ANUNȚURI
Miercuri, 22 aprilie 2020

Supliment Anunțuri Mica Publicitate

OFERTE SERVICIU
l Firmă construcții,
angajăm muncitori calificați. Tel. 0722.375.654.
l SC General Electro
Proexim SRL caută electrician joasă și medie tensiune.
Candidatul ideal: absolvent
de școală de profil energetic
sau calificare în domeniu
energetic, carnetul de conducere B- prezintă un avantaj.
Salariu atractiv în funcție de
experiență, bonusuri, bonuri
de masă. Cazare și transport
asigurat pentru persoanele
care nu sunt din București.
Pentru mai multe detalii
sunați la: 0770.369.391.

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 Comuna Ghiroda anunță
publicul interesat asupra
luării deciziei etapei de încadrare de către APM Timiș,
în cadrul procedurii de
evaluare a impactului
asupra mediului, pentru
proiectul „Construire
parcare str. Plopilor și str.
Înfrățirea -lot 17”, propus a
fi amplasat în comuna
Ghiroda, sat Ghiroda și
Giarmata Vii, județul Timiș.
l Comuna Ghiroda, titular
al proiectului „Modernizare
străzi în comuna Ghiroda,
jud.Timiș”, comuna
Ghiroda, Jud.Timiș, anunță
publicul interesat asupra
luarii deciziei etapei de încadrare de către APM Timiș,
în cadrul procedurii de
evaluare a impactului
asupra mediului, pntru
proiectul „Modernizare
străzi în comuna Ghiroda,
jud.Timiș”, comuna
Ghiroda, jud.Timiș.
l Mara Logistics Quality
SRL, cu sediul în Mun.

București, Sector 3, str.
D r u m u l î n t r e Ta r l a l e ,
nr.160-174, parcela 2, Corp
B, Depozitul 6, titular al
proiectului: „Alipire terenuri și construire imobil cu
funcțiunea de hală de depozitare mărfuri generale,
birouri P+1E, împrejmuire
și utilități”, anunță publicul
interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: Nu
se supune evaluării de
impact asupra mediului/
evaluării adecvate /evaluării
impactului asupra corpurilor de apă, de către
Agenția pentru Protecția
Mediului Ilfov, în cadrul
procedurii de evaluare a
impactului asupra mediului,
pentru proiectul „Alipire
terenuri și construire imobil
cu funcțiunea de hală de
depozitare mărfuri generale,
birouri P+1E, împrejmuire
și utilități”, propus a fi
amplasat în județul Ilfov,
comuna Cernica, Sat Căldăraru, Strada Drumul între
Tarlale, Tarlaua 4, Parcelele
9, 10, 11, 12, 13, identificat
prin nr.cadastrale 56201 și
56357. Proiectul acordului
de mediu și informațiile
relevante pentru luarea
deciziei pot fi consultate la
sediul Agenției pentru
Protecţia Mediului Ilfov:
Bucureşti, sector 6, Aleea
Lacul Morii, nr.1, în zilele de
luni-joi, între orele 9.0013.00, și vineri între orele
9.00-12.00, precum și la
următoarea adresă de
internet: apmif.anmp.ro.
Observațiile /contestațiile
publicului se primesc la
sediul APM Ilfov -Bucureşti, sector 6, Aleea Lacul
Morii, nr.1, în termen de 10
zile de la data publicării
anunțului pe pagina de
internet a autorității competente pentru protecția
mediului.
l Anunţ public privind
dezbaterea publică. S.C.
Remservice SRL, anunţă
publicul interesat asupra
depunerii raportului
privind impactul asupra
mediului si a Studiului de

evaluare adecvata pentru
proiectul: „Amenajare iaz
piscicol si imprejmuire”,
propus a fi amplasat în
judeţul Vâlcea, comuna
Ionesti, sat Ionesti.
Raportul privind impactul
asupra mediului si Studiul
de evaluare adecvata pot fi
consultate la sediul Agenției
pentru Protecția Mediului
Vâlcea din str. Remus Bellu,
nr. 6, Rm. Vâlcea, județul
Vâlcea, în zilele de luni-vineri, între orele 9 -14. Documentul menţionat este
disponibil şi la următoarea
adresă de internet www.
apmvl.anpm.ro. Dezbaterea
publică a raportului privind
impactul asupra mediului,
va avea loc la sediul Agentiei pentru Protectia
Mediului din municipiul
Rm. Valcea, str. Remus
Bellu, nr. 6, județul Vâlcea,
sala de ședințe în data de
25.05.2020, începând cu
orele 12:00. Publicul interesat poate transmite în
scris comentarii/opinii/
observaţii privind documentul menţionat la sediul
Agenției pentru Protecția
Mediului Vâlcea din str.
Remus Bellu, nr. 6, Rm.
Vâlcea, județul Vâlcea până
la data de 25.05.2020.

