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OFERTE SERVICIU
l Firmă construcții, angajăm muncitori
calificați. Tel. 0722.375.654.
l Primăria Comunei Vidra– Ilfov organizează în data de 18.05.2020 concurs recrutare pentru Referent. Detalii la
021/361.22.66.
l SC Cyberghost SRL, cu sediul social în
București, Sectorul 1, strada Dionisie Lupu
în 70-72, Secțiunea A, Parter, angajează
manager financiar cod COR 121125 -1 post
vacant. Pentru CV, la adresa de e-mail
office@docsconsult.ro
l Pro Dimension Contracts SRL, cu sediul
în Sat Târșolț, Com. Târșolț, Str. Principală, Nr. 653/A, Jud. Satu Mare, angajează
muncitori necalificați în construcții.
Cerințe: 8 clase absolvite, un an experiență
și cunoștințe de limba engleză. Transmiterea C.V.-urilor se face la adresa de
e-mail: prodim.contracts@yahoo.com.
Doar candidații selectați vor fi contactați.
l Primăria Comunei Crevedia, cu sediul
în comuna Crevedia, Şos.Bucureşti-Tâgovişte, nr.167, judeţul Dâmboviţa, organizează concurs pentru ocuparea funcţiei
contractuale temporar vacante de:
Muncitor calificat -lăcătuş mecanic:
Număr posturi -1 post, conform
H.G.nr.286/23.03.2011. Concursul se va
desfăşura astfel: -Proba scrisă în data de
11.05.2020, ora 10.00; -Proba interviu în
data de 13.05.2020, ora 10.00. Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să
îndeplinească următoarele condiţii: -studii:
medii/gimnaziale; -vechime: minim 6 ani;
-ale specializări, abilităţi şi competenţe:
certificat/atestat profesional/diplomă de
absolvire pentru meseria de lăcătuş
mecanic. Candidaţii vor depune dosarele
de participare la concurs în termen de 5
zile lucrătoare de la publicarea anunţului
în Monitorul Oficial al României, Partea a
III-a, la sediul Primăriei Crevedia din
Șoseaua Bucureşti-Târgovişte, nr.167,
judeţul Dâmboviţa. Relaţii suplimentare la
sediul: Primăriei Crevedia, persoană de
contact: Lixandru Anca, telefon
0245.241.840, fax 0245.241.840, E-mail:
primarie@primariacrevedia.ro
l Anunț de participare pentru angajare
contabil autorizat. Subscrisa SC Ortoptimed SRL - în faliment, in bankruptcy, en
faillite, cu sediul în Dr. Tr. Severin, str.
B-dul Carol I nr.73, jud. Mehedinţi, CIF:
8347596, J25/173/1996, prin lichidator
judiciar Consultant Insolvență SPRL, cu
sediul în Dr.Tr. Severin, str. Zăbrăuţului, nr.
7A, jud.Mehedinţi, RFO nr. 0649, având
CUI 31215824, prin reprezentant ec.
Popescu Emil, numit prin încheierea
pronunţată de către Tribunalul Mehedinti,
Secţia a II - Civilă, de Contencios Administ r a t i v ș i F i s c a l , î n d o s a r u l n r.
5772/101/2013, în temeiul dispozițiilor art.
23 din Legea 85/2006 angajeaza persoana
de specialitate - Contabil autorizat în
vederea intocmirii registrelor reglementate
de Legea contabilitatii nr. 82/1991 actualizata, depunerea declaratiilor, etc. Ofertele
privind efectuarea operatiunilor de
evidenta contabila a debitoarei SC Ortoptimed SRL vor specifica: -onorariul lunar
solicitat inclusiv cheltuieli cu deplasarea,
taxe, impozite și contribuții. Ofertele pot fi

transmise pe fax 0252354399 sau email
office@consultant-insolventa.ro până la
data de 28.04.2020 orele 12:00. Administrator judiciar, Consultant Insolventa
SPRL, ec. Emil Popescu.

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 Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu.
