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OFERTE SERVICIU
l SC Expert Autentic Instal angajează montator pentru uși de
garaj, automatizări, rulouri pentru ferestre. Activitatea va fi în
jud. Prahova și împrejurimi, maxim 100 km. Pentru informații, tel. 0724.560.075 sau email: expertautentic@gmail.com
l Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, cu sediul în Brăila, str.Calea Galați, nr.344, județul Brăila,
organizează concurs, pentru ocuparea pe perioadă determinată
a postului contractual vacant de referent, treapta IA, aprobat
prin H.G.nr.286/2011, modificat şi completat de H.G. nr.
269/2016. Condiții de participare pentru ocupare post vacant
-referent, treapta I A în baza Ordonanței nr. 42/2004 cu modificările și completările ulterioare -conform prevederilor art.3
din Hotărârea de Guvern nr.286/2011 cu modificările și
completările ulterioare; -studii medii finalizate cu diplomă de
bacalaureat; -vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției: -minimum 9 ani; -experiență în domeniul administrativ, contabilitate. Data, ora şi locul de desfăşurare a
concursului: -proba scrisă în data de 22 aprilie 2020, ora 10.00,
la sediul D.S.V.S.A. din Brăila, Calea Galați, nr.344; -proba
interviu se va anunța după susținerea probei scrise la sediul
D.S.V.S.A. din Brăila, Calea Galați, nr.344. Data limită până la
care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs
este de 10 zile lucrătoare de la afişare, la sediul instituției. Date
contact: Mures Violeta, telefon 0239.610.689, interior 118.
l Administraţia Domeniului Public Sector 1, Bucureşti
anunţă: concursuri de recrutare organizate în data de
22.04.2020, ora 10.00, proba scrisă şi proba interviului în data
de 27.04.2020, ora 10.00, pentru ocuparea următoarelor funcții
contractuale de execuție vacante și temporar vacante: Pentru
postul de inspector de specialitate, gradul profesional II, la
Biroul Achiziții Publice: -studii universitare de licență absolvite
cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență; -studii de masterat; -cursuri în
domeniul achizițiilor publice; -vechimea în specialitate necesară: minim 6 luni. Pentru postul de inspector de specialitate,
gradul profesional II, la Serviciul Spații Verzi: -studii universitare de licență absolvite cu diplomă; -vechimea în specialitate
necesară: minim 6 luni. Pentru postul de inspector de specialitate, gradul profesional II, la Biroul Parcări Publice: -studii
universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii
superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență;
-studii de masterat; -vechimea în specialitate necesară: minim
6 luni. Pentru postul de inspector de specialitate, gradul profesional IA, la Serviciul Spații Verzi: -studii universitare de
licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de
lungă durată absolvite cu diplomă de licență; -studii de
masterat; -vechimea în specialitate necesară: minim 6 ani și 6
luni. Dosarele de înscriere se depun la sediul instituţiei, din
Bd.Poligrafiei, nr.4, sector 1, pentru posturile pe perioadă
nedeterminată în perioada 30.03.2020-10.04.2020 sau pe
adresa de e-mail: secretariat@adp-sector1.ro. Dosarele de
înscriere pentru postul pe perioadă determinată se depun la
sediul instituţiei, din Bd.Poligrafiei, nr.4, sector 1, și pe e-mail:
secretariat@adp-sector1.ro, în perioada 06.04.2020-10.04.2020.
Condiţiile de participare şi bibliografia se afişează la sediul
instituției și pe pagina de internet a instituției http//
adp-sector1.ro. Relaţii suplimentare la secretarul comisiei de
concurs, telefon 021.319.32.58 int.109.
l Primăria municipiului Buzău, cu sediul în Buzău, strada
Piaţa Daciei, nr. 1, organizează concurs de recrutare pentru
ocuparea funcţiei publice de conducere vacantă, de Şef
serviciu, Serviciul Evidenţă-Administrare Patrimoniu şi Licitaţii din aparatul de specialiate al primarului municipiului
Buzău (1 post). Concursul se organizează la sediul instituţiei
din municipiul Buzău, astfel: - data afişării anunţului:
27.03.2020; - primirea dosarelor de înscriere: 27.03.2020 15.04.2020; - selecţia dosarelor de concurs: 16.04.2020 24.04.2020; - proba scrisă: 30.04.2020, ora 10.00; - interviul:
07.05.2020 ora 10.00. Condiţiile de participare la concurs:
Condiţii generale: candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile
generale prevăzute de art. 465, alin. (1) şi (3) din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ. Condiţiile specifice
pentru funcţia publică de conducere, de Şef serviciu - Serviciul
Evidenţă-Administrare Patrimoniu şi Licitaţii, în conformitate
cu prevederile art. 465, alin. (1), lit. g) şi alin. (3), prevederile
art. 468 alin. (2), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ sunt următoarele: - studii universitare de licenţă
absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul
ştiinţelor inginereşti/ ştiinţelor administrative; - absolvenţi cu
diplomă ai studiilor universitare de master în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor
necesare ocupării funcţiei publice sau cu diplomă echivalentă
conform prevederilor art. 153, alin. (2) din Legea educaţiei
naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
- vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei
publice: minimum 5 ani. Dosarele de înscriere la concurs se
depun în termen de 20 zile de la data publicării prezentului
anunț în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, la
sediul Primăriei municipiului Buzău (camera 23 - Serviciul
Resurse Umane, Prognoză, Organizare, Cooperare Interinstituţională) şi trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49 alin. (1) din H.G. nr. 611/2008 pentru
aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei
funcţionarilor publici, actualizată. Relaţii suplimentare se pot
obţine la telefon 0238.721407 - Serviciul Resurse Umane,
Prognoză, Organizare, Cooperare, Interinstituţionlă. Bibliografia şi condiţiile de participare la concurs se afişează la sediul
şi pe site-ul Primăriei municipiului Buzău.

