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OFERTE SERVICIU
l SC Zoomaxim SRL angajează, pentru punctul de lucru
din com. Gemenele, str. Brăilei,
nr. 88, tehnician zootehnist
exploatare. Condiţii: studii
medii. Contact: Zarnescu
Elena. Tel. 0748.664667.
l Sudori MIG-MAG în
Germania, cu și fără limba
germană. 2.000Euro net pe
lună, cazare contracost.
Telefon: 0748.563.746.
l Grădinița nr.23, cu sediul în
localitatea București, str.
Răduță Gheorghe, nr.1, București, organizează concurs
conform art.7 alin (4) aprobat
de HG nr.286/2011, modificată
și completată de HG nr.
1027/2014, HG 427/2015,
anunţul de concurs pentru
posturi contractuale vacante
de: Îngrijitor; Nr. posturi: 2.
Concursul se va desfășura la
sediul Grădiniței nr.23 astfel:
-Proba scrisă în data de 18
februarie 2020, ora 09.00;
-Proba practică în data de 19
februarie 2020, ora 10.00;
-Proba interviu în data de 19
februarie 2020, ora 11.00.
Pentru participarea la concurs
candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
-studii: 8 clase; -vechime: nu se
solicită. Candidaţii vor depune
dosarele de participare la
concurs în termen de 10 zile
lucrătoare de la publicarea
anunţului în Monitorul Oficial
al României, Partea a III-a, la
sediul Grădiniței nr.23. Relaţii
suplimentare si coordonatele
de contact pentru depunerea
dosarelor de concurs: la sediul
i n s t i t u ț i e : s t r. R ă d u ț ă
Gheorghe, nr.1, sector 2, București. Persoană de contact:
Crudu Petruța -director,
telefon/fax: 021.627.50.13,
021.255.08.40, e-mail:
grădinița23@yahoo.com
l Grădiniţa cu Program
Prelungit „Dumbrava Minunată”, cu sediul în Craiova, str.
Putnei, nr.50, judeţul Dolj,
organizează concurs pentru
ocuparea funcţiei contractuale
vacante pe perioadă nedeterminată de îngrijitor, conform
HG 286/23.03.2011. Concursul

se va desfășura astfel: Proba
scrisă în data de 18.02.2020,
ora 09.00; Proba interviu în
data de 18.02.2020, ora 12.00;
Proba practică în data
18.02.2020, ora 13.00. Pentru
participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii: -Vechime
în muncă: minim 5 ani; -Studii:
minim studii gimnaziale.
Candidaţii vor depune dosarele
de participare la concurs în
termen de 10 zile lucrătoare de
la publicarea anunțului în
Monitorul Oficial, Partea a
III-a, la sediul Grădiniţei cu
Program Prelungit „Dumbrava
minunată”, str.Putnei, nr.50,
Craiova, Dolj. Relaţii suplimentare la sediul Grădiniţei cu
Program Prelungit „Dumbrava
minunată”, str.Putnei, nr.50,
Craiova, Dolj, persoană de
contact: Șchiopu Sorina-Elena,
tel.0786.609.464.
l Școala Gimnazială Nr.20, cu
sediul în orașul Galați, str.
Traian, nr.318, judeţul Galați,
organizează concurs pentru
ocuparea funcţiei contractuale
vacante, pe perioadă nedeterminată, în cadrul Școlii
Gimnaziale Nr.20 de: -numele
funcției: paznic; -număr
posturi: 1, conform HG
nr.286/23.03.2011. Concursul
se va desfășura astfel: -Proba
scrisă în data de 18.02.2020,
ora 10.00; -Proba interviu în
data de 24.02.2020, ora 10.00.
Pentru participarea la concurs
candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
-studii medii; -vechime 3 ani;
-posesor atestat agent pază;
-vârsta minimă reglementată
de legislație. Candidaţii vor
depune dosarele de participare
la concurs în termen de 10 zile
lucrătoare de la publicarea
anunţului în Monitorul Oficial,
Partea a III-a, la sediul Școlii
Gimnaziale Nr.20. Relaţii
suplimentare la sediul Școlii
Gimnaziale Nr.20, telefon
0236.479.417, fax
0236.479.417, e-mail: scoala20traiangalati@yahoo.com
l Școala Gimnazială Nr.13, cu
sediul în Brașov, str.Olteț,
nr.12, judeţul Brașov, organizează concurs pentru ocuparea
funcţiei contractuale vacante