Fremato Imobiliare SRL anunță publicul
interesat asupra depunerii solicitării de
emitere a acordului de mediu pentru
proiectul „Clădire Administrativă cu
Spații Depozitare, Spații Tehnice, Spații
Mentenanță, Alei Carosabile și Pietonale,
Platforme, Parcare, Împrejmuire, Branșamente Utilități, Puț Forat, Semnalistică,
Amenajare Spații Verzi Plantate și Organizare de Șantier”, propus a fi amplasat în
comuna Jilava, Șoseaua Giurgiului, nr.
cad. 54747, jud.Ilfov. Informațiile privind
proiectul propus pot fi consultate la sediul
APM Ilfov, Aleea Lacul Morii, nr.1, Sector
6, București, în zilele de luni-joi, între orele
8.00-16.30 și vineri, între orele 8.00-14.00 și
la sediul Fremato Imobiliare SRL, din
strada Nerva Traian, nr.3, camera nr.6bis,
etaj 9, Sector 3, București. Observațiile
publicului se primesc zilnic la sediul APM
Ilfov.
l SC DIDU ȘI RADU SRL, titular al
proiectului “Construire spațiu alimentație
publică- sala de evenimente“ anunță
publicul interesat asupra luării deciziei
etapei de încadrare de către Agenția
pentru Protecția Mediului Dolj, în cadrul
procedurii de evaluare a impactului asupra
mediului, pentru proiectul “Construire
spațiu alimentație publică- sala de evenimente“, propus a fi amplasat în Județul
Dolj, comuna Amărăștii de Jos, sat Prapor,
nr.127A. Proiectul deciziei de încadrare şi
motivele care o fundamentează pot fi
consultate la sediul Agenţiei pentru
Protecţia Mediului Dolj, din Craiova, str.
Petru Rareș, nr.1, județul Dolj, în zilele de
Luni-Joi, între orele 08.00-16.00 şi Vineri,
între orele 08.00-14.00, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmdj.
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 Agenției pentru Protecția Mediului Dolj.
l Comunicat. Transilvania Com SA informează investitorii că va distribui dividende
în perioada 28.04.2020-28.04.2023 pentru
acţionarii Transilvania Com SA (simbolTRVC). Transilvania Com SA va plăti
acţionarilor dividendele aferente anului
2019, utilizând serviciul naţional lansat de
către Depozitarul Central. Valoarea dividendului brut pe acțiune este de 2,6413Lei.
Acţionarii care beneficiază de dividende
sunt cei înregistraţi în registrul acţionarilor
emitentului, la data de 13.03.2020. Plata
dividendelor către acţionarii Transilvania
Com SA se efectuează începând cu data de
28.04.2020. Pentru acţionarii care sunt
clienţi ai unui participant la sistemul
RoClear, plata se efectuează prin transfer
bancar în contul participantului respectiv.

Pentru acţionarii care nu au cont
deschis la un participant al sistemului
RoClear, plata se face astfel: -prin
transfer bancar, în baza solicitărilor transmise de acţionari; -în numerar, la ghişeele
bancare ale Băncii Transilvania SA din
întreaga ţară.
l Comunicat. Retezat SA informează
investitorii că va distribui dividende în
perioada 28.04.2020-28.04.2023 pentru
acţionarii Retezat SA (simbolRETZ).
Retezat SA va plăti acţionarilor dividendele aferente anului 2019, utilizând serviciul naţional lansat de către Depozitarul
Central. Valoarea dividendului brut pe
acțiune este de 2,2094Lei. Acţionarii care
beneficiază de dividende sunt cei înregistraţi în registrul acţionarilor emitentului, la
data de 13.03.2020. Plata dividendelor
către acţionarii Retezat SA se efectuează
începând cu data de 28.04.2020. Pentru
acţionarii care sunt clienţi ai unui participant la sistemul RoClear, plata se efectuează prin transfer bancar în contul
participantului respectiv. Pentru acţionarii
care nu au cont deschis la un participant al sistemului RoClear, plata se face
astfel: -prin transfer bancar, în baza solicitărilor transmise de acţionari; -în numerar,
la ghişeele bancare ale Băncii Transilvania
SA din întreaga ţară.