ADUNĂRI GENERALE
l ERATĂ CONVOCATOR:
La anunțul de convocare a
Adunării Generale pentru
S.C. ZMEURA S.A., cu
sediul în Bucureşti, b-dul
Unirii, nr.20, bl.5C, sector 4,
înmatriculată la O.R.C. sub
nr. J40/2060/1991, având
CUI 404254, publicat în
Jurnalul Național din data
de 16.04.2020, REVENIM
cu următoarele modificări:
Adunarea este convocată
pentru data de 25.05.2020,
ora 12.00, la sediul SC
TRIVALE SA, Piteşti, str.
Depozitelor, nr.6, jud.Argeş.
În cazul în care la data de
25.05.2020 nu se întruneşte
cvorumul cerut de lege, a
doua şedinţa se va ţine a
doua zi, 26.05 2020, ora
12:00 la aceeaşi adresă. Se

Tel. 021/208.75.01
Mail: micapublicitate
@jurnalul.ro
vă supunea aprobării AGOA
ca data de înregistrare
pentru acţionarii asupra
cărora se răsfrâng efectele
adunărilor generale să fie
11.06.2020. La Adunarea
Generală Ordinară a Acţionarilor sunt îndreptăţiţti să
participe şi să voteze toţi
acţionarii înregistraţi în
Registrul Acţionarilor la
sfârşitul zilei de 14.05.2020,
data de referinţă. Celelalte
articole rămân neschimbate.
l Convocator. În conformitate cu prevederile legale
și ale actului constitutiv al
societății, Adminstratorul
unic convoacă Adunarea
Generală Ordinară a Acționarilor Societății Comerciale CIOPLEA SA, cu
sediul în Predeal, jud.
Brașov, str.Mihail Săulescu,
nr.28, J08/545/1991, CUI
RO1127151, care va avea
loc la data de 26.05.2020, la
ora 10.00, la sediul societății, pentru toți acționarii
înscriși în registrul acționarilor la data de referință de
16.05.2020. Adunarea
Generală Ordinară are
următoarea ordine de zi:
1.Aprobarea raportului de
activitate al Adminstratorului unic pe 2019. 2.Aprobarea raportului de audit a
situațiilor financiare pe
anul 2019, întocmit de
auditorul financiar. 3.Aprobarea situațiilor financiare
ale exercițiului financiar
2019. 4.Descărcarea de
gestiune a Administratorului unic pentru exercițiul
financiar 2019. 5. Aprobarea bugetului de venituri
și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2020. 6.Aprobarea repartizării
profitului la închiderea
exercițiului financiar 2019
pe destinații și distribuirea
de dividend, conform
propunerii Adminstratorului unic. 7.Împuternicirea unei persoane pentru
îndeplinirea tuturor formalităților necesare înregistrării hotărârii la Oficiul
Registrului Comerțului. În
cazul neîndeplinirii cvoru-
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mului necesar desfășurării
statutare a adunării,
aceasta se va ține, pe data
de 29.05.2020, în aceeași
locație, ora 10.00, cu
aceeași ordine de zi. Toate
documentele pentru
adunarea generală pot fi
consultate cu 5 zile înaintea
desfășurării adunării, la
sediul societății, între orele
08.00 și 12.00.
l Consiliul de Administraţie al S.C. PC SPLAI
S.A., cu sediul în Bucureşti,
Splaiul Unirii, nr.162, Sector
4, înregistrată la Registrul
Comerţului Bucureşti sub
nr. J40/932/1991, C.U.I. RO
368046, prin preşedintele
Consiliului de Administraţie– George Minculescu,
convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor
ce va avea loc, în data de
25.05.2020, ora 10.00 la
sediul societăţii, pentru toţi
acţionarii înregistraţi la
Depozitarul Central S.A. la
data de 18.05.2020, cu
următoarea ordine de zi: 1.
Aprobarea situaţiilor financiar– contabile aferente
anului 2019; 2. Aprobarea
Bugetului de Venituri şi
Cheltuieli pentru anul 2020;
3. Prezentarea, dezbaterea şi
aprobarea Raportului
Administratorilor şi al
Comisiei de Cenzori pentru
anul financiar 2019; În cazul
în care, cvorumul nu se va
îndeplini la data mai sus
menţionată, adunarea generală ordinară a acţionarilor
va fi convocată pentru data
de 26.05.2020, în acelaşi loc
şi la aceeaşi oră.

PIERDERI
l Pierdut Certificat de Înregistrare pe numele Ibrailis
Consulting. Îl declar nul.
l Pierdut certificat de pregătire profesională conducătorului auto - transport marfă,
certificat ADR - colete,
cartelă tahograf - eliberate
de ARR Vâlcea, pe numele
Neamțu Constantin, din Rm.
Vâlcea. Se declară nule.

