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OFERTE SERVICIU
l Consola Grup Construct SRL angajează
muncitori în construcții pentru șantiere din
Germania (se asigură cazare). Relații la telefon:
021.321.36.39/021.327.10.50/021.327.10.51;
e-mail luminita@consola.ro sau la sediul firmei
din București, Sector 3, str.Zborului, nr.6.
l SC Timeway Trans SRL, cu sediul în Iași,
angajează Șofer profesionist, cunoscător de
limba rusă, cu experiență pe ruta Rusia-Turcia.
Interviu în ziua de 16.05.2020 la sediul firmei.
Relații la tel.0749.828.410.
l SC Bianalex-Prim SRL din Iași angajează
Șofer profesioniști, cunoscători ai limbii ruse și
experiență pe ruta Rusia-Turcia. Interviul va
avea loc în data de 14.05.2020 la sediul firmei.
Relații la tel.0749.828.410.
l Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
Teleorman, cu sediul în Alexandria, str. Independenţei nr. 4 bis, etaj 1, judeţul Teleorman, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă
determinată a postului temporar vacant, de
execuţie, de consilier juridic gr. IA din cadrul
Biroului Juridic, Resurse Umane, Secretariat și
Petiții. Concursul se va desfăşura în perioada
29.05.2020 -04.06.2020, orele 10.00. Perioada de
depunere a dosarelor este 15 -21.05.2020, la
sediul OCPI Teleorman. Pentru date suplimentare consultaţi site-ul OCPI Teleorman: www.
ocpitr.ro.
l Primăria Comunei Vădastra, Județul Olt,
organizează concurs de recrutare pentru
ocuparea funcţiei publice de conducere vacante
de secretar general al Comunei Vădastra, județul
Olt. Concursul se desfășoară la sediul Primăriei
Comunei Vădastra, Str.Mihai Viteazul, Nr.77 B,
Loc.Vădastra, Județul Olt, în data de 16.06.2020,
ora 10.00 -proba scrisă. Interviul se va susține în
termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data
susținerii probei scrise. Dosarele de înscriere la
concurs se depun la sediul Primăriei Comunei
Vădastra, în perioada 14.05.2020- 02.06.2020,
inclusiv. Condiţii de participare la concurs:
-Studii -studii universitare de licenţă absolvite cu
diplomă de licenţă sau echivalentă în specializarea ştiinţe juridice, administrative sau științe
politice; -Studii de masterat în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice
sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor art.153 alin.(2) din Legea nr.1/2011, cu
modificările și completările ulterioare; -Vechime
în specialitatea studiilor necesare exercitării
funcţiei publice: minimum 5 ani. În cazul în care
la concursul organizat pentru ocuparea funcției
publice de conducere de secretar general al
comunei nu se prezintă persoane care au studii
universitare de licentă absolvite cu diplomă,
respectiv studii superioare de lungă durată
absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă,
în specialitatea juridică, administrativă sau
științe politice și care îndeplinesc condițiile
prevăzute la art.465 alin.(3) și art.468 alin.(2)
lit.a) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, pot candida și persoane care nu îndeplinesc
aceste condiții, în următoarea ordine: -persoane
care au studii universitare de licenţă absolvite cu
diplomă, respectiv studii superioare de lungă
durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în specialitatea juridică, administrativă
sau științe politice şi îndeplinesc condiția prevăzută la art.468 alin.(2) lit.a) din OUG nr.57/2019
privind Codul Administrativ, cu modificările și
completările ulterioare; -persoane care au studii
universitare de licenţă absolvite cu diplomă,
respectiv studii superioare de lungă durată
absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă,
în specialitate juridică, administrativă sau științe
politice; -persoane care au studii universitare de
licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii
superioare de lungă durată absolvite cu diplomă
de licenţă sau echivalentă, în altă specialitate.
Relații suplimentare se pot obține de la doamna
Ruscu Elena, inspector superior: Str.Mihai
Viteazul, Nr.77 B, Loc.Vădastra, Județul Olt,

Tel.: 0249.539.012, Fax: 0249.539.016, E-mail:
primariavadastra@yahoo.com
l Serviciul Public Apă-Canal Slatina-Timiș,
Comuna Slatina-Timiș, Județul Caraș-Severin,
organizează concurs de recrutare, în perioada
09-11.06.2020, pentru ocuparea, pe perioadă
nedeterminată, a unei funcții contractuale
vacante, după cum urmează: -1 post contractual
de consilier debutant (normă de lucru 2 ore/zi) la
compartimentul contabilitate și resurse umane
din cadrul Serviciului Public Apă-Canal Slatina-Timiș. Concursul se va desfășura la sediul
Serviciului Public Apă-Canal Slatina-Timiș,
astfel: -Proba scrisă în data de 09.06.2020, ora
10.00; -Proba interviu în data de 11.06.2020, ora
10.00. Pentru participarea la concursul organizat
pentru ocuparea funcției contractuale de consilier debutant, candidații trebuie să îndeplinească
următoarele condiții: -studii superioare de lungă
durată, absolvite cu diplomă de licență în domeniul economic; -vechime în muncă -nu este cazul;
-îndeplinește condițiile prevăzute la art.3 din
Regulamentul cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau
temporar vacant corespunzător funcțiilor