l SC Honeywell Life Safety Romania
SRL, titular al proiectului „Extindere hală
producţie şi magazie, modernizare hală
existentă prin recompartimentări interioare nestructurale, utilităţi şi platforme în
incintă”, propus a fi amplasat în Municipiul Lugoj, str.Salcâmului, nr.2 bis, Lugoj,
jud.Timiş, identificat prin CF 414943
Lugoj, anunţă publicul interesat asupra
luării deciziei etapei de încadrare de către
APM Timiş, în cadrul procedurii de
evaluare a impactului asupra mediului,
pentru proiectul „Extindere hală producţie
şi magazie, modernizare hală existentă
prin recompartimentări interioare nestructurale, utilităţi şi platforme în incintă”,
propus a fi amplasat în Municipiul Lugoj,
str.Salcâmului, nr.2 bis, Lugoj, jud.Timiş,
identificat prin CF 414943 Lugoj. Proiectul
deciziei de încadrare şi motivele care o
fundamentează pot fi consultate la sediul
Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş
din Timişoara, Bd.Liviu Rebreanu,
nr.18-18A, în zilele de luni-joi, între orele
8.00-16.30 şi vineri între orele 8.00-14.00,
precum şi la următoarea adresă de internet
http://apmtm.anpm.ro/-Secţiunea Acorduri de mediu. Publicul interesat poate
înainta comentarii/observaţii la proiectul
deciziei de încadrare în termen de 10 zile
de la data publicării anunţului pe pagina
de internet a Agenţiei pentru Protecţia
Mediului Timiş.

ADUNĂRI GENERALE
l CONPET S.A. Ploiești. Raport curent
nr. 10/ 2020 conform Legii nr. 24/ 2017 și
Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018. Data
raportului: 21.04.2020. Denumirea emitentului: CONPET S.A. Ploiești. Sediul social:
str. Anul 1848 nr. 1 - 3, Ploiești. Nr. telefon/
fax/ e-mail: 0244/ 401360/ 516451/ 402385/
actionariat@conpet.ro. Cod unic de înregistrare la O.R.C.: 1350020. Nr. ordine în
Registrul Comerțului: J29/6/ 22.01.1991.
Capital social subscris și vărsat:
28.569.842,40 lei. Nr. total de acțiuni:

Tel. 021/208.75.01
Mail: micapublicitate
@jurnalul.ro
8.657.528 acțiuni nominative. Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile
mobiliare emise: B.V.B., categoria
Premium. Evenimente importante de
raportat: Erată la Convocatorul A.G.O.A.
din data de 29.04.2020/ 30.04.2020. Societatea CONPET S.A. informează acționarii
și investitorii că în conținutul Punctului
3.a.) din Convocatorul A.G.O.A. din data
de 29/ 30.04.2020 s-a strecurat o eroare
materială, în sensul că suma destinată
participării salariaților la profit este cea
menționată în materialele care stau la baza
acestui punct de pe ordinea de zi a
adunării (Nota nr. 10912/ 19.03.2020
privind repartizarea profitului net aferent
exercițiului financiar 2019 și a unor sume
din rezultatul reportat întocmită de conducerea executivă și avizată de Consiliul de
Administrație și Extrasul din Decizia C.A.
nr. 5 / 24.03.2020, postate pe site-ul societății la secțiunea Relația cu investitorii/
Documente A.G.O.A./ A.G.O.A.