de: îngrijitor, un post, conform
HG nr.286/2011. Concursul se
va desfășura astfel: -Proba
scrisă în data de 18.02.2020,
ora 09.00; -Proba practică în
data de 19.02.2020, ora 10.00;
-Proba interviu în data de
19.02.2020, ora 12.00. Pentru
participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii: -Studii:
generale; -Vechime în muncă: 5
ani; -Cunoașterea limbii
române, scris și vorbit. Candidaţii vor depune dosarele de
participare la concurs în
termen de 10 zile lucrătoare de
la publicarea anunţului în
Monitorul Oficial al României,
Partea a III-a, la sediul instituţiei. Relaţii suplimentare la
sediul instituției, str.Olteț,
nr.12, Brașov. Persoană de
contact: Marian Daiana,
tel.0740.244.528.
l La data de 27 februarie 2020
(proba scrisă), Curtea de Apel
București organizează concurs
de promovare pentru ocuparea
funcţiei publice de conducere
vacante de manager economic
de la Tribunalul Călărași.
Condiții generale de participare: -conform art.465 din
OUG 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările
și completările ulterioare.
Condiții specifice de participare: -studii universitare de
licenţă absolvite cu diplomă de
licenţă sau echivalentă, în
domeniul științelor economice;
-să fie numiţi într-o funcţie
publică clasa I; -vechime
minimă: 5 ani în specialitatea
studiilor economice necesare
exercitării funcției publice de
conducere, conform art.3 alin.
(2) din Ordinul MJ
nr.2720/2004; -să nu aibă în
cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată, în
condiţiile legii; -studii de
masterat sau studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în
specialitatea studiilor economice necesare exercitării funcţiei publice; -să facă dovada
deţinerii certificatului de atestare a cunoștinţelor dobândite
în domeniul sistemului European de Conturi (SEC),
conform cerinţelor obligatorii
prevăzute de art.19 litera b2
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din Legea nr.500/2002 privind
finanţele publice. Dosarele de
înscriere la concurs vor fi
depuse la sediul Curţii de Apel
București- Splaiul Independenţei, nr. 5, sector 4, mezanin,
camera M01, în perioada 27
ianuarie 2020– 17 februarie
2020. Condiţiile de participare
și bibliografia se afișează pe
pagina web: http://www.
cab1864.eu, secțiunea Resurse
Umane– Concursuri /
Examene. Relaţii suplimentare
la telefon 021.319.82.45.
l Administraţia Spitalelor și
Serviciilor Medicale București,
cu sediul în București, Str. Sf.
Ecaterina, nr.3, sector 4, scoate
la concurs 1 post contractual
vacant de Șef Serviciu (S) II.
Proba scrisă se va desfășura în
data de 18.02.2020, iar proba
interviu în data de 24.02.2020.
Termenul limită de înscriere va
fi data de 10.02.2020, orele
14:00, dosarul de concurs
urmând să fie depus la Serviciul Resurse Umane din
cadrul Administraţiei Spitalelor și Serviciilor Medicale
București din Bd. Dimitrie
Cantemir Nr. 1, Bl. B2, Parter,
Sector 4. Informaţii suplimentare privind condiţiile specifice
pentru înscrierea și participarea candidaţilor la concurs
se pot obţine de la sediul instituţiei la Serviciul Resurse
Umane, pe site-ul instituţiei
www.assmb.ro sau la telefon
031.433.74.45/ 031.433.74.46.
l Liceul Tehnologic „Domnul
Tudor” cu sediul în localitatea
Drobeta Turnu Severin, str.
I.C. Brătianu nr. 7, jud. Mehedinți organizează conform HG
286/23.03.2011, concurs pentru
ocupare a 1 post vacant de
bibliotecar debutant SSD;
vechime- nu se cere, studii:
superioare de scurtă durată.
Concursul se va desfășura
astfel: -Proba scrisă în data de
18.02.2020, ora 10.00, la sediul
Liceului Tehnologic „Domnul
Tu d o r ” D r o b e t a Tu r n u
Severin. -Proba interviu în data
de 19.02.2020, ora 10.00, la
sediul Liceului Tehnologic
„Domnul Tudor” Drobeta
Turnu Severin. Dosarele de
înscriere la concurs se depun la
sediul Liceului Tehnologic

GATA!
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ANAF - DGRFP Cluj-Napoca. Administraţia
Judeţeană a Finanţelor Publice Cluj. Pârâtul
DRABOCZI JOZSEF prin curator special avocat
BERINDEA P. CORINA ELENA este citat la
Tribunalul Specializat Cluj, în dosarul nr.
440/1285/2018/a1, sala 102, Complet f6, pentru
ziua de 12.02.2020, ora 11.00, în proces cu
reclamanta Direcţia Generală Regională a
Finanţelor Publice Cluj Napoca, reprezentată prin
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Cluj,
în calitate de creditor al debitoarei SC ELECTRO
SPIL SRL, cu sediul in Cluj Napoca, P-ţa. Avram
Iancu, nr. 19, jud. Cluj, pentru Fond - falimente,
antrenare răspundere.