contractuale și a criteriilor de promovare în
grade sau trepte profesionale imediat superioare
a personalului contractual din sectorul bugetar
plătit din fonduri publice, aprobat prin HG
nr.286/2011. Candidații vor depune dosarele de
participare la concurs până la data de
28.05.2020, ora 16.00, la sediul Serviciului Public
Apă-Canal Slatina-Timiș. Actele se vor depune
la secretarul comisiei de concurs domnul
Dragomir Ion Florin, consilier în cadrul
Compartimentului cabinet primar, al aparatului
de specialitate al Primarului comunei Slatina-Timiș. Relații suplimentare privind condiţiile
specifice şi bibliografia de concurs se obțin la
sediul Serviciul Public Apă-Canal Slatina-Timiș,
din localitatea Slatina-Timiș, str.Principală,
nr.32, județul Caraș-Severin și la telefon
0255.260.844, e-mail: primaria@slatina-timis.ro
l Agenția Română de Salvare a Vieții Omenești
pe Mare, cu sediul în localitatea Constanța,
Incinta Port, dana 78, jud.Constanța, organizează concurs conform HG 286/2011, modificată
și completată, pentru ocuparea următoarelor
posturi contractuale vacante: Compartiment
Achiziţii -Inginer specialist II -2 posturi. Condiții
specifice de ocupare a posturilor: Nivelul studiilor: studii superioare de lungă durată, absolvite
cu diplomă de licență; Specialitate de bază:
domeniul inginerie navală şi navigaţie; Cerințe
specifice: -cursuri de pregătire profesională/
formare profesională specializată în domeniul
achiziţiilor publice; -rezistenţă la efort psihic,
capacitate de concentrare, analiză şi sinteză;
-disponibilitate pentru program prelungit; -loialitate faţă de instituţie, conduită morală şi
profesională; -cunoştinţe de operare pe calculator (Microsoft Office); Vechime necesară în
specialitatea studiilor: minim 1 an şi 6 luni. Data
limită pentru depunerea dosarelor: 28.05.2020,
ora 16.00. 1.Selecția dosarelor de înscriere:
29.05.2020; 2.Proba scrisă: 09.06.2020 la ora
09.00; 3.Probă practică: 15.06.2020 la ora 09.00;
4.Interviu: 18.06.2020 la ora 09.00; 5.Afișare
rezultate finale: 23.06.2020 la ora 17.00. Punctajul pentru promovarea probelor este de
minimum 70 de puncte, din cele 100 de puncte,
conform Regulamentului intern al ARSVOM.
Depunerea dosarelor de concurs se va face la
sediul ARSVOM, Incinta Port Constanța, dana
78, tel. 0241.601.878. Tematica, bibliografia şi
rezultatele finale ale probelor de concurs se vor
afișa la sediul unității și pe pagina oficială: www.
arsvom.ro
l Agenția Română de Salvare a Vieții Omenești
pe Mare, cu sediul în localitatea Constanța,
Incinta Port, dana 78, jud.Constanța, organizează concurs conform HG 286/2011, modificată
și completată, pentru ocuparea următoarelor
posturi contractuale vacante: Grup Nave
-Marinar maritim -2 posturi. Condiții specifice
de ocupare a posturilor: Nivelul studiilor: studii
medii sau generale; Specialitate de bază: domeniul naval; Cerințe specifice: -posesor certificat
de competență pentru funcția de marinar (certi-

ficat valabil pentru o perioadă de minim 12 luni
de la data depunerii dosarului); -valabilitatea
carnetului de marinar, minim 12 luni de la data
depunerii dosarului; Vechime necesară în
funcție: minim 12 de luni îmbarcare pe nave
maritime (conform foii matricole eliberată de
ANR sau a carnetului de marinar). Data limită
pentru depunerea dosarelor: 28.05.2020, ora
16.00. 1.Selecția dosarelor de înscriere:
29.05.2020; 2.Proba scrisă: 10.06.2020 la ora
09.00; 3.Probă practică: 16.06.2020 la ora 09.00;
4.Interviu: 19.06.2020 la ora 09.00; 5.Afișare
rezultate finale: 25.06.2020 la ora 17.00. Punctajul pentru promovarea probelor este de
minimum 70 de puncte, din cele 100 de puncte,
conform Regulamentului intern al ARSVOM.
Depunerea dosarelor de concurs se va face la
sediul ARSVOM, Incinta Port Constanța, dana
78, tel.0241.601.878. Tematica, bibliografia şi
rezultatele finale ale probelor de concurs se vor
afișa la sediul unității și pe pagina oficială: www.
arsvom.ro
l Agenția Română de Salvare a Vieții Omenești
pe Mare, cu sediul în localitatea Constanța,
Incinta Port, dana 78, jud.Constanța, organizează concurs conform HG 286/2011, modificată
și completată, pentru ocuparea următoarelor
posturi contractuale vacante: Grup Scafandri
-Scafandru autonom -2 posturi. Condiții specifice de ocupare a posturilor: Nivelul studiilor:
studii medii; Cerințe specifice: -curs de calificare
profesională specializată pentru ocupaţia de
scafandru; -vizită medicală specifică efectuată la
Centrul de Medicină Navală -valabilă minim 6
luni de la depunerea dosarului; Vechime necesară în funcție: nu este cazul. Data limită pentru
depunerea dosarelor: 28.05.2020, ora 16.00. 1.
Selecția dosarelor de înscriere: 29.05.2020; 2.
Proba scrisă: 11.06.2020 la ora 09.00; 3.Probă
practică: 17.06.2020 la ora 09.00; 4.Interviu:
23.06.2020 la ora 09.00; 5.Afișare rezultate finale:
26.06.2020 la ora 17.00. Punctajul pentru promovarea probelor este de minimum 70 de puncte,
din cele 100 de puncte, conform Regulamentului
intern al ARSVOM. Depunerea dosarelor de
concurs se va face la sediul ARSVOM, Incinta
Port Constanța, dana 78, tel.0241.601.878.