29.04.2020), respectiv 6.440.879 lei (9,86%),
și nu 6.400.879 lei (9,86%), cum greșit a
fost menționat în Convocator. În consecință, Punctul 3.a) din Convocatorul
A.G.O.A. are corect următorul conținut:
“Aprobarea repartizării profitului net
aferent exercițiului financiar 2019 și a unor
sume din rezultatul reportat și din alte
rezerve, stabilirea dividendului brut pe
acțiune și a datei plății dividendelor către
acționari, după cum urmează: a) repartizarea profitului net al anului 2019, reîntregit cu provizionul pentru participarea
salariaților la profit, în sumă de 65.317.598
lei, pe următoarele destinații: - alte rezerve
reprezentând facilități fiscale prevazute de
Legea nr. 227/ 2015 privind Codul fiscal profit reinvestit: 1.119.275 lei (1,71%); participarea salariaților la profit: 6.440.879
lei (9,86%); - dividende cuvenite acționarilor: 57.757.444 lei (88,43%).” Formularul
de vot, Împuternicirea specială și Proiectul
de Hotărâre A.G.O.A. se corectează pe cale
de consecință. Menționăm că, în data de
24.03.2020, Convocatorul A.G.O.A. din
data de 29.04.2020/ 30.04.2020, a fost
transmis Bursei de Valori București și
Autorității de Supraveghere Financiară cu
Raportul Curent nr. 8. Director General,
Ing. Timur - Vasile Chiș.
l Convocator: Consiliul de Administraţie
al S.C. Imopost Developments S.A., cu
sediul în Bucureşti, Calea Griviţei nr.136,
corp A, etaj 1, camera 17, sector 1, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr.
J40/13379/2005, C.U.I. RO 17832131,
convoacă: Adunarea Generală Ordinară a
Acţionarilor societăţii pentru data de
28.05.2020, ora 12.00. Şedinţa Adunării
Generale Ordinare a Acţionarilor va avea
loc la sediul societăţii din Bucureşti, Calea
Griviţei nr.136, corp A, etaj 1, camera 17,
sector 1. La Adunarea Generală Ordinară
sunt invitaţi să participe toţi acţionarii
aflaţi în evidenţa Registrului Acţionarilor
la data de 27.05.2020. De asemenea, sunt
invitaţi să participe la Adunarea Generală
Ordinară a Acţionarilor societăţii şi
cenzorii societăţii. Pe ordinea de zi, sunt
înscrise următoarele probleme: 1. Prezentarea raportului Consiliului de Administraţie al societăţii pentru anul 2019; 2.
Prezentarea raportului cenzorilor societăţii
pentru anul 2019; 3. Discutarea, aprobarea
sau modificarea, după caz, a situaţiilor
financiare anuale ale societăţii, pe baza
raportului Consiliului de Administraţie şi
al cenzorilor şi fixarea dividendului pentru
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anul 2019; 4. Pronunţarea asupra gestiunii
şi activităţii Consiliului de Administraţie al
societăţii pe anul 2019; 5. Stabilirea programului de activitate al societăţii pentru
exerciţiul financiar 2020. 6. Stabilirea
bugetului de venituri şi cheltuieli pentru
exerciţiul financiar 2020. În situaţia în care
Adunare Generală Ordinară nu va putea
delibera şi vota în mod valabil, o a doua
Adunare Generală Ordinară este convocată pentru ziua de 29.05.2020, la ora
12.00, în acelaşi loc şi cu aceeaşi ordine de
zi. Se precizează că acţionarii ce vor fi
împiedicaţi de anumite împrejurări să
participe la Adunarea Generală Ordinară
vor putea mandata, în conformitate cu
art.125 din Legea nr.31/1990 republicată,
printr-o procură specială o terţă persoană
care să participe şi să voteze în numele lor
şi pentru ei, în Adunarea Generală Ordinară, în condiţiile legii. Procurile speciale
pot fi transmise pe e-mail: andreea.ivana@
imopost.ro sau pot fi ridicate de la sediul
societăţii începând cu data convocării şi
vor fi depuse spre înregistrare la secretariatul adunării până cel târziu la data de
28.05.2020, orele 10.30. Documentele
aferente şedinţei şi procurile speciale pot fi
obţinute de la d-na. Ştefan Alina– administrator: tel. 021.206.68.00, 0730.602.653.