„Domnul Tudor” Drobeta
Turnu Severin în terme de 10
zile lucrătoare de la data publicării prezentului anunț în
Monitorul Oficial, Partea a
III-a. Date contact: Colegiul
Tehnic „Domnul Tudor” cu
sediul în localitatea Drobeta
Tu r n u S e v e r i n , s t r.
I.C.Brătianu nr.7, jud. Mehedinți, tel.: 0252/313745.
l Liceul Tehnologic ”Lorin
Sălăgean”, cu sediul în localitatea Drobeta Turnu Severin,
str. I. C. Brătianu, nr. 9D, jud.
Mehedinți, organizează
conform
HG
n r.
286/23.03.2011, concurs pentru
ocuparea postului contractual
vacant de: -Analist programator II, M- 1 normă, post
vacant contractual pe perioadă
nedeterminată, vechime în
specialitate: minim 3 ani.
-Spălătoreasă/ lenjereasă, M- 1
normă, post vacant contractual
pe perioadă nedeterminată,
vechime în specialitate: minim
3 ani. Concursul se va desfășura astfel: -Proba scrisă/
probă practică în data de
19.02.2020, ora 9.00, la sediul
Liceului Tehnologic ”Lorin
Sălăgean”; -Proba interviu în
data de 20.02.2020, ora 10.00,
Liceului Tehnologic ”Lorin
Sălăgean”. -Dosarele de
înscriere la concurs se depun la
sediul Liceului Tehnologic
”Lorin Sălăgean” în terme de
10 zile lucrătoare de la data
publicării prezentului anunț în
Monitorul Oficial, Partea a
III-a. -Date contact: Liceului
Tehnologic ”Lorin Sălăgean”
Drobeta Turnu Severin, str.
I.C. Brătianu nr.9D, telefon:
0252222285.
l Anunţ privind organizarea
concursurilor/examenelor de
încadrare pe durată determinată a 95 de posturi de
personal civil contractual
sezoniere, vacante în cadrul

II

ANUNȚURI
Luni, 27 ianuarie 2020

Supliment Anunțuri Mica Publicitate

Complexului militar de
instruire, reprezentare şi
tranzit “Litoral”. I. În baza
Regulamentul-cadru privind
stabilirea principiilor generale
de ocupare a unui post vacant
sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale si a criteriilor de
promovare în grade sau trepte
profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit
din fonduri publice, aprobat
prin Hotărârea Guvernului
R o m â n i e i n r. 2 8 6 d i n
23.03.2011, cu modificările şi
completările ulterioare,
Unitatea Militară 02574 Bucureşti organizează concurs
pentru încadrarea pe durată
determinată, în perioada
08.04.2020 –09.10.2020, a 95
de posturi de personal civil
contractual sezonier, cu atribuţii de execuţie, vacante în
cadrul Complexului militar de
instruire, reprezentare şi
tranzit “Litoral”, astfel: -9
posturi de funcţionar, prevăzute cu studii medii (liceul cu
diplomă de bacalaureat) şi
perfecţionare /specializare în
domeniul turism sau recepţioner hotel. Obligatoriu să fi
desfăşurat minim 6 luni activitate profesională în domeniul turism sau recepţioner
hotel. -3 posturi de muncitor
calificat I (bucătar), prevăzute
cu studii generale (minim 8
clase) /profesionale sau liceale
cu diplomă de bacalaureat şi
calificare profesională în
meseria de bucătar. Obligatoriu să fi desfăşurat minim 9
ani activitate profesională în
meseria de bucătar. -9 posturi
de muncitor calificat IV
(bucătar), prevăzute cu studii
generale (minim 8 clase) /
profesionale sau liceale cu
diplomă de bacalaureat şi calificare profesională în meseria
de bucătar. Nu sunt prevăzute
cerinţe referitoare la vechimea
în muncă sau în specialitatea
studiilor absolvite. -1 post de
muncitor calificat I (ospătar),
prevăzut cu studii generale
(minim 8 clase) /profesionale
sau liceale cu diplomă de
bacalaureat şi calificare profesională în meseria de ospătar
sau chelner. Obligatoriu să fi
desfăşurat minim 9 ani activi-