Tematica, bibliografia şi rezultatele finale ale
probelor de concurs se vor afișa la sediul unității
și pe pagina oficială: www.arsvom.ro

CITAŢII
l Aruxandrei Vasile şi Aruxandrei Corina sunt
citaţi la data de 22.05.2020, ora 12.00, la sediul
BIN Biciusca Mihaela Elena din Bârlad, str.
Vasile Lupu, nr.7, în vederea rectificării Contractului de vânzare cumpărare autentificat cu
nr.4833/04.09.2018 la acest birou notarial.
l Flaviromprest SRL, J05/614/2003, CUI
15448224, cu ultimul sediu în judeţul Bihor,
Mun. Oradea, Piaţa Bucuresti nr.4, Ap. 33, cod
poştal 3700, prin administrator Olteanu Radu,
este chemată la Tribunalul Bucureşti, din Splaiul
Independenţei nr. 319 L, Clădirea B, sector 6,
Bucureşti, Secţia a VI-a Civilă, camera E 26,
C2- Fond, în ziua de 04.06.2020, ora 09:30, în
calitate de pârât, în proces cu IMSAT SA, în
calitate de reclamant şi alţii, pentru Fond–
Acţiune în constatare şi pretenţii *Rejudecare
Dosar nr. 26988/3/2005, în cadrul Dosarului nr.
13219/3/2017.

DIVERSE
l ANAF intenţionează să închirieze spaţii de
depozitare şi servicii conexe. Detaliile complete
pot fi găsite pe site-ul www.anaf.ro, sectiunea
“Anunţuri” - “Anunţuri de achiziţie de bunuri şi
servicii”.
l Jeton-Pet SRL anunță publicul interesat
asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Spălătorie Auto,
propus a fi amplasat în Str. Sabarului nr.166,
Ilfov, Clinceni. Informațiile privind proiectul
propus pot fi consultate la sediul autorității
competente pentru protecția mediului Ilfov din
Aleea Lacul Morii Nr.1, Sector 6, Bucuresti și la
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sediul Jeton-Pet SRL, Str. Sabarului nr.166, Ilfov,
în zilele de luni- vineri, între orele 8.00-16.00.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul
autorității competente pentru protecția mediului
Ilfov.
l Anunț public. SC RCS & RDS SA, titular al
proiectului: ”Intercity Focșani - Buzău” -anunță
publicul interesat asupra luării deciziei etapei de
încadrare fără evaluarea impactului asupra
mediului (EIA) și fără evaluare adecvată (EA),
de către A.P.M Vrancea, în cadrul procedurilor
de evaluare a impactului asupra mediului și de
evaluare adecvată, pentru proiectul sus-menționat, propus a fi amplasat în intravilanul și
extravilanul comunelor Obrejița, Tâmboești,
Dumbrăveni, Popești, Gugești, Urechești,
Cotești și Golești, județul Vrancea. Proiectul
deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M
Vrancea, str. Dinicu Golescu, nr. 2, în zilele de
luni până joi între orele 8.00-16.30 și vineri între
orele 8.00-14.00, precum și la următoarea adresă
de internet: www.apmvn.anpm.ro. Publicul
interesat poate înainta comentarii/observații la
proiectul deciziei de încadrare în termen de 10
zile de la data publicării anunțului pe pagina de
internet a autorității competente pentru
protecția mediului.
l SC Imobiliara Magheru SRL, având sediul în
strada Dimitrie Cantemir, nr.8, bloc 3B, ap.59,
sector 4, București, titular al Planului Urbanistic
Zonal din localitatea București, sector 1, Șos.
Străulești, nr.102-104, anunță publicul interesat
asupra depunerii solicitării de obținere a avizului
de mediu pentru planul menționat și declanșarea
etapei de încadrare. Prima versiune a planului
poate fi consultată la sediul Agenției pentru
Protecția Mediului București din Aleea Lacul
Morii, nr.1 (în spatele benzinăriei Lukoil), sector
6, de luni până vineri, între orele 09.00-12.00.
Observații/comentarii și sugestii se primesc în
scris la sediul APM, în termen de 15 zile de la
data publicării anunțului.
l Unitatea Administrativ Teritorială Rușețu,
județul Buzău, anunță publicarea documentelor
tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr.20, 22 și 51, începând cu data de 20 mai
2020, pe o perioadă de 60 de zile, la sediul Consiliului Local situat la adresa: str.1 Decembrie
1918, nr.33, sat Rușețu, comuna Rușețu, județul
Buzău, conform art.14 alin.(1) și (2) din Legea
cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1996,
republicată, cu modificările și completările ulterioare. Cererile de rectificare a documentelor
tehnice vor putea fi depuse la sediul Primăriei și
pe site-ul Agenției Naționale de Cadastru și
Publicitate Imobiliară.
l Anunţ Public. S.C. Lidl Discount S.R.L. cu
sediul în sat Nedelea, com. Ariceștii Rahtivani,
DN 72, Crângul lui Bot, km 73+810, județul
Prahova, anunţă public solicitarea de obținere a
autorizaţiei de mediu pentru obiectivul „Supermarket Lidl” amplasat în municipiul Craiova,
str. Brestei, nr.185, județul Dolj. Persoanele fizice
sau juridice interesate, pot depune eventualele
contestații sau sugestii, la sediul Agenției pentru
Protecția Mediului Dolj, str. Petru Rareș, nr.1,
jud. Dolj, Telefon: 0251.530.010, e-mail: office@
apmdj.anpm.ro.