Preşedinte al Consiliului de Administraţie
Tapai Mihaela.
l Emitent: Consiliul de Administraţie al
AGROALIM LOGISTIC SA. În atenţia:
SMITHFIELD ROMANIA SRL, persoană
juridică română, cu sediul social în Timișoara, str.Polonă, nr.4, Corp Complex
P+2E, jud.Timiș, înmatriculată la Oficiul
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Timiș sub nr.J35/962/2000, cod unic
de înregistrare 13427047, în calitate de
acţionar; și Acţionarilor persoane fizice ai
Societăţii îndreptăţiţi să fie înştiinţaţi şi să
voteze în cadrul Adunării Generale Ordinare la data de referinţă stabilită pentru
25.05.2020. Convocator al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Agroalim
Logistic SA. Consiliul de Administraţie al
Agroalim Logistic SA, o societate română
cu sediul în Buftea, str. Metalurgiei, nr.300
BIS, județul Ilfov, înregistrată la Oficiul
Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Ilfov sub nr. J23/1190/2002, cod unic
de înregistrare 2838128 („Societatea”),
prin Președintele Consiliului de Administrație, în conformitate cu prevederile Legii
nr.31/1990 a societăţilor, republicată, cu
modificările și completările ulterioare,
precum și cu prevederile actului constitutiv
al Societăţii valabil la data convocării,
astfel cum a fost modificat şi actualizat
până în prezent, convoacă prin prezenta:
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Societății, pentru data de 27.05.2020,
ora 10.00, la sediul societății din Buftea, str.
Metalurgiei nr.300 BIS, județul Ilfov, iar în
cazul în care la prima convocare nu sunt
întrunite condiţiile pentru ţinerea şedinţei
Adunării Generale Ordinare din cauza
neîndeplinirii cerinţelor de cvorum legale
sau statutare, a doua convocare pentru
această adunare este stabilită pentru data
de 28.05.2020, la aceeaşi oră, în acelaşi loc
şi cu aceeaşi ordine de zi. La şedinţa
Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor
vor putea participa şi vota doar acţionarii
Societății înregistraţi în Registrul Acţionarilor Societății la data de referinţă de
25.05.2020. Această dată de referință este
valabilă și pentru a doua convocare.
Adunarea Generală Ordinară a Acționa-
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rilor va avea următoarea ordine de zi:
1.Aprobarea situațiilor financiare ale
Societății pentru anul 2019, în baza raportului Consiliului de Administrație cu
privire la activitatea Societății în cursul
anului 2019 și a raportului auditorului
financiar al Societății; Situațiile financiare
ale Societății, precum și raportul Consiliului de Administrație cu privire la activitatea Societății în cursul anului 2019 se
află la dispoziţia acţionarilor pentru a
putea fi consultate de aceştia la sediul
Societății; 2.Aprobarea descărcării de
gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru activitatea aferentă anului
financiar 2019; 3.Aprobarea nerepartizării
profitului realizat de Societate; 4.Numirea
de împuterniciți ai Societății pentru luarea
măsurilor necesare în vederea aducerii la
îndeplinire a hotărârilor adoptate în cadrul
ședinței Adunării Generale Ordinare a
Acționarilor Societății și a efectuării
formalităților necesare. Acționarii îndreptățiți să participe și să voteze la Adunarea
Generală Ordinară Acționarilor la data de
referință arătată mai sus se pot prezenta la
ședință fie personal, iar în cazul acţionarilor persoane juridice, prin reprezentanții
lor legali, în baza unui act de identitate
valabil, fie prin mandatar cu procură
specială, care se depune la sediul Societății
cu cel puțin 5 zile înainte de data Adunării
Generale Ordinare a Acționarilor. Acționarii reprezentând, individual sau
împreună, cel puțin 5% din totalul capitalului social al Societății au dreptul de a
cere introducerea unor noi puncte pe
ordinea de zi mai sus prezentată, înaintând
în acest sens cereri Consiliului de Administrație, în termen de cel mult 15 zile de la
publicarea prezentului convocator.

LICITAŢII
l Concesionare constructii aparținând
domeniului public al comunei Miroslava.
1. Informaţii generale privind concedentul: denumire: UAT comuna Miroslava; Cod fiscal: 4540461; Adresa: sat
Miroslava, Str. Constantin Langa, Nr. 93,
Comuna Miroslava, COD.707305, jud.