tate profesională în meseria de
ospătar sau chelner. -3 posturi
de muncitor calificat III
(ospătar), prevăzute cu studii
generale (minim 8 clase) /
profesionale sau liceale cu
diplomă de bacalaureat şi calificare profesională în meseria
de ospătar sau chelner. Obligatoriu să fi desfăşurat minim 3
ani activitate profesională în
meseria de ospătar sau
c h e l n e r. - 1 2 p o s t u r i d e
muncitor calificat IV
(ospătar), prevăzute cu studii
generale (minim 8 clase) /
profesionale sau liceale cu
diplomă de bacalaureat şi calificare profesională în meseria
de ospătar sau chelner. Nu
sunt prevăzute cerinţe referitoare la vechimea în muncă
sau în specialitatea studiilor
absolvite. -26 posturi de
muncitor necalificat I, prevăzute cu studii generale (minim
8 clase) sau liceale cu diplomă
de bacalaureat. Obligatoriu să
fi desfăşurat minim 3 ani activitate profesională în domeniul postului. -32 posturi de
îngrijitor, prevăzute cu studii
generale (minim 8 clase) sau
liceale cu diplomă de bacalaureat. Obligatoriu să fi desfăşurat minim 6 luni activitate
profesională în domeniul
postului. II. Concursurile/
examenele pentru ocuparea
acestor posturi se desfăşoară
la sediul Unităţii Militare
02441 Mangalia, str. Gala
Galaction, nr.8 – 12, judeţul
Constanţa şi constă în susținerea probei scrise şi interviu
pentru posturile de funcţionar
şi probei practice şi interviu
pentru posturile de muncitor
calificat (bucătar şi ospătar),
îngrijitor şi muncitor necalificat. Probele de concurs se
desfăşoară, astfel: -Proba
scrisă sau practică: în data de
16.03.2020, ora 10.30. -Interviul: în data de 20.03.2020, ora
10.30. Data -limită până la
care se pot depune dosarele de
concurs este: 11.02.2020 ora
14.00. Dosarele de concurs se
depun la sediul Unităţii Militare 02441 Mangalia, str. Gala
Galaction, nr.8 - 12, judeţul
Constanţa şi se iau în evidenţă
la sediul Unităţii Militare
02574 Bucureşti, Bdul.
Drumul Taberei, nr.7B, sector

6, în termenul - limită stabilit.
Personalul admis la concurs şi
declarat apt pentru a desfăşura activitatea profesională
specifică postului conform
certificatului medical eliberat
de medicul de medicina
muncii, se prezintă la post în
data de 08.04.2020 şi va fi
încadrat în baza contractului
individual de muncă încheiat
pe durată determinată, cu
normă întreagă (8 ore/zi), în
perioada 08.04.2020 09.10.2020. Secretariatul
comisiilor de concurs poate fi
contactat la telefon
021.319.58.58, int. 2217.
Detalii privind condiţiile generale şi specifice pentru
ocuparea posturilor, calendarul activităților desfăşurate,
bibliografia şi tematica de
concurs/examen se pot obţine
la sediul Unităţii Militare
02574 Bucureşti, din Bdul.
Drumul Taberei, nr.7B, sector
6, la sediul Unităţii Militare
02441 Mangalia, str. Gala
Galaction, nr.8 – 12, judeţul
Constanţa, pe portalul posturi.
gov.ro. şi pe pagina de internet
„www.defense.ro/concursuri”,
sau la secretarul comisiilor de
concurs. III. În situația în
care, prin act normativ, se
modifică/completează legislația actuală privind ocuparea
posturilor contractuale
vacante din cadrul instituțiilor
publice, termenii stabiliți
pentru organizarea şi desfăşurarea concursurilor/examenelor se vor modifica
corespunzător.

CITAŢII
l Judecătoria Sectorului 2
Bucureşti, Bd. Unirii, nr. 37,
Sector 3, Bucureşti. Dosar
nr.21239/300/2019, Secția
Comună, Materie: Civil,
Stadiu: Fond, Obiect: obligația
de a face. Citație. Numiții
Marin Daniel şi Marin
Mihaela, cu ultimul domiciliu
cunoscut în Bucureşti, sector 2,
str.Ziarist Dimitrie Racoviță,
nr.10, sunt chemați în această
instanță, camera 113, Complet
5, în data de 21.02.2020, ora
08.30, în calitate de pârâți, în
proces cu Macovei Marilena
Cristina, în calitate de reclamant.