l Unitatea administrativ-teritorială Vârtop, din
județul Dolj, anunță publicarea documentelor
tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr.4, 5, 27, începând cu data de 20.05.2020,
pe o perioadă de 60 de zile, la sediul Primăria
com.Vârtop, conform art.14 alin.(1) și (2) din
Legea cadastrului și a publicității imobiliare
nr.7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul
Primăriei și pe site-ul Agenției Naționale de
Cadastru și Publicitate Imobiliară.
l Anunț public. UAT Oraș Pucioasa anunță
publicul interesat asupra depunerii solicitării de
emitere a acordului de mediu pentru proiectul
„execuție iluminat public în zona Mușa
Pucioasa”. Informațiile privind proiectul pot fi
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consultate la sediul Agenției pentru Protecția
Mediului Dâmbovița din Târgoviște, Calea
Ialomiței, nr.1, județul Dâmbovița, în zilele de
luni-joi între orele 9.00-15.00 și vineri între orele
9.00-13.00. Observațiile publicului se primesc
zilnic la sediul APM Dâmbovița.
l Unitatea Administrativ-Teritorială Vâlcelele,
din județul Buzău, anunță reluarea publicării
documentelor tehnice ale cadastrului pentru
sectoarele cadastrale nr.2, 7, 8, 10, 11, 14, 15, 32,
34, 37, 39, începând cu data 19.05.2020 pe o
perioadă de 28 de zile calendaristice, la sediul
Primăria Vâlcelele, conform art.14 alin.(1) și (2)
din Legea cadastrului și a publicității imobiliare
nr.7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul
primăriei și pe site-ul Agenției Naționale de
Cadastru și Publicitate Imobiliară: http://ancpi.
ro_docs/?dir=Buzau
l Comuna Bârghiş anunţă publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectorul
cadastral 109, pe o durată de 60 zile calendaristice, conform art.14, alin.1 şi 2 din Legea Cadastrului şi Publicităţii imobiliare nr.7/1996,
republicată, cu modificările ulterioare. Data de
început a afişării: 19.05.2020. Data de sfârşit a
afişării: 17.07.2020. Adresa locului afişării
publice: localitatea Bârghiş, nr.199. Repere
pentru identificarea locaţiei: Primăria Comunei
Bârghiş. Cererile de rectificare a documentelor
tehnice vor putea fi depuse la sediul Primăriei
Comunei Bârghiş, de luni şi până joi, între orele
9.00-15.00 și pe siteul Agenţiei Naţionale de
Cadastru şi Publicitate Imobiliară. Informaţii
privind Programul Naţional de Cadastru şi
Carte Funciară 2015-2023 se pot obţine pe site-ul
ANCPI la adresa http;www.ancpi.ro/pnccf/.
l Unitatea Administrativ Teritorială Gemenele,
din județul Brăila, anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele
cadastrale nr.1, 2, 8, 12, începând cu data de
21.05.2020, pe o perioadă de 60 de zile, la sediul
Primăriei Comunei Gemenele, conform art.14
alin.(1) și (2) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1996 republicată, cu modificările și completările ulterioare. Cererile de
rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi
depuse la sediul primăriei și pe site-ul Agenției
Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

ADUNĂRI GENERALE
l Convocare. Adunarea Consultativa Nationala
a Partidului Nostru, în temeiul art. 96 lit. l) din
Statutul partidului, Convoaca Congresul Extraordinar al Partidului Nostru pentru data de
marti, 2 iunie 2020, ora 17.00, la sediul partidului din Brasov, Fundatura Rosiorilor nr. 2, jud.
Brasov, având urmatoarea. Ordine de zi: 1.
Autodizolvarea Partidului Nostru, în temeiul art.
43 lit. c) din Legea partidelor politice nr. 14/2003.
2. Diverse. Adunarea Consultativa Nationala a
Partidului Nostru. Presedinte, Comsa CornelGeorge.
l Convocator. Prin Decizia din data de 12 mai
2020 Consiliul de Administratie al Societatii
PRODVINALCO S.A. cu sediul in Cluj-Napoca,
Calea Baciului, nr.2-4, Judetul Cluj, inmatriculata la Registrul Comertului Cluj sub nr.
J12/68/1991, Cod unic de inregistrare RO
199222, Capital social: 3.149.503,4 lei (in continuare “Societatea”), convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (A.G.O.A) pentru
data de 15 iunie 2020 ora 14:00, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la
sfârsitul zilei de 5 iunie 2020, considerata data
de referinta. A.G.O.A. se va desfasura la sediul
social al PRODVINALCO SA. In caz de neindeplinire a conditiilor de cvorum, A.G.O.A. se va
desfasura in data de 16 iunie 2020 in acelasi loc,
la aceeasi ora, cu aceeasi ordine de zi. Ordine de
zi: 1.Distribuirea de dividende in cuantum de
4.003.019 lei, reprezentand 0,1271 lei brut/
actiune, din rezultatul reportat al anilor anteriori. 2.Mandatarea Consiliului de Administratie
pentru desemnarea agentului de plata si repre-
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zentarea societatii in relatiile cu Depozitarul
Central si agentul de plata pe care il va
desemna, precum si pentru informarea corespunzatoare a actionarilor in legatura cu modalitatile si intervalul de plata a dividendelor.