IAŞI; E-mail: secretariat@primariamiroslava.ro. 2. Informaţii generale privind
obiectul concesiunii: constructii C1, C3,
C5, C7, C9 avand NC.66852 situate in
incinta fermei Uricani, extravilan sat
Uricani aparținând domeniului public al
comunei Miroslava, judetul Iasi in scopul
desfasurarii activitatii de crestere a
animalelor; Redeventa: este de minim:
2061 lei/an. 3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: Modalitatea prin
care persoanele interesate pot intra în
posesia unui exemplar al documentaţiei
de atribuire: persoanele interesate pot
înainta o solicitare pe suport hârtie pentru
obţinerea unui exemplar al documentaţiei
de atribuire; Denumirea şi adresa
compartimentului de la care se poate
obţine un exemplar al documentaţiei de
atribuire: birou achiziţii publice din
cadrul Primăriei comunei Miroslava,
judeţul Iaşi. 4. Costul şi condiţiile de plată
pentru obţinerea unui exemplar al documentației de atribuire: costul documentaţiei este de 50 lei şi se poate achita odata
cu solicitarea efectuată în acest sens; 5.
Data limită pentru solicitare clarificări:
07.05.2020, orele 16.00. 6. Informaţii
privind ofertele: Data limită pentru depunerea ofertelor: 14.05.2020, orele 16.00;
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ADUNARI GENERALE
CONVOCATOR PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR ALLSYS ENERGY SA
cu sediul în Bucureşti, Sectorul 1, B-dul. Alexandru Ioan Cuza, Nr. 81, Parter
înregistratǎ la Registrul Comerţului sub nr. J40/11346/2002 cod unic de înregistrare 14906056
Având în vedere:
-prevederile Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modiﬁcările şi completările ulterioare („Legea nr. 31/1990”);
-dispoziţiile art. 23 din Actul Constitutiv al ALLSYS ENERGY SA („Societatea”);
-Decizia Consiliului de Administrație al Societății din data de 21.04.2020;
Consiliul de Administraţie al Societǎţii,
prin SCA Țuca, Zbârcea și Asociații,

CONVOACĂ

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR SOCIETĂŢII („Adunarea”), la sediul Societăţii, din Bucureşti, Sectorul 1, B-dul.
Alexandru Ioan Cuza, Nr. 81, Parter, pentru data de 27.05.2020, ora 11.00.
Societatea va adopta măsuri corespunzătoare pentru prevenirea infectării persoanelor prezente cu Coronavirus SARS-CoV-2, cu respectarea măsurilor
adoptate de autoritățile competente în vigoare la data ținerii Adunării. Având în vedere: -instituirea stării de urgență în România prin Decretul nr. 195/2020,
prelungirea acesteia prin Decretul nr. 270/2020, până la data de 14.05.2020, și posibilitatea prelungirii ulterioare a acesteia, în contextul răspândirii COVID-19,
precum și măsurile de prevenție instituite prin Ordonanțele militare adoptate în România, recomandările Organizației Mondiale a Sănătății și ale Ministerului
Sănătății privind distanțarea socială,
Societatea dorește să asigure ﬁecărui acționar posibilitatea de participare la Adunare și de exprimare a votului cu privire la ordinea de zi Acționarii care nu
pot participa la Adunare pot opta pentru transmiterea buletinului de vot semnat, prin curier sau email la adresa de email a Societății: oﬃce@allsysenergy.ro
Votul acționarilor care nu pot participa la Adunare și care optează pentru transmiterea prin email sau curier a buletinului de vot completat se consideră a ﬁ
exercitat numai dacă votul este recepționat de Societate până la cel târziu 27.05.2020, ora 13.00, pentru prima convocare.
În situaţia neîndeplinirii condiţiilor de cvorum la data primei întruniri, se va convoca o nouă adunare generală ordinară, la sediul Societății, pentru data de
28.05.2020, ora 11.00, cu aceeași ordine de zi.