Tel. 021/208.75.01
Mail: micapublicitate
@jurnalul.ro
VÂNZĂRI DIVERSE
l VÂND IMOBIL JUD.
C O N S TA N ŢA , C O M .
TOPRAISAR.
IMOBILUL ESTE
FORMAT DIN TEREN ÎN
S U P R A FAȚĂ D E
4.400MP,
CONSTRUCŢIE CU
DESTINAŢIE DE SPĂLĂTORIE CHIMICĂ, O
HALĂ AGROZOOTEHNICĂ ŞI UN PUŢ FORAT
DE ADÂNCIME.
TERENUL ESTE SITUAT
Î N L O C A L I TAT E A
TOPRAISAR, JUD.
CONSTANŢA, ÎNTR-O
ZONĂ CU DESTINAŢIE
PRODUCŢIE/DEPOZITA R E . F R O N T U L
S T R A DA L E S T E D E
90M. UTILITĂŢI EXISTENTE: APĂ POTABILĂ,
ENERGIE ELECTRICĂ.
PREŢUL IMOBILULUI
ESTE DE 10EURO/MP,
NEGOCIABIL.
0762.034.911.

DIVERSE
l Comuna Manasia, cu sediul
în comuna Manasia, județul
Ialomița, titular al proiectului
„Actualizarea Planului Urbanistic General al Comunei
Manasia, județul Ialomița”, în
localitatea Manasia, județul
Ialomița, anunță publicul interesat asupra inițierii procesului
de elaborare a primei versiuni
a proiectului şi depunerii solicitării la APM Ialomița pentru
obținerea avizului de mediu
pentru proiectul mai sus menționat. Informațiile privind
potențialul impact asupra
mediului al proiectului propus
pot fi consultate la sediul APM
Ialomița, loc.Slobozia, str.
Mihai Viteazu, nr.1, jud.
Ialomița, în zilele de luni-joi,
între orele 8.00-16.30, şi vineri,
între orele 8.00-14.00. Observațiile publicului interesat se
primesc zilnic la sediul APM
Ialomița în termen de 15 zile
calendaristice de la data ultimului anunț.
l Anunţ prealabil privind
afişarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului
Unitatea administrativ -teritorială Vârteşcoiu, din judeţul

@Oferte serviciu
@Vânzări
@Pierderi
@Licitații
@Diverse
Vrancea anunţă publicarea
documentelor tehnice ale
cadastrului pentru sectorul
cadastral nr.11, începând cu
data de 31.01.2020, pe o perioadă de 60 de zile, la sediul
primăriei Vârteşcoiu, conform
art.14 alin.(1) şi (2) din Legea
cadastrului şi a publicităţii
imobiliare nr.7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Cererile de
rectificare ale documentelor
tehnice vor putea fi depuse la
sediul primăriei şi pe site-ul
Agenţiei Naţionale de
Cadastru şi Publicitate Imobiliară.

ADUNĂRI GENERALE
l Convocator. În conformitate cu prevederile Legii nr.
31/1990, legea societăţilor,
republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, Legii
nr. 24/2017 privind emitenţii
de instrumente financiare şi
operaţiuni de piaţă, ale Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018
privind emitenții de instrumente financiare şi operațiuni
de piață şi ale Actului Constitutiv al ROMAERO S.A.,
Consiliul de Administraţie al
ROMAERO S.A. - cod unic de
inregistrare RO 1576401,
număr de ordine in Registrul
Comerţului J40/3940/1991 convoacă: Adunarea Generală
Ordinară a Acţionarilor
(A.G.O.A.) la data de
27.02.2020 ora 13.00, la sediul
societăţii din Bucureşti, Bulevardul Ficusului nr. 44, Sector
1, pentru toţi acţionarii înregistraţi în Registrul Acţionarilor la data de referinţă de
20.02.2020, având următoarea
ordine de zi: 1. Constatarea
expirării, la data de
04.03.2020, a mandatelor de
administratori provizorii ai
societăţii ROMAERO S.A. ale
domnului Alexandru BUŞCU,
d o m n u l u i Te o d o r I u l i a n
GHEORGHE, domnului
Constantin Ion TUDOSE şi
doamnei Doina VARIU; 2.
Alegerea a patru administratori provizorii ai societăţii
ROMAERO S.A., ca urmare a
expirării mandatelor de la
pct.1; 3. Stabilirea duratei
mandatelor administratorilor
provizorii aleşi la pct.2; 4.
Aprobarea ex-date de
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16.03.2020 şi a datei de
17.03.2020 ca dată de înregistrare; 5. Aprobarea împuternicirii directorului general al
societăţii pentru a îndeplini
toate formalităţile necesare în
vederea înregistrării hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor în faţa
autorităţilor competente,
incluzând, dar fără a se limita,
la Oficiul Registrului Comerţului, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Bursa de
Valori Bucureşti. Mandatarul
sus menţionat va putea delega
puterile acordate conform
celor de mai sus oricărei
persoane după cum consideră
necesar. La sedinţă pot participa şi vota numai acţionarii
înregistraţi în Registrul Acţionarilor societăţii la data de
20.02.2020, stabilită ca dată
de referinţă. Documentele şi
informaţiile referitoare la
problemele incluse pe ordinea
de zi precum şi proiectul de
hotărâre supus dezbaterii şi
aprobării A.G.O.A. sunt
disponibile la sediul
ROMAERO S.A., la Secretariatul A.G.A., începând cu data
de 27.01.2020, precum şi pe
website-ul societăţii
R O M A E R O S . A . : w w w.
romaero.com. Unul sau mai
mulţi acţionari reprezentând,
individual sau împreună, cel
puţin 5% din capitalul social
au dreptul: de a introduce
până la data de 11.02.2020
puncte pe ordinea de zi a
adunării generale ordinare a
acţionarilor, cu condiţia ca
fiecare punct să fie însoţit de o
justificare sau de un proiect de
hotărâre propus spre adoptare
de adunarea generală ordinară a acţionarilor; de a
prezenta până la data de
11.02.2020 proiecte de hotărâre pentru punctele incluse
sau propuse spre a fi incluse
pe ordinea de zi a adunării
generale ordinare. Fiecare
acţionar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele
de pe ordinea de zi a adunării
generale. Societatea are obligaţia de a răspunde la întrebările adresate de acţionari, sub
condiţia respectării art. 198
din Regulamentul A.S.F. nr.
5/2018. Drepturile prevăzute
anterior pot fi exercitate