3.Mandatarea Presedintelui / Presedintelui
Executiv al Consiliului de Administratie pentru
a semna hotararile adoptate si pentru efectuarea
tuturor demersurilor necesre in relatiile cu
Oficiul Registrului Comertului, Monitorul
Oficial, A.S.F. si B.V.B. 4.Aprobarea datei de 1
iulie 2020 ca data de inregistrare, a datei de 30
iunie 2020 ca ex date si a datei de 17 iulie 2020
ca data a platii, date stabilite in conformitate cu
prevederile legale. La A.G.O.A au dreptul sa
participe si sa voteze actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor la data de referinta stabilita
pentru sfarsitul zilei de 5 iunie 2020. Doar
persoanele care sunt actionari la aceasta data au
dreptul de a participa si de a vota in cadrul
A.G.O.A. Pentru participarea la A.G.O.A, actionarii trebuie sa prezinte actul de identitate. In
cazul actionarilor persoane juridice sau a entitatilor fara personalitate juridica, calitatea de
reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor de la data de referinta, primita de la
Depozitarul Central. Documentele care atesta
calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o
limba straina, alta decât limba engleza, vor fi
insotite de o traducere realizata de un traducator autorizat in limba româna sau in limba
engleza. Legalizarea sau apostilarea documentelor care atesta calitatea de reprezentant legal
al actionarului nu este obligatorie. Aceste prevederi se aplica si pentru dovedirea calitatii de
actionar /reprezentant legal al actionarului care
propune introducerea unor noi puncte pe
ordinea de zi a A.G.O.A. sau care adreseaza
intrebari emitentului privind puncte de pe
ordinea de zi a A.G.O.A. Reprezentarea actionarilor in cadrul A.G.O.A se poate face si prin alte
persoane decat actionarii. Participarea prin
reprezentant se face in baza unei imputerniciri
speciale, conform formularului pus la dispozitie
pe site-ul www.prodvinalco.ro, sau a unei imputerniciri generale, cu respectarea prevederilor
art.92 alin. 10.00 -13.00 din Legea nr.24/2017
privind emitentii de instrumente financiare si
operatiuni de piata si art. 200 din Reg. ASF
5/2018 privind privind emitentii de instrumente
financiare si operatiuni de piata. Imputernicirea
generala este imputernicirea acordata pentru
reprezentarea in una sau mai multe adunari
generale ale actionarilor a uneia sau mai multor
societati identificate in imputernicire, care nu
contine instructiuni specifice de vot din partea
actionarului. Imputernicirea generala trebuie sa
contina informatiile de la art. 202 din Regulamentul ASF nr. 5/2018. Actionarii nu pot fi
reprezentati in A.G.O.A pe baza unei imputerniciri generale de catre o persoana care se afla
intr-o situatie de conflict de interese, astfel cum
au fost mentionate la art.92, alin.15 lit. a-d din
Legea 24/2017. Imputernicirea generala data de
un actionar in calitate de client unui intermediar, sau unui avocat, va fi acceptata de Prodvinalco SA fara a solicita alte documente
suplimentare referitoare la respectivul actionar,
cu conditia respectarii prevederilor art. 205 din
Reg. ASF nr.5/2018. Inainte de prima lor utilizare, imputernicirile generale se depun la sediul
Prodvinalco SA cu 48 de ore inainte de
adunarea generala in copie, cuprinzând mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura
reprezentantului. Imputernicirea speciala poate
fi acordata oricarei persoane pentru reprezentare in A.G.O.A. si contine instructiuni specifice
de vot din partea actionarului emitent. Imputernicirea speciala va fi intocmita in 3 exemplare.
Un exemplar se remite imputernicitului pentru
dovada calitatii in A.G.O.A, un exemplar
ramane la actionar, iar un exemplar va fi
transmis in original catre PRODVINALCO SA.
Un actionar poate desemna prin imputernicire
unul sau mai multi reprezentanti supleanti care
sa ii asigure reprezentarea in A.G.O.A. in cazul
in care reprezentantul desemnat este in imposibilitate de a-si indeplini mandatul. In cazul in
care prin imputernicire sunt desemnati mai
multi reprezentanti supleanti, se va stabili si
ordinea in care acestia isi vor exercita mandatul.

Conform art.208 din Reg. ASF nr.5/2018, actionarii indreptatiti sa participe la sedinta adunarii
au posibilitatea sa isi exercite votul prin corespondenta, fara a mai fi necesara prezenta fizica
a acestora. Votul prin corespondenta poate fi
exprimat de catre un reprezentant numai in
situatia in care acesta a primit din partea actionarului pe care il reprezinta o imputernicire.
Formularele de vot prin corespondenta si imputernicirile speciale trebuie sa fie insotite de
documentele care atesta calitatea de actionar.
Imputernicirile speciale si formularele de vot
prin corespondenta se transmit la sediul PRODVINALCO SA, sau e-mail actionari@prodvinalco.ro, cu semnatura electronica incorporata
conform Legii 455/2001 privind semnatura
electronica, cel tarziu pana la data 12 iunie 2020.
Oricare ar fi modalitatea de comunicare, plicul
destinat societatii sau e-mailul trebuie sa contina
in clar mentiunea “imputernicere pentru
A.G.O.A” sau „formular de vot prin corespondenta pentru A.G.O.A”, dupa caz. Actionarii isi
pot modifica optiunea initiala de vot sau
mijlocul de exprimare a votului, fiind considerat
valabil ultimul vot exprimat si inregistrat pana
in data de 12 iunie 2020. Unul sau mai multi
actionari, reprezentând individual sau
impreuna, cel putin 5% din capitalul social are/
au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de
zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare
punct sa fie insotit de o justificare sau de un
proiect de hotarâre propus spre adoptare
A.G.O.A, precum si dreptul de a prezenta
proiecte de hotarâre pentru punctele incluse sau
propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a
A.G.O.A. Aceste drepturi pot fi exercitate in
termen de 15 zile de la data publicarii convocarii. Fiecare actionar are dreptul sa adreseze
intrebari privind punctele de pe ordinea de zi cel
tarziu pana la data de 5 iunie 2020. Societatea
va raspunde intrebarilor cel tarziu in cadrul
sedintei adunarii generale a actionarilor. De
asemenea, se considera ca un raspuns este dat
daca informatia pertinenta este disponibila pe
pagina de internet a societatii, in format intrebare-raspuns. Propunerile /solicitarile pot fi transmise in original la sediul PRODVINALCO SA,
impreuna cu documentele care atesta calitatea
de actionar, cu mentiunea pe plic “pentru
A.G.O.A.” sau trimise prin e-mail cu semnatura
electronica incorporata conform Legii 455/2001,
la adresa actionari@prodvinalco.ro. Avand in
vedere situatia actuala exceptionala cauzata la
nivel global de virusul COVID-19 Societatea
PRODVINALCO SA recomanda actionarilor:
-sa acceseze si sa consulte materialele informative pentru AGOA, in format electronic, disponibile pe website-ul Societatii www.prodvinalco.
