 în sediul Primãriei Malaia,
comuna Malaia, judeþul Vâlcea cu
urmãtoarea ordine de zi: Aprobare/
concesionare teren pentru sediul obºtii
Moliviº. ªedinþa se va þine indiferent de
numãrul de membrii prezenþi.Consiliul de
administraþie, Preºedinte, Rãducã Ion.*

PREªEDINTELE CONSILIULUI DE
ADMINISTRAÞIE al S.C. PREFAB S.A, cu
sediul social în Bucureºti, Sector 4, Str.
Cuza-Vodã, Nr.132, Bl.1, Sc.2, Et.IV, Ap.31,
înregistratã la Oficiul Registrului Comerþului
-Bucureºti sub nr. J40/9212/04.07.2003,
cod unic de înregistrare RO 1916198. În
conformitate cu prevederile art. 13 din Actul
Constitutiv al societãþii, CONVOACÃ
ADUNAREA GENERALÃ EXTRAORDINARÃ
A ACÞIONARILOR în data de 04.08.2014,
ora 12:00 la sediul Punctului de Lucru din
Cãlãraºi, jud Cãlãraºi, strada Bucureºti,
nr.396, pentru toþi acþionarii înregistraþi la
Depozitarul Central Bucureºti, la data de
23.07.2014 zi stabilitã ca datã de referinþã,
pentru adunarea generalã extraordinarã a
acþ ionari lor, cu menþiunea cã doar
persoanele care sunt acþionari la acea datã
au dreptul de a participa ºi de a vota în cadrul
adunãri i generale extraordinare a
acþionarilor. Convocarea se efectueazã în
conformitate cu prevederile Legii nr.
31/1990 R, cu modificãrile ºi completãrile
ulterioare, Legii nr. 297/2004 ºi ale
reglementãrilor C.N.V.M., date în aplicarea
acesteia, precum ºi cele ale Actului
Constitutiv al S.C. PREFAB S.A. Bucureºti.
Adunarea Generalã Extraordinarã a
Acþionarilor va avea urmãtoarea ORDINE
DE ZI: 1. Aprobarea vânzãrii urmãtoarelor
active proprietatea S.C. PREFAB S.A, ac-
tive ce vor fi reevaluate conform prevederilor
legale în vigoare de cãtre o persoanã fizicã
sau juridicã autorizatã: a) Imobilul situat în
Comuna Snagov, sat Tâncãbeºti DN Km
26+780 Judeþul Ilfov compus din teren în
suprafatã de 16.484,18 mp având numãr ca-
dastral 276 ºi construcþiile edificate pe
acesta formate din staþie alimentare
carburanþi, depozit+ depozit+ depozit,
având numere cadastrale de la 276-C1 la
276 –C4, Tarla 216, parcela 760, intabulat în
Cartea Funciarã nr. 106078 (numãr de carte
funciarã vechi 90) a localitãþii Snagov,
judeþul Ilfov. b) Imobilul situat în localitatea
Jupiter, oraº Mangalia, str. Aldea nr. 14,
judeþul Constanþa, compus din teren în
suprafaþã totalã de 4.000,08 mp ºi
construcþiile edificate pe acesta, vila cazare
protocol P+E+M formatã din 12 camere +
dependinþe în suprafaþã desfãºuratã de 752
mp ºi piscinã, având un numãr cadastral nou
pentru teren 107450, respectiv pentru
construcþii 107450-C1 ºi 107450-C2 (numãr
cadastral vechi imobil 15/3), intabulat în
Carte Funciarã nr. 107450 (numãr de carte
funciarã vechi 1956) a localitãþii Mangalia,
judeþul Constanþa. c) Imobilul situat în str.