numai în scris (transmise prin
servicii de curierat sau prin
mijloace electronice). Lista
cuprinzând informaţii cu
privire la numele, localitatea
de domiciliu şi calificarea
profesională a persoanelor
propuse pentru funcţia de
administrator provizoriu se
află la dispoziţia acţionarilor,
putând fi consultată şi
completată la propunerea
acestora, la sediul ROMAERO
S.A., la Secretariatul A.G.A.,
începând cu data de
27.01.2020. Propunerile de
candidaţi pentru funcţia de
administrator provizoriu se
pot depune la registratura
societăţii până la data de
11.02.2020 sau pot fi transmise prin email cu semnatura
electronica extinsa incorpor a t ă c o n f o r m L e g i i n r.
455/2001 privind semnatura
electronică până la data de
11.02.2020 la adresa office@
romaero.com, menţionând la
subiect: „PENTRU
ADUNAREA GENERALĂ
ORDINARĂ A ACŢIONARILOR DIN 27/28.02.2020.”
Acţionarii înscrişi în registrul
acţionarilor la data de referință pot exercita dreptul de
vot direct, prin reprezentant
sau prin corespondență.
Formularul de vot prin corespondență atât în limba
română, cat şi în limba
engleză, se pun la dispoziţia
acţionarilor la sediul societăţii
precum şi pe pagina de
Internet a societăţii www.
romaero.com, începând cu
data de 27.01.2020. Formularul de vot prin corespondență, completat de către
acţionar şi însoțit de o copie a
actului de identitate a acţionarului persoană fizică, respectiv
Certificat de înregistrare
eliberat de ORC împreună cu
copia actului care dovedeşte
calitatea de reprezentant legal
al acestora, în cazul persoanelor juridice, sunt expediate
sau se depun la sediul Societăţii cu cel puţin o oră înainte
de adunare (27/28.02.2020 ora
12.00) cu menţiunea scrisă pe
plic în clar şi cu majuscule
“VOT PRIN CORESPOND E N ŢĂ
PENTRU
ADUNAREA GENERALĂ
ORDINARĂ A ACŢIONA-

RILOR DIN 27/28.02.2020”.
Buletinele de vot prin corespondenţă care nu sunt primite
în forma şi în termenul
stipulat în prezentul convocator nu vor fi luate în calcul
pentru determinarea cvorumului de prezenţă şi vot
precum şi la numărătoarea
voturilor în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor.
În temeiul prevederilor legale
(art. 92 alin. (10) – Legea nr.
24/2017), acţionarii pot fi
reprezentaţi de alţi acţionari,
în baza unei Împuterniciri
speciale (Procuri speciale),
înscris sub semnatură privată,
pusă la dispoziţie de către
Consiliul de Administraţie sau
în baza unei Împuterniciri
generale (Procuri generale).
Forma Împuternicirii speciale
(Procurii speciale) atât în
limba română, cât şi în limba
engleză, se pun la dispoziţia
acţionarilor atât la sediul
societăţii cât şi pe pagina de
Internet a societăţii www.
romaero.com şi pot fi consultate începând cu data de
27.01.2020. Împuternicirea
specială (Procura specială) se
depune sau se poate expedia,
în original, la societate cu cel
puţin o oră înainte de adunare
( 27/28.02.2020 ora 12.00). În
cazul în care Împuternicirea
specială (Procura specială) se
expediază prin poştă trebuie
facută pe plic menţiunea
scrisă în clar şi cu majuscule
“PENTRU ADUNAREA
GENERALĂ ORDINARĂ A
ACŢIONARILOR DIN
27/28.02.2020”. Procurile
speciale care nu sunt primite
în termenul stipulat în
prezentul convocator nu vor fi
acceptate de către Societate.
Formularele de vot prin corespondenţă sau împuternicirile
speciale pot fi transmise şi
prin email cu semnatură electronică extinsă încorporată
conform Legii nr. 455/2001
privind semnatura electronică
până cel târziu cu o oră
înainte de adunare
(27/28.02.2020 ora 12.00), la
adresa office@romaero.com,
menţionând la subiect:
“PENTRU ADUNAREA
GENERALĂ ORDINARĂ A
ACŢIONARILOR DIN
DATA DE 27/28.02.2020”.