l Direcţia Sanitară Veterinară și pentru Siguranţa Alimentelor Călăraşi, cu sediul în Călăraşi, str.Prelungirea Dobrogei
nr.4, organizează concurs pentru ocuparea urmăroarelor
posturi contractuale vacante, pe perioadă determinată în
conformitate cu prevederile Ordinului preşedintelui ANSVSA
nr.64/2007 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare
privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de control oficial
sanitar-veterinar efectuat de către personalul de specialitate în
unităţile care produc alimente de origine animală, cu modificările și completările ulterioare, Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa
Alimentelor nr.113/2008 privind aprobarea Instrucţiunilor
pentru organizarea şi desfăşurarea activităţii de control oficial
în unităţile de prelucrare, procesare, depozitare, transport,
valorificare şi comercializare a produselor şi subproduselor
alimentare de origine nonanimală, prevederile Hotărârii
Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a
unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor
contractuale din sectorul bugetar, cu modificările şi completările ulterioare şi Ordinului preşedintelui ANSVSA nr.168/2015
pentru aprobarea Normelor privind ocuparea prin concurs ori
prin examen a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale existente la nivelul ANSVSA
şi al unităţilor din subordinea acesteia, astfel: -medic veterinar,
grad profesional I -1 post; -inginer, grad profesional II -1 post.
Concursul se va desfăşura la sediul DSVSA Călăraşi astfel:
-Proba scrisă 22.04.2020, ora 10.00; -Proba interviu 24.04.2020,
ora 10.00. Condiţii de specifice pentru medic veterinar: -studii
universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii
superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau
echivalentă în Domeniul fundamental ştiinţe biologice şi
biomedicale, Ramura de ştiintă medicină veterinară, Specializarea medicină veterinară. Vechime în specialitatea studiilor
absolvite pentru medic veterinar: -medic veterinar, gradul
profesional I -7 ani. Condiții de specifice pentru inginer, grad
profesional II: Studii: -studii universitare de licenţă absolvite
cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în Domeniul
fundamental -ştiinţe inginereşti, Ramura de științe -Ingineria
resurselor vegetale și animale, Domeniul -ingineria produselor
alimentare, Specializarea -Controlul și expertiza produselor
alimentare/ -studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă,
respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu
diplomă de licenţă sau echivalentă în Domeniul fundamental
-ştiinţe inginereşti, Ramura de științe -Ingineria resurselor
vegetale și animale, Domeniul -inginerie alimentară, Specializarea -Controlul şi expertiza produselor alimentare. Vechime
în specialitatea studiilor absolvite şi experiența profesională în
conformitate cu prevederile Ordinului preşedintelui Autorităţii
Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor
nr.113/2008 privind aprobarea Instrucţiunilor pentru organizarea şi desfăşurarea activităţii de control oficial în unităţile de
prelucrare, procesare, depozitare, transport, valorificare şi
comercializare a produselor şi subproduselor alimentare de
origine nonanimală, pentru inginer, grad profesional II -1 an.
Dosarele de înscriere la concurs vor fi depuse la sediul DSVSA
Călăraşi în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunţului conform art.19 alin.1 din Hotărârea Guvernului
nr.286/2011 cu modificările și completările ulterioare. Dosarele
de concurs trebuie să conțină în mod obligatoriu documentele
prevăzute la art.6 din H.G.nr.286/2011 cu modificările și
completările ulterioare. Bibliografia și relaţii suplimentare se
pot obţine la sediul DSVSA Călăraşi, telefon 0242.313.676 de
luni până joi între orele 8.30-17.00 şi vineri între orele 8.3014.30, fax 0242.311.127, telefon 0242.313.676, interior 105,
Compartiment Juridic și Resurse Umane, persoană de contact
-consilier Ţintea Luminiţa, e-mail: office-calarasi@ansvsa.ro
l Unitatea de Asistenţă Medico-Socială Rucăr, cu sediul în
comuna Rucăr, str.Aleea Spitalului, nr.36A, judeţul Argeş,
organizează, în conformitate cu H.G.nr.286/2011, concurs
pentru ocuparea funcţiei contractual vacante de: -Economist
debutant. Număr posturi 1. Condiții specifice de participare la
concurs: -diplomă de licență științe economice; -fără vechime;
-spirit organizatoric. Concursul se va desfăşura astfel: -Proba
scrisă în data de 23.04.2020, ora 11.00; -Interviul va avea loc la
data de 28.04.2020, ora 11.00. 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 Unităţii de Asistență Medico-Socială Rucăr. Relaţii
suplimentare se pot obtine la sediul: Unităţii de Asistenţă
Medico-Socială Rucăr, persoană de contact: Brătulescu
Daniela, telefon 0248.542.200; 0726.686.162, între orele 10.0012.00.