Radu de la Afumaþi nr. 12B, sector 2,
Bucureºti, compus din teren intravilan,
categoria folosinþã curþi construcþii, în
suprafaþã de 166 mp, având numãr cadas-
tral 204443 ºi construcþie parter etaj, cu
destinaþie birouri înscris în Cartea Funciarã
nr. 680 a localitãþii Bucureºti, sectorul 2 la P
I/2 cu numãrul cadastral 204443-C1, înscris
în Cartea Funciarã nr. 204443 (numãr de
carte funciarã vechi 680, numãr cadastral
vechi 602) a Municipiului Bucureºti, sector 2.
2. Împuternicirea d-lui Miluþ Petre Marian, în
calitate de Preºedinte C.A., sã negocieze
condiþiile de vânzare pentru fiecare activ în
parte descris la pct.1 de pe ordinea de zi, sã
stabileascã preþul de vânzare, condiþiile de
platã precum ºi orice alt element necesar
perfectãrii vânzãrii activelor în mod liber ºi
independent. Sã semneze în faþa
autoritãþ i lor competente în vederea
perfectãrii actelor de vânzare-cumpãrare în
formã autenticã, sã intreprindã orice
demersuri necesare în acest scop. 3.
Aprobarea datei de înregistrare 21.08.2014,
pentru identificarea acþionarilor asupra
cãrora se rãsfrâng efectele hotãrârilor
adoptate, în conformitate cu prevederile art.
238, alin 1 din Legea nr. 297/ 2004 privind
piaþa de capital. Începând cu data de
04.07.2014, convocatorul, materialele infor-
mative ºi proiectele de hotãrâre referitoare la
punctele înscrise în ordinele de zi pot fi
consultate pe website-ul societãþ i i
(www.prefab.ro – Secþiunea Acþionariat/
Financiare – A.G.A.) sau se pot consulta la
sediul social a S.C. PREFAB S.A., din str.
Cuza-Vodã, nr.132, bl.1,sc.2,ap.31,sector
4, Bucureºti sau la sediul Punctului de Lucru
din Calaraºi, str. Bucureºti, nr.396, de luni
pâna vineri între orele 09:00 ºi 14:00. În
aplicarea prevederilor Regulamentului
C.N.V.M. nr.6/2009, acþionarii reprezentând
individual sau împreunã, cel puþin 5% din
capitalul social, au dreptul: - de a introduce
noi puncte pe ordinea de zi a adunãrii gener-
ale, cu condiþia ca fiecare punctsã fie însoþit
de o justificare sau de un proiect de hotãrâre
propus spre adoptare de adunarea
generalã, pânã cel târziu la data de
18.07.2014, ora 10:00; - de a prezenta
proiecte de hotãrâre pentru punctele incluse
sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi
a adunãrii generale pânã cel târziu la data de
18.07.2014, ora 10:00. Propuneri le
acþionarilor ºi documentele ce atestã
îndeplinirea condiþiilor pentru exercitarea
acestor drepturi vor fi transmise, numai în
scris, în original: fie prin poºtã sau servicii de
curierat (la adresele mai sus menþionate), cu
menþiunea scrisã clar cu majuscule:
PENTRU ADUNAREA GENERALÃ
EXTRAORDINARÃ A ACÞIONARILOR DIN
DATA DE 04.08.2014, fie prin mijloace
electronice (la adresa de e-mail :
actionariat@prefab.ro). Fiecare acþionar are
dreptul sã adreseze întrebãri privind
punctele de pe ordinea de zi a adunãrii gen-
erale, pânã cel târziu în data de 30.07.2014.