III

➤ alege ziua apariţiei
➤ plătește cu cardul

Reprezentarea acţionarilor în
cadrul adunării generale de
către alte persoane decât acţionarii se poate face şi în baza
unei Împuterniciri generale
(Procuri generale) valabilă
pentru o perioadă care nu va
depăşi 3 ani, permițând reprezentantului desemnat să
voteze în toate aspectele aflate
în dezbaterea adunării generale a acţionarilor societăţii cu
condiţia ca împuternicirea
generală să fie acordată de
către acţionar, în calitate de
client, unui Intermediar
definit conform art. 2 alin. (1)
pct. 20 din Legea nr. 24/2017
sau unui avocat. Împuternicirile generale (Procurile generale) trebuie să conţină
informaţiile prevăzute la art.
202 din Regulamentul ASF nr.
5/2018 şi se depun/expediază
la societate cu cel puţin o oră
înainte de adunare (
27/28.02.2020 ora 12.00), în
copie, cuprinzând menţiunea
conformităţii cu originalul,
sub semnătura reprezentantului. Copiile certificate ale
Împuternicirilor generale
(Procurilor generale) sunt reţinute de societate, făcându-se
menţiune despre acestea în
procesul verbal al adunării
generale. Acţionarii nu pot fi
reprezentaţi în adunarea
generală a acţionarilor, pe
baza unei Împuterniciri generale (Procuri generale), de
către o persoană care se află
într-o situaţie de conflict de
interese, în conformitate cu
dispoziţiile art. 92 alin. (15)
din Legea nr. 24/2017, cu
modificările şi completările
ulterioare. În cazul neîntrunirii condiţiilor de cvorum/
validitate prevăzute de Actul
Constitutiv al societăţii pentru
prima convocare, A.G.O.A. se
reprogramează pentru data de
28.02.2020, în acelaşi loc, la
aceeaşi oră, cu aceeaşi ordine
de zi şi dată de referinţă.
Informaţii suplimentare se
pot obţine la telefon
021/599.41.04; fax
021/319.20.82. Preşedintele
C.A. Ştefan Paraschiv.

LICITAŢII
l Subscrisa SP Evrika Insolvency IPURL, reprezentata

GATA!
Simplu, nu?

prin asociat coordonator av.
Liscan Aurel, in calitate de
lichidator judiciar al Welan
Holdings Investment SRL
desemnat prin sentinta civila
n r. 9 4 2 0 d i n d a t a d e
24.11.2015, pronuntata in
dosar nr. 15107/3/2013*, aflat
pe rolul Tribunalului Bucuresti - Sectia a VII-a Civila,
anunta scoaterea la vanzare
a bunurilor imobile af lat in
proprietatea Welan Holdings
Investment SRL constand in
proprietate imobiliara in
zona rezidentiala reprezentata de lot de teren cu numar
cadastral 201176 in suprafata de 345 mp, situat in
Bucuresti, str. Prelungirea
Ghencea, nr. 187- 189, sector
6, cu deschidere directa stradala si proprietate imobiliara
in zona rezidentiala reprezentata de lot de teren cu
numar cadastral 201178 in
suprafata de 635 mp, situat
in Bucuresti, str. Prelungirea
Ghencea, nr. 187- 189, sector
6, in valoare totala de 60.000
euro inclusiv TVA. Vanzarea
bunurilor imobile apartinand
societatii falite se va organiza in data de 07.02.2020
ora 14.00, prin licitatie
publica cu strigare. In cazul
in care bunurile nu se vor
vinde la termenul de licitatie
stabilit, se vor mai organiza
licitatii saptamanale, la
aceeasi ora, in acelasi loc si
in aceleasi conditii. Locul de
desfasurare a licitatiilor va fi
stabilit la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti,
Bucuresti, Bd.Mircea Voda,
nr.35, bl.M27, et.4, ap.10,
sector 3, unde se vor depune
documentele de inscriere la
licitatie mentionate in caietul
de sarcini, cel tarziu pana in
preziua licitatiei, ora 12.00.
Date despre starea bunurilor,
pretul acestora, conditiile de
inscriere la licitatie precum
si modul de organizare a
acestora se pot obtine din
caietul de sarcini intocmit de
lichidatorul judiciar. Caietul
de sarcini se poate achizitiona de la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti,
Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.
M27, et.4, ap.10, sector 3.
Costul caietului de sarcini
este de 500 lei exclusiv TVA.

