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ANUNTURI DIVERSE
DIVERSE
(urmare din pagina 8)

insolvenþei, respectiv 14.08.2012, cã au
fost fixate urmãtoarele termene: termenul
limitã pentru înregistrarea declaraþiilor de
creanþã 28.09.2012, termenul pentru
întocmire tabel preliminar 08.10.2012,
termenul pentru întocmire tabel definitiv
23.10.2012. Prima adunare a creditorilor
va avea loc la 12.10.2012, h 12.00, la
sediul lichidatorului judiciar.*
COMUNICAT de presa. S.C. Apromat

S.A. Arad, cu sediul în Arad, Calea Aurel
Vlaicu, nr. 29-31, persoanã juridicã,
înmatriculatã la ORC Arad sub
nr.J/02/3/1990, CUI R 1683190
informeazã investitorii cã Raportul
aferent semestrului I 2012, întocmit în
conformitate cu prevederile Legii
297/2004 ºi Regulamentului nr.1/2006 al
CNVM privind emitenþii ºi operaþiunile cu
valori mobiliare a fost depus la instituþiile
pieþei de capital, fiind disponibil pe site-ul
BVB-RASDAQ ºi poate fi pus la dispoziþia
publicului, la cerere, la sediul societãþii
din Arad, Calea Aurel Vlaicu, nr. 29-31,
ap.3. Director General, Doroftei Rodica.*
SE notifica deschiderea procedurii de

faliment in forma simplificata impotriva
SC Insurance Reinsurance International
Broker de Asigurare SA- in faliment, in
bankruptcy, en faillite, cu sediul social in

Bucuresti, bd-ul. Magheru, nr. 9, sc. 1, et.
1, ap. 4, sector 1, avand codul de
identificare fiscala RO14993184,
inregistrata la Registrul Comertului sub
nr. J40/4717/2003, conform incheierii de
sedinta din data de 02.08.2012,
pronuntata de Tribunalul Bucuresti,
Sectia a VII-a Civila in dosarul nr.
28347/3/2012, prin care a fost desemnat
lichidator judiciar Victrix Capital SPRL, cu
sediul in bd-ul. Ion Mihalache, nr. 65, bl.
Corp A, et. 2, apart. 5, sector 1, Bucuresti.
Cererea de inscrierea creantei in tabelul
preliminar va fi completata si transmisa la
Tribunalul Bucuresti, insotita de
documentele justificative ale creantei, in
copii certificate si in dublu exemplar, unul
pentru lichidatorul judiciar si unul pentru a
ramane la dosar. Termenul limita pentru
inregistrarea cererii de admitere a
creantelor este 14.09.2012. Termenul
limita pentru verificarea creantelor,
intocmirea, afisarea si comunicarea
tabelului preliminar al creantelor este
24.09.2012. Termenul pentru intocmirea
si afisarea tabelului definitiv al creantelor
este 09.10.2012. Prima sedinta a
adunarii creditorilor este 28.09.2012, ora
12.00, cu urmatoarea ordine de zi:
prezentarea masurilor efectuate de la
declansarea procedurii; prezentarea
activului si a pasivului societatii;
prezentarea concluziilor raportului de
cauze si imprejurari care au condus la
starea de insolventa; desemnarea
comitetului creditorilor si a presedintelui

comitetului de creditori. Cererea va fi
insotita de dovada platii taxei judiciare de
timbru in suma de 120 lei si timbru judiciar
de 0,3 lei. De la data deschiderii
procedurii se suspenda toate actiunile
judiciare sau extrajudiciare pentru
realizarea creantelor asupra debitorului
sau bunurilor sale.*
LICHIDATOR judiciar Handorean Ilie -

Cabinet individual de insolvenþã din
Braºov, str. Alexandru cel Bun, nr. 19,
ap.54, notificã deschiderea procedurii
simplificate a insolvenþei împotriva SC
MADIGI COM SRL din Poiana Braºov Grupul social, blocul II, ap. 312,
înregistratã la J08/1220/1997, CUI
9723281 conform sentinþei civile nr.
1701/SIND din 09.08.2012 emisã în
dosarul nr. 6867/62/2012 al Tribunalului
Braºov. Termene: - pentru depunerea ºi
înregistrarea cererilor de admitere a
creanþ elor 19.09.2012; - pentru
verificarea creanþelor, întocmirea,
afiºarea ºi comunicarea tabelului
preliminar 03.10.2012; - pentru afiºarea
tabelului definitiv 17.10.2012; - prima
adunare a creditorilor 08.10.2012, ora
14.00 la sediul lichidatorului pentru cînd
au fost convocaþi ºi asociaþii în vederea
desemnãrii administratorului special;
primul termen de judecatã 14.11.2012,
ora 8.30 la sala T4, a Tribunalului Braºov.
Informaþii tel: 0723.356.336.*
ANUNÞ privind Selecþia Membrilor

Consiliului de Administraþie ai S.C.