Votul acționarilor care nu pot participa la Adunare și care optează pentru transmiterea prin email sau curier a buletinului de vot completat se consideră a ﬁ
exercitat numai dacă votul este recepționat de Societate până la cel târziu 28.05.2020, ora 13.00, pentru cea de-a doua convocare. Acţionarii îndreptăţiţi
să participe la lucrările Adunării Generale sunt cei înscrişi în Registrul Acţionarilor ALLSYS ENERGY SA la data de referință de 27.04.2020. În cazul în care
ulterior publicării prezentului Convocator în Monitorul Oﬁcial, intră în vigoare norme speciale, derogatorii de la Legea nr. 31/1990, privind ținerea adunărilor
generale ale acționarilor și exprimarea voturilor prin intermediul mijloacelor electronice/la distanță, Adunarea acționarilor Societății se va ține conform acestor
norme, cu publicarea procedurii privind modalitatea ținerii Adunării pe site-ul Societății și prin înștiințarea individuală anterioară a acționarilor prin email cu
privire procedura de ținere a Adunării. În acest caz, data primei convocări, a celei de-a doua convocări, data de referință și ordinea de zi a Adunării vor rămâne
cele din prezentul Convocator.
Adunarea va avea următoarea ordine de zi:
1. Aprobarea situaţiilor ﬁnanciare anuale individuale la data de 31 decembrie 2019, pe baza Raportului Consiliului de Administraţie şi Raportului auditorului
independent, anexate.
2. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exerciţiul ﬁnanciar al anului 2019.
În conformitate cu prevederile art. 1171 din Legea Societăţilor Comerciale, acţionarii care, individual sau împreună, deţin cel puţin 5% din capitalul social al
Societăţii pot propune adăugarea unor noi puncte pe ordinea de zi, în cel mult 15 zile de la data publicării prezentei convocări în Monitorul Oﬁcial al României.
Pentru exercitarea dreptului de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunării, acționarii îndreptățiți vor putea transmite solicitarea ﬁe curier sau electronic
la adresa de e-mail: oﬃce@allsysenergy.ro în termen de cel mult 15 zile de la data publicarii Convocatorului în Monitorul Oﬁcial al României. Indiferent
de modul de transmitere, solicitările vor ﬁ semnate de acționari sau de reprezentanții acestora și vor ﬁ însoțite de documente purtand mențiunea "conform
cu originalul" și semnătura acționarului/reprezentantului acestuia, care să ateste identitatea acționarilor și- acolo unde este cazul- calitatea de reprezentant
a semnatarilor.
Toate documentele relevante cu privire la ordinea de zi de mai sus, inclusiv materialele supuse dezbaterii, precum și formularul de procură și buletinul de vot,
vor ﬁ disponibile pentru a ﬁ consultate la sediul Societăţii, precum şi pe pagina de internet a Societăţii accesând adresa www.allsysenergy.ro, începand cu
data publicării Convocatorului în Monitorul Oﬁcial.
Acţionarii persoane juridice pot ﬁ reprezentaţi în Adunarea Generală a Acţionarilor prin reprezentanţii lor legali care, la rândul lor, pot împuternici alte persoane
pentru a-i reprezenta. Acționarii vor depune sau transmite prin curier în original la sediul Societăţii ori prin email la adresa: oﬃce@allsysenergy.ro procura
specială a persoanei care îi va reprezenta la Adunare, dacă este cazul, cel mai târziu cu 24 de ore înainte de momentul adunării, sub sancţiunea pierderii
exerciţiului dreptului de vot în această Adunare.
Informatii suplimentare cu privire la convocarea și desfășurarea Adunarii se pot obține prin e-mail la adresa: oﬃce@allsysenergy.ro.