IV

ANUNȚURI
Luni, 27 ianuarie 2020

Achizitionarea caietului de
sarcini este obligatorie pentru
toti participantii la licitatie.
Relatii suplimentare se pot
obtine la tel.021.227.28.81.
l 1.Informații generale
privind autoritatea contractantă, în special denumirea,
codul de identificare fiscală,
adresa, numărul de telefon,
fax și/sau adresa de e-mail,
persoană de contact: Primăria
Comunei Mahmudia, cu
sediul în str.Geolog Vasile
B a c a l u , n r. 1 9 , c o m u n a
Mahmudia, județul Tulcea,
telefon: 0240.545.543, fax:
0240.545.390, e-mail:
primaria@mahmudia.ro, cod
fiscal: 4794060. 2.Informații
generale privind obiectul

Supliment Anunțuri Mica Publicitate

Tel. 021/208.75.01
Mail: micapublicitate
@jurnalul.ro

procedurii de licitație publică,
în special descrierea și identificarea bunului care urmează
să fie vândut: 2 parcele de
teren, proprietatea privată a
Comunei Mahmudia, identificate astfel: -Parcela A 1671,
54mp, nr.cadastral: CF 32813,
situată în intravilanul localității, conform HCL
68/15.07.2019; -Parcela Cc
1193, 188mp, nr.cadastral: CF
32717, situată în intravilanul
localității, conform HCL
69/15.07.2019, și temeiului
legal: OUG 57/03.07.2019. 3.
Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc
în caietul de sarcini.
3.1.Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia

3.4.Data-limită pentru solicitarea clarificărilor:
24.02.2020, ora 12.00. 4.
Informații privind ofertele:
Primăria Comunei
Mahmudia, str.Geolog Vasile
Bacalu, nr.19, județul Tulcea.
4.1.Data-limită de depunere a
ofertelor: 25.02.2020, ora
12.00. 4.2.Adresa la care
trebuie depuse ofertele:
Primăria Comunei
Mahmudia, str.Geolog Vasile
Bacalu, nr.19, județul Tulcea.
4.3.Numărul de exemplare în
care trebuie depusă oferta:
într-un singur exemplar în
două plicuri sigilate: unul
exterior și unul interior. 5.
Data și locul la care se va
desfășura ședința publică de
deschidere a ofertelor:

unui exemplar al documentației de atribuire: la cerere, de
la sediul instituției, Compartimentul de Achiziții Publice.
3.2.Denumirea și datele de
contact ale serviciului /
compartimentului din cadrul
vânzătorului de la care pot
obține un exemplar din documentația de atribuire: de la
Compartimentul de Achiziții
Publice din cadrul Primăriei
Comunei Mahmudia, str.
Geolog Vasile Bacalu, nr.19,
județul Tulcea. 3.3.Costul și
condițiile de plată pentru
obținerea acestui exemplar,
unde este cazul, potrivit
prevederilor OUG nr.57/2019,
privind Codul administrativ:
50Lei/exemplar, ce se achită
la casieria instituției.

@Oferte serviciu
@Vânzări
@Pierderi
@Licitații
@Diverse
25.02.2020, ora 13.00,
Primăria Comunei
Mahmudia, str.Geolog Vasile
B a c a l u , n r. 1 9 , C o m u n a
Mahmudia, județul Tulcea,
Sala de ședințe. 6.Denumirea,
adresa, numărul de telefon și/
sau adresa de e-mail aIe
instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și
termenele pentru sesizarea
instanței: Secția de Contencios Administrativ a Tribunalului Tulcea, str.Toamnei,
nr.15, Tulcea, județul Tulcea,
telefon: 0240.517.845, fax:
0240.511.292, e-mail: judecatoria-tulcea@just.ro. 7.Data
transmiterii anunțului de
licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării:
23.01.2020.