Compania de Transport Public S.A. 2012
- 2016. 1. Pot candida pentru funcþiile de
membri ai consiliului de administraþie,
persoanele care îndeplinesc urmãtoarele
condiþ ii: Condiþ ii generale: - are
experienþ ã
în
activitatea
de
administrare/management a/al unor
întreprinderi publice profitabile sau a/al
unor societãþi comerciale profitabile în
domeniul de activitate al societãþii
comerciale; - are cetãþenie românã,
cetãþenie a altor state membre ale Uniunii
Europene sau a statelor aparþinând
spaþ iului Economic European ºi
domiciliul în Romania; - cunoaste limba
românã, scris ºi vorbit; - are varsta
minimã reglementatã de prevederile
legale; - are capacitate deplinã de
exerciþiu; - îndeplineºte condiþiile de
studii, de vechime ºi celelalte condiþii
specifice potrivit cerinþelor funcþiei.
Condiþii specifice: - studii superioare de
lungã duratã absolvite cu diplomã de
licenþã, sau echivalent; - vechime în
specialitate de minim 1 an; - competenþe
manageriale, tehnice ºi personale. - nu
pot fi administratori persoanele care
potrivit legii sunt incapabile ori care au
fost condamnate pentru gestiune
frauduloasã, abuz de încredere, fals, uz
de fals, înºelãciune, delapidare, mãrturie
mincinoasã, dare sau luare de mitã,
pentru infracþiunile prevãzute de Legea
nr. 656/2002 pentru prevenirea ºi
sancþionarea spãlãrii banilor, precum ºi
pentru instituirea unor mãsuri de

prevenire ºi combatere a finanþãrii actelor
de terorism, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare, pentru
infracþiunile prevãzute la art. 143-145 din
Legea nr. 85/2006 privind procedura
insolvenþi, cu modificarile ºi compeltãrile
ulterioare. 2. Criteriile de selecþie a
candidaþilor pentru funcþiile de membri ai
consiliului de administraþie: - numirea ºi
înlocuirea membrilor consiliului de
administraþie se face exclusiv de cãtre
adunarea generalã a acþionarilor; membrii consiliului de administraþie vor fi
desemnaþi de cãtre adunarea generalã a
acþionarilor, la propunerea acþionarilor; propunerile vor fi fãcute în baza unei
selecþii prealabile efectuate de o comisie
de specialitate în recrutarea resurselor
umane; - propunerile de candidaþi ce au
fost admiºi în urma selecþiei prealabile
pentru funcþiile de membri ai consiliului
de administraþie vor fi supuse votului
acþionarilor în cadrul adunãrii generale a
acþionarilor; - membrii consiliului de
administraþie vor deveni acele persoane,
propuse pentru a fi alese în consiliul de
administraþie, care cumuleazã cele mai
multe voturi acordate din partea
acþionarilor; - în dreptul fiecãrui candidat,
acþionarii vor menþiona numãrul de voturi
acordate; - fiecare acþiune deþinutã, dã
dreptul la un vot în adunarea generalã a
acþionarilor; - persoanele care au obþinut
cele mai multe voturi în cadrul adunãrii
generale a acþionarilor vor forma consiliul
de administraþie. Cel puþin unul dintre

membrii consiliului de adminstraþie
trebuie sã aibã studii economice ºi
experienþã în domeniul economic,
contabilitate, de audit sau financiar de cel
puþin 5 ani. Nu pot fi selectaþi mai mult de
2 membri din rândul funcþionarilor publici
sau al altor categorii de personal din
cadrul autoritãþii publice tutelare ori din
cadrul altor autoritãþi sau instituþii publice.
Membrii consiliului de administraþie nu
pot face parte din mai mult de 5 consilii de
administraþie ale regiilor autonome sau
societãþilor comerciale. 3. Candidaþii
pentru funcþiile de membri în consiliul de
administraþie trebuie sã îndeplineasca
condiþiile impuse la pct.1, mai sus
menþionat. În acest sens candidaþii
pentru funcþiile de membri ai consiliului
de administraþie, vor depune pânã la data
de 05.09.2012, ora 14.00 la registratura
societãþii S.C. Compania de Transport
Public S.A., cu sediul în Municipiul Arad,
Calea Victoriei nr. 35b-37, urmãtoarele
documente: - copia actului de identitate
sau orice alt document care atestã
identitatea, potrivit legii, dupã caz; copiile documentelor care sã ateste
nivelul studiilor, ale altor documente care
sã certifice efectuarea unor specializãri ºi
copiile documentelor care atestã
îndeplinirea condiþiilor specifice; - copia
carnetului de muncã, conformã cu
originalul, sau, dupã caz, o adeverinþã
care sã ateste vechimea în muncã, în
meserie ºi/sau în specialitatea studiilor; (continuare în pagina 10)