Societatea poate rãspunde inclusiv prin
postarea rãspunsului pe website-ul
societãþii (www.prefab.ro - Secþiunea
Acþ ionariat /Financiare). Întrebãri le
acþionarilor vor putea fi transmise în scris, fie
prin poºtã sau servicii de curierat (la
adresele mai sus menþionate), fie prin
mijloace electronice (la adresa de e-mail:
actionariat@prefab.ro). Pentru identificarea
persoanelor care adreseazã întrebãri
societãþii, acestea vor anexa solicitarii copii
ale documentelor care sã le ateste
identitatea ºi calitatea de acþionar ºi numãrul
de acþiuni deþinute la data solicitãrii. Data de
referinþã este 23.07.2014. Numai acþionarii

înscriºi la aceastã datã în Registrul
Acþionarilor þinut de Depozitarul Central vor
putea vota în cadrul prezentei adunãri gen-
erale. Acþionarii pot participa la ºedinþã dupã
cum urmeazã : - Acþionarii - persoane fizice:
personal sau prin reprezentare, fie de cãtre
un alt acþionar în baza unei procuri speciale,
fie de cãtre o persoanã care nu are calitatea
de acþionar, în baza unei procuri speciale în
formã autenticã. - Acþionarii - persoane
juridice: prin reprezentantul lor legal sau prin
persoana cãreia i s-a delegat competenþa de
reprezentare, în condiþiile documentului lor
de constituire (mandate, împuternicire).
Accesul acþionarilor sau reprezentanþilor
acestora la ºedinþa Adunãrii Generale se va
face pe baza actului de identitate (buletin de
identitate sau carte de identitate din care sã
rezulte codul numeric personal pentru
cetãþenii români sau dupã caz, paºaport
pentru cetãþenii strãini) pentru persoanele
fizice, iar pentru persoanele juridice ºi în
baza dovezii calitãþii de reprezentant legal
sau împuternicit al acestuia. Formularele de
procuri speciale (în limba romana ºi
englezã) pentru persoanele fizice ºi juridice
se pot obþine de pe website-ul societãþtii
(www.prefab.ro -Secþiunea Acþionariat/
Financiare - A.G.A.) sau de la sediile mai sus
precizate, începând cu data de 04.07.2014
ºi se vor completa în 3(trei) exemplare. Dupã
completarea în limba românã sau în limba
englezã ºi semnarea acestora olograf, un
exemplar al procurii speciale în original, se
va depune/expedia în plic închis, astfel încât
acesta sã fie înregistrat ca primit pânã la
data de 01.08.2014 de luni pâna vineri între
orele 09:00-14:00, la registraturile de la
sediul social al societãþii sau de la sediul
Punctului de Lucru din Cãlãraºi, menþionând
pe plic în clar ºi cu majuscule “PENTRU
ADUNAREA GENERALÃ EXTRAORDINARÃ
A ACÞIONARILOR DIN DATA DE
04.08.2014 » sau la adresa de e-mail:
actionariat@prefab.ro, cel de-al doilea ex-
emplar se va înmâna reprezentantului, iar
cel de-al treilea exemplar va rãmâne la
acþionarul reprezentat. Procura va fi însoþitã
de o copie a actului de identitate a
acþ ionarului persoanã f iz icã / a
reprezentantului legal al acþionarului
persoanã juridicã, precum ºi pentru
persoanele juridice de documentul oficial
(originalul sau copia conformã cu originalul a
certificatului constatator al acþionarului
reprezentat) care atestã calitatea de
reprezentant legal pentru semnatarul
procurii. În cazul în care un acþionar
mandateazã o intituþie de credit care
presteazã servicii de custodie, pentru
participarea ºi votarea în cadrul adunãrilor
generale, este necesarã doar procura
specialã originalã, care trebuie sã fie însoþitã
de o declaraþie pe proprie rãspundere, în
original, datã de intituþia de credit, conform
Dispunerii de mãsuri nr.26/20.12.2012,
art.2(1) i),ii) si iii). Acþionarii înregistraþi la
data de referinþã au posibilitatea de a vota
prin corespondenþã, înainte de Adunarea
Generalã a Acþionarilor, prin utilizarea
formularului de vot prin corespondenþã ( în
limba românã ºi englezã) pus la dispoziþia
lor începând cu data de 04.07.2014, pe
website-ul societãþii (www.prefab.ro -
Secþiunea Acþionariat/Financiare - A.G.A.)
sau de la sediile mai sus precizate.