ro, Sectiunea Actionariat, si sa evite consultarea
acestora in format fizic la sediul Societatii. -sa
evite transmiterea documentelor in format fizic
prin posta, curier sau depuse direct la sediul
Societatii si sa utilizeze ca mijloc de comunicare
cu Societatea adresa de e-mail actionari@prodvinalco.ro, utilizand e-mailul cu semnatura
electronica extinsa incorporata, atunci cand
trimit propuneri cu privire la adaugarea de noi
puncte pe ordinea de zi a AGOA, proiecte de
hotarare, intrebari scrise inainte de AGOA,
procurile pentru reprezentarea in AGOA sau
buletinele de vot pentru votul prin corespondenta. -sa utilizeze cu prioritate metoda votului
prin corespondenta, ca metoda alternativa
participarii la AGOA direct sau prin reprezentant; De asemenea, PRODVINALCO SA aduce
la cunostinta actionarilor ca Societatea va aplica
restrictiile in vigoare la data desfasurarii
adunarii generale a actionarilor, cu privire la
limitarea numarului de participanti la evenimente desfasurate in spatii inchise, in functie de
deciziile exprese adoptate de autoritati. Societatea avertizeaza actionarii ca participarea la
evenimente/intruniri publice desfasurate in
spatii inchise, in conditiile impuse de autoritati
la acel moment, expune participantii la o posibila contaminare cu coronavirusul SAR-CoV-2,
iar Societatea PRODVINALCO SA si/sau
conducerea Societatii nu vor putea fi tinute
raspunzatoare pentru un astfel de risc. Materialele informative aferente punctelor inscrise pe
ordinea de zi, imputernicirea speciala/formu-

larul de vot prin corespondenta se pot obtine de
la sediul PRODVINALCO SA, incepand cu
data de 14 mai in fiecare zi lucratoare, intre
orele 08:30 - 15:00 sau de pe site-ul www.prodvinalco.ro. Informatii suplimentare la telefon:
0728.853.315. Presedinte Executiv al C.A.
-Todea Mircea Dorin.

LICITAŢII
l Primăria Sectorului 1 al Municipiului București, prin Direcţia Management Economic şi
Direcţia Investiţii, organizează procedura având
ca obiect achiziţia de servicii financiare în scopul
optimizării şi gestionării lichidităţilor financiare
pentru programele de investiţii ale Sectorului 1
al Municipiului Bucureşti. Procedura se finalizează prin semnarea acordului cadru, pe o
durată de 4 ani. Documentele de achiziții
publice sunt disponibile pentru acces direct,
nerestricționat, complet și gratuit la (Website):
www.primariasector1.ro/ TransparențăAparatul de specialitate al Primarului- Achiziții
Publice- Anul 2020 Anunțuri achiziții publice.
Ofertele, candidaturile sau cererile de participare trebuie depuse la: registratura@primarias1.
ro, iuliana.feclistov@primarias1.ro, catalina.
fotache@primarias1.ro (având în vedere faptul
că accesul la registratura Sectorului 1 al Municipiului București este restricționat în situația
generată de starea de urgență decretată și de
prevenire a răspândirii virusului COVID-19),
până la data de 18.05.2020. Ofertele vor fi
datate, semnate și ștampilate. Vor fi acceptate
oferte doar în limba română.
l Debitorul SC Alfarom Holding SRL, societate
în faliment, cu sediul în Str. Slt. Dima Cristescu,
nr. 3B, spațiul nr.1, parter, camera nr.4, Sectorul
2, București; înmatriculată la Oficiul Registrului
Comerțului sub nr. J40/1107/2002, cod unic de
înregistrare: 14458432, prin lichidator judiciar
SP Bălescu & Asociații SPRL, în Dosarul nr.
23259/3/2012, valorifică prin licitație publică,
proprietățile imobiliare după cum urmează:
Imobil de birouri, cu teren aferent, in Bucuresti,
str. Plantelor, nr.62, sector 2, pornind de la prețul
de 749.800,00 EUR (exclusiv TVA); Apartamente si loturi parcare din amplasamentul
complex Sinaia, str. Lalelelor, nr.1 -pornind de la
prețul de 280.557,00 euro (exclusiv TVA) prin
valorificare individuală. Terenuri libere intravilane, centrale, Poiana Brașov, județul Brașov,
-prin licitație publică pornind de la prețul de
202.000 EURO (exclusiv TVA) prin valorificare
în ansamblu inclusiv cota de drum de servitute.
Licitația va avea loc în perioada 31.03.2020
pentru Sesiunea 1; în perioada 07.04.2020
pentru Sesiunea 2, la biroul lichidatorului judiciar din mun. București, str. Negoiu, nr.8, bl.