Data: 21.04.2020
Consiliul de Administraţie, prin Președintele consiliului- Mureșan Adolf,
prin SCA Țuca, Zbârcea & Asociații

Adresa la care trebuie depusă oferta:
Primăria comunei Miroslava, sat Miroslava, comuna Miroslava, judeţul Iasi, cod
postal 707305; Numărul de exemplare în
care trebuie depusă fiecare ofertă: un
exemplar în două plicuri sigilate unul
exterior şi unul interior. 7. Data si locul
unde se va desfăşura şedinţa publică de
deschidere a ofertelor: 15.05.2020, orele
10.00 la sediul Primăriei com.Miroslava,
judeţul Iasi. 8. Denumirea, adresa, număr
telefon, telefax, adresa e-mail a instanţei
competente în soluţionarea litigiilor
apărute şi termenele pentru sesizarea
instanţei: Tribunalul Judeţean Iaşi, Secţia
contencios administrativ, Str.Anastasie
Panu nr. 26, Iaşi, jud. Iasi, cod.700020,
tel.0232/213332; fax.219899; e-mail:
admin.isisjudx01.is@mail.mfinante.gva.
ro. 9. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea
publicării: 22.04.2020.

l U.A.T. Comuna Probota, comuna
Probota, județul Iași, CUI 4540364,
telefon 0232/297572, email: primariaprobota@yahoo.com. Închiriere prin licitație
publică teren intravilan domeniul privat,
cu destinația construcție locuință: 1.
suprafața de 1000 mp, situat în T 159/1, P
1664/3/15; 2. suprafața de 1000 mp, situat
în T155, P 1792/6/5; 3. suprafața de 1000
mp, situat în T155, A 1792/6/10; 4. suprafața de 1000 mp, situat în T155, P
1684/4/3; 5. suprafața de 1000 mp, situat
în T 158/1, P 1659/1/20; 6. suprafața de
1000 mp, situat în T 159/1, P 1664/3/46;
Închirierea se face conform art.333,
art.335 din OG. 57/2019, şi conform Hotărârilor Consiliului Local nr.46, 47, 48, 49,
50, 51 din 26.03.2020. Documentaţia de
atribuire se ridică de la compartimentul
achiziții publice, Primăria Probota
(program luni- vineri, 08.00-16.00).
Caietul de sarcini- 50 lei, se achită cu
numerar la caserie. Număr de exemplare

oferte: 1 original și 1 copie. Dată şi loc
şedinţă publică deschidere oferte:
18.05.2020, ora 12:00, Primăria Probota.
l Subscrisa DRB Insolvency SPRL, prin
Dărăban Ionel, lichidator judiciar în dosar
nr.2626/83/2014, SC Ideal Mobil SRL, CUI
644613, anunță valorificarea bunurilor
imobile din averea debitoarei prin negociere
directă, la sediul de corespondență al lichidatorului judiciar din Zalău: str. Gh. Doja,
Nr.4, Bl.D4, Parter, Ap.2, Jud.Sălaj,
respectiv: Teren intravilan în suprafaţă de
9960mp, categoria de folosinţă curţi
construcţii -preț 699.974Lei plus TVA;
Construcţii -tip -Grajd -preț 141.954Lei
plus TVA, Centrală termică -112.006 Lei
plus TVA; Depozit, înscrise în CF nr.44935
Satu Mare cu nr.cadastral 11246, 11247,
11248 -4.988Lei plus TVA. Prețul total este
de 958.922Lei. Ofertele/scrisoare de intenție
de participare la negociere directă se vor
depune la adresa de corespondență al lichi-

datorului judiciar până la data de
26.05.2020, ora: 12.00, care va cuprinde
prețul oferit, care nu poate fi mai mic decât
prețul din evaluare (prezentat mai sus),
modalitatea și scadența de plată. Relații
suplimentare: Tel.0754.098.420.

PIERDERI
l Pierdut parafa medic specialist cu cod
D40960.
l PIERDUT certificate contatatoare,
certificat de inregistrare pe numele de I.I.
Simo Erzsebet cu sediul in com. Corund,
sat Corund nr.305, CUI 27151820,
F19/877/2010. Se declara nule.
l Pierdut Atestat Profesional Transport
Marfă (CPI), Seria 0435699000, pe numele
de Hristu Tiberiu-Traian, emis de către
ARR Tulcea. Îl declar nul.