Formularele de vot prin corespondenþã în
original, în limba românã sau în limba
englezã (completate ºi semnate olograf de
cãtre acþionari ºi însoþite de o copie a actului
de identitate a acþionarului persoanã fizicã/ a
reprezentantului legal al acþionarului
persoanã juridicã, precum ºi pentru
persoanele juridice, de documentul
oficial-certificat constatator sau orice alt
document care atestã cal i tatea de
reprezentant legal al acþionarului) vor trebui
sã parvinã în original prin poºtã sau servicii
de curierat la registraturile de la adresele
mai sus menþionate pânã la data de
01.08.2014 , ora 10:00. Procurile speciale
autentice ºi formularele de vot prin
corespondenþã vor trebui sã conþinã
informaþiile prevãzute în formularul de
procurã specialã pus la dispoziþie de
societate. Procurile speciale ºi formularele
de vot prin corespondenþã care nu sunt
înregistrate la registraturile societãþii pânã la
data indicatã mai sus nu pot fi luate în calcul
pentru determinarea cvorumului de
prezenþã ºi de vot în cadrul adunãrilor gener-
ale ale acþionarilor. În toate cazurile de mai
sus, cu excepþia procurii special datã de un
acþionar unei instituþii de credit care
presteazã servicii de custodie, acþionarii
persoane juridice, dovedesc calitatea de
reprezentant legal cu un cert i f icat
constatator eliberat de registrul comerþului,
prezentat în original sau copie conformã cu
originalul, sau orice alt document, în original
sau copie conformã cu originalul, emis de
cãtre o autoritate competentã din statul în
care acþionarul este înmatriculat legal, care
atestã calitatea de reprezentant legal.
Documentele care atesta calitatea de
reprezentant legal al acþionarului persoanã
juridicã vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte
de data publicãrii convocatorului adunãrii
generale a acþionarilor. Aceste documente
care atestã calitatea dereprezentant legal
întocmite într-o limbã strainã, alta decât
limba englezã, vor fi însoþite de o traducere,
realizatã de un traducãtor autorizat, în limba
românã sau în limba englezã, fãrã sã fie
legalizate sau apostilate, conform Dispunerii
de mãsuri nr.26/20.12.2012, art.4(1), (2) si
(3). În conformitate cu Dispunerea de mãsuri
nr.26/20.12.2012, art.5, în cazul acþionarilor
care adreseazã întrebãri sau care fac
propuneri pentru completarea ordinii de zi,
aceºtia pot atesta identitatea pe lângã actul
care îi atestã identitatea ºi cu extrasul de
cont din care sã rezulte calitatea de acþionar
ºi numãrul de acþiuni deþinute, emis de
Depozitarul Central sau, dupã caz, de cãtre
participanþii indirecþi care furnizeazã servicii
de custodie, conform art.168, alin.(1), lit.b)
din Legea nr.297/2004 . În cazul în care pe
data de 04.08.2014 nu vor fi îndeplinite
condiþiile de cvorumul statutar prevãzute de
lege ºi de Actul Constitutiv, Adunarea
Generalã Extraordinarã a Acþionarilor va fi
convocatã la data de 05.08.2014 în acelaºi
loc, la aceleaºi ore ºi cu aceeaºi ordine de zi.
Consiliul de Administraþie al S.C. PREFAB
S.A. Preºedinte Ing. Marian Petre Miluþ.*

LICITATII BRM
BURSA ROMÂNÃ DE MÃRFURI,
organizeazã în data 14.07.2014, ora 12:00
la sediul sãu, procedura de licitaþie
deschisã, prin care CNCF „CFR” SA –
Sucursala Regionala de Cai Ferate Iasi, în
temeiul prevederilor Legii nr. 357/2005
privind bursele de mãrfuri ºi Regulamentului
BRM privind vânzarea mãrfurilor prin
licitaþie, oferã în vederea vânzãrii 28.200 kg
de combustibil l ichid greu, conform
prevederi lor din Caietul de sarcini.
Documentele de înscriere ºi participare la
procedurã, prevãzute în documentaþia
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