D14, sc.2, ap 30, sector 3. Data si ora exactă a
licitației, pentru fiecare bun în parte, este indicată în Anexa 1 la prezenta publicație. Publicația de vânzare si informații suplimentare
privind participarea la licitație pot fi obținute la
E-mail: office@bfj.ro. Web: www.licitatii-insolventa.ro
l Debitorul SC Alfarom Holding SRL, societate
în faliment, cu sediul în Str. Slt. Dima Cristescu,
nr. 3B, spațiul nr.1, parter, camera nr.4, Sectorul
2, București; înmatriculată la Oficiul Registrului
Comerțului sub nr. J40/1107/2002, cod unic de
înregistrare: 14458432, prin lichidator judiciar
SP Bălescu & Asociații SPRL, în Dosarul nr
23259/3/2012, valorifică prin licitație publică,
proprietățile imobiliare după cum urmează:
-Apartamente si loturi parcare din imobil rezidențial 2S+P+10E+11 retras + etaj tehnic situat
in Bucuresti, str Dima Cristescu, 3B, Sector 2
-pornind de la prețul global de 588.000 euro
(exclusiv TVA) prin valorificare individuală
conform publicației de vânzare. Licitația se va
organiza în cinci sesiuni ce vor avea loc în data
de 28.05.2020 pentru Sesiunea 1, în data de
04.06.2020 pentru Sesiunea 2, în data de
11.06.2020 pentru Sesiunea 3, în data de
18.06.2020 pentru Sesiunea 4, în data de
25.06.2020 pentru Sesiunea 5, la ora si locația
indicate în publicația de vânzare. Publicația de
vânzare si informații suplimentare privind

➤ alege ziua apariției
➤ plătește cu cardul

participarea la licitație pot fi obținute la E-mail:
office@bfj.ro. Web: www.licitatii-insolventa.ro.
l S.C. “CITADIN” S.A. IASI, cu sediul in Bd.
T.Vladimirescu, nr. 32C, organizeaza procedura
“licitatie deschisa”, cu oferte de pret in plic
inchis, in vederea atribuirii contractului de
achizitie: borduri si pavele autoblocante vibropresate. Procedura de achizitie se va desfasura
conform prevederilor “Regulamentului privind
organizarea si desfasurarea achizitiilor” al SC
CITADIN SA Iasi. Pentru participare la procedura de achizitie, ofertantii trebuie sa indeplineasca conditiile cerute in “Documentatia de
achizitie”. Documentatia de achizitie va fi
postata pe site-ul societatii www.citadinis.ro si
va fi accesata pana pe data de 29.05.2020 pe
baza de cod unic de acces, ce va fi comunicat
doar persoanelor care solicita in scris accesul la
documentatie cu date de identificare clara si cu
declaratie pe propria raspundere privind siguranta informatiilor pentru evitarea introducerii
unor virusi in sistemul informatic al societatii.
Criteriul care va fi aplicat pentru evaluarea
ofertelor: pretul cel mai scazut. Documentatia
de ofertare va fi depusa la sediul SC CITADIN
SA pana la data de 29.05.2020, ora 10:00.
Deschiderea ofertelor va avea loc la data de
29.05.2020, ora 12:00, la sediul S.C. CITADIN
S.A. Relatii suplimentare privind procurarea
documentatiei si conditiile de participare se pot
obtine la tel.: 0751048290.
l Anunt. Subscrisa S.C. Siro Deserts.R.L. in
procedura simplificata, cu sediul in Reşiţa, str.
Libertatii, nr.15, jud. Caraş-Severin, Număr de
ordine în registrul comerţului J11/300/2014,
CUI 33340017 vă face cunoscut faptul ca in
data de 27.05.2020, ora 11,00 va avea loc la
sediul lichidatorului judiciar LICEV GUP
SPRL din Reşiţa, str. Horea bl.A2, parter, licitaţia publică cu strigare privind vânzarea următoarelor bunuri mobile: 1. Aparat Granita la
pretul de 1.211,25 lei +TVA, reprezentând 85%
din preţul de evaluare; 2. Aparat gheţă Whirlpool la preţul de 1.020 lei +TVA, reprezentând
85% din preţul de evaluare; 3. Telefon ipfone la
preţul de 255 lei +TVA, reprezentând 85% din
preţul de evaluare; In cazul in care bunurile
mobile nu se valorifică la data stabilită urmatoarele licitatii vor avea loc astfel: 10.06.2020,
24.06.2020 şi 08.07.2020, ora 11,00 la sediul
lichidatorului judiciar, la acelasi pret. Caietele de
sarcini se pot achiziţiona de la sediul lichidatorului judiciar la preţul de 20 lei +TVA pentru
fiecare bun. Inscrierea la licitaţie si achizitionarea caietului de sarcini se poate face in fiecare
zi de luni pana vineri cu exceptia zilei in care are
loc licitaţia. Garanţia de participare la licitaţie
este de 10% din pretul de pornire al licitatiei.
Informatii suplimentare se pot obtine la telefon
0255.212.940 sau la sediul lichidatorului judiciar.
l În baza HCL nr.38 din 24 aprilie 2020,
Primăria comunei lecea Mare, cu sediul în localitatea lecea Mare, str. Principală, nr.127A,
judeţul Timiş, organizează în data de
15.06.2020, ora 11.00, la sediul Primăriei
Comunei lecea Mare, str.Principală, nr.127A, din
Comuna lecea Mare, judeţul Timiş, licitaţie
publică cu strigare, pentru concesionarea unor
terenuri aflate în intravilanul Comunei lecea
Mare -păşune înscrise în: -CF nr. 401546, nr.
cadastral 401546, în suprafaţă totală de
1.416mp; -CF nr.401535, nr. cadastral /nr. top
401535, în suprafaţă totală de 6.773 mp; -CF nr.
401549, nr. cadastral /nr. top 401549, în suprafaţă totală de 19.742 mp. -Preţul minim de
pornire al licitaţiei este de 698 Lei /an /2,7913 ha.
Garanţia de participare este de 5.000 se va plăti
în contul comunei Iecea Mare, cod fiscal
16517225,
în
contul
n r.
R014TREZ6255006XXX000438 deschis la
Trezoreria Jimbolia, judeţul Timiş, sau la caseria
Primăriei Comunei lecea Mare, judeţul Timiş.
Taxa de participare este de 100 Lei şi se va
achita caserie Primăriei Comunei lecea Mare,
judeţul Timiş. Caietul de sarcini, inclusiv toate
documentele necesare licitaţiei se pun la dispoziţia solicitantului contra sumei de 200 Lei.
Înscrierea la licitaţie şi depunerea documnetelor
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Simplu, nu?

de participare la licitaţie se vor depune la Registratura Primăriei Comunei lecea Mare, sub
sancţiunea respingerii de la licitaţie până cel
târziu la data de 08.06.2020, ora 12.00. Condiţiile de participare la licitaţie, caietul de sarcini
al licitaţiei, precum şi alte informaţii suplimentare se pot obţine de la Biroul de Relaţii cu
publicul la numărul de telefon 0256.365.713,
precum şi la numărul de telefon 0784.220.930,
Tomulea Liviu Ştefan.
l Lichidatorul judiciar Andrei Ioan IPURL, cu
sediul in Ploiesti, Str. Gh. Doja, nr. 30, et. 10, ap.
31, Jud. Prahova, scoate la vanzare, in bloc, prin
licitatie, urmatoarele bunuri: Iveco Eurocargo,
PH-39-AME; Renault Mascott, PH-22-AME;
Renault Master, PH-29-AME; Auto Iveco
Magirus, PH-30-AME; Auto – Iveco Eurostar,
PH-38-AME; Renault Mascott, PH-32-TOP;
Auto BMW 525D, DB-69-LIL, la pretul de
3.456,95 euro. Bunurile sunt nefunctionale,
prezinta defectiuni si component lipsa.
Inscrierea la licitatie se poate efectua cu 48 de
ore inaintea datei tinerii licitatiei, mai multe
relatii precum si achizitionarea regulamentului
de vanzare se pot obtine de la sediul lichidatorului judiciar, din Ploiesti, Str. Gh. Doja, nr. 30,
et. 10, ap. 31, Jud. Prahova, la numerele de
telefon/fax: 0761132931/024459780, email:
office@andreiioan.ro sau pe site-ul www.andreiioan.ro. Licitatia se va organiza in data de
18.05.2020, ora 11:00, iar in cazul in care bunurile nu vor fi valorificate, aceasta este reprogramata pentru data de 19.05.2020, 20.05.2020,
21.05.2020, 22.05.2020, 25.05.2020, 26.05.2020,
27.05.2020, 28.05.2020, 29.05.2020, 01.06.2020,
02.06.2020, 03.06.2020.
l Compania Energopetrol SA, societate in
reorganizare, prin administrator judiciar Andrei
Ioan IPURL, vinde prin licitatie publica, teren
in suprafata 2.801 mp, situat in Moreni, Str.
Cricovului, nr. 19, Judet Dambovita. Pretul de
pornire al licitatiei este de 128.846 lei, cu TVA
inclus. Licitatia se va organiza la sediul administratorului judiciar in data de 19.05.2020 ora
11:30, iar in cazul in care bunuL nu va fi valorificat, aceasta este reprogramata pentru data de
22.05.2010, 25.05.2020, 27.05.2020, 29.05.2020,
01.06.2020, 03.06.2020, 05.06.2020; 08.06.2020,
10.06.2020, la aceeasi ora si aceeasi adresa.
Cererile de inscriere la licitatie se depun in
original la sediul administratorului judiciar
insotite de toate documentele prevazute in regulamentul de vanzare. Inscrierea la licitatie se
poate efectua cu 48 de ore inaintea datei tinerii
licitatiei, mai multe relatii, precum si achizitionarea regulamentului de vanzare se pot obtine
de la administratorului judiciar, la numerele de
telefon 0723357858/0244597808, email: office@
andreiioan.ro sau pe site-ul www.andreiioan.ro.
l Primaria Municipiului Oradea organizeaza licitatie publica- Sesiunea a-X-a 1)
Informatii privind concesionarul: Primaria
Municipiului Oradea, cu sediul in mun.
Oradea- 410100, P-ta. Unirii nr.1 jud. Bihor,
Cod fiscal: RO 35372589, tel: 0259/408812;
0259/437.000, int.223; fax:0259/436.276;
E-mail: primarie@oradea.ro 2) Informatii
privind obiectul licitatiei: Concesionarea
unor parcele de teren, cu suprafata de 250
mp fiecare, situate in Oradea, zona Calea
Clujului, Cartierul Tineretului, in vederea
construirii de locuinte familiale -Sesiune
a-X-a. 3) Data limita de depunere a ofertelor: 04 iunie 2020, ora 14:00, la sediul
cocesionarului. 4) Data desfasurarii sedintei
de deschidere a ofertelor cu documentele de
calificare: 05 iunie 2020, ora 09:00. 5) Data
desfasurarii sedintei de deschidere a ofertei
financiare: 05 iunie 2020, ora 12:00. 6)
Documentatia de atribuire gasiti accesand
site-ul www.oradea.ro, sectiunea- licitatii.

PIERDERI
l Pierdut Certificat Constatator
nr.48011/07.12.2010 al Reldo Prod SRL, Vânători-Neamț, J27/2591/1994. Îl declar nul.