l Liceul Teologic Adventist Craiova, cu sediul în orașul
Craiova, str.Pașcani, nr.9A, judeţul Dolj, anunţă amânarea
concursului conform H.G. nr. 286/2011 pentru ocuparea
postului contractual vacant de muncitor calificat bucătărie
organizat iniţial: -Proba scrisă în data de 09.04.2020, ora 9.00;
-Proba practică în data de 10.04.2020, ora 8.00; -Proba interviu
în data de 10.04.2020, ora 11.00 astfel: La o dată care se va
comunica ulterior. Prin acest anunţ venim în completarea celui
publicat în Monitorul Oficial, Partea a III-a număr
268/18.03.2020, pagina 5, cod 247.478.
l Spitalul de Boli Cronice, cu sediul în: loc.Câmpeni, str.
Crișan, nr.11, jud.Alba, organizează concurs pentru ocuparea
următorului post contractual aprobat prin H.G.nr.286/2011,
modificat și completat de H.G. nr. 1027/2014, modificat și
complectat de H.G. nr. 427/2015: 1 post magaziner -în cadrul
Spitalului de Boli Cronice Câmpeni, post contractual pe perioadă nedeterminată. Condiții pentru ocuparea postului: -studii

medii cu diplomă de bacalaureat; -calificare profesională ca
lucrător comercial; -calificare profesională vânzător mărfuri
alimentare /vânzător mărfuri nealimentare; -curs de instruire
privind însușirea noțiunilor fundamentale de igienă; -minim 5
ani vechime în specialitate. Perioada de concurs: Proba scrisă
va avea loc în data de 22.04.2020, ora 10.00, la sediul unității;
Proba practică sau interviul va avea loc în data de 27.04.2020,
ora 10.00, la sediul unității. Înscrierile se fac până în data de
10.04.2020, ora 15.00, la sediul unității. Condițiile de participare la concurs și bibliografia stabilită se afișează la sediul
unității Spitalului de Boli Cronice Câmpeni. Informații suplimentare se pot obține la serviciul personal/RUNOS al unității
sau la nr.tel./fax: 0285.771.582, între orele 07.00-15.00.
l Muzeul Național al Marinei Române, cu sediul în localitatea
Constanța, strada Traian, nr.53A, județul Constanța, în conformitate cu Hotărârea de Guvern nr.286 din 23.03.2011, cu
modificările și completările ulterioare, organizează concurs
pentru încadrarea a 3 (trei) posturi de personal contractual de
execuție vacante, astfel: Gestionar custode Tr.I -(1 post).
Concursul se va desfăşura la sediul unității după următorul
program: -30.03-10.04.2020 până la ora 15.00, depunerea
dosarelor de înscriere; -selecția dosarelor, în data de 13.04.2020;
-proba scrisă, în data de 22.04.2020, ora 09.30; -proba interviului, în data de 28.04.2020, începând cu ora 09.00. Referent
Tr.II din cadrul Compartimentului achiziţii -(1 post).
Concursul se va desfăşura la sediul unității după următorul
program: -30.03-10.04.2020 până la ora 15.00, depunerea
dosarelor de înscriere; -selecția dosarelor, în data de 14.04.2020;
-proba scrisă, în data de 24.04.2020, ora 09.30; -proba interviului, în data de 30.04.2020, începând cu ora 09.00. Conservator Gr.IA Tr.I în Laborator conservare și restaurare -(1 post).
Concursul se va desfăşura la sediul unității după următorul
program: -30.03-10.04.2020 până la ora 15.00, depunerea
dosarelor de înscriere; -selecția dosarelor, în data de 13.04.2020;
-proba scrisă, în data de 22.04.2020, între orele 09.30-12.30;
-proba interviului, în data de 28.04.2020, începând cu ora
09.00. Pentru participare la concurs, candidații trebuie să
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îndeplinească condițiile generale stabilite de art.3 din
H.G./2011 cu modificările și completările ulterioare. Condițiile
specifice necesare pentru ocuparea postului, documentele
obligatorii pe care le cuprinde dosarul de înscriere, tematica și
bibliografia sunt afișate la sediul unității și pe site-urile www.
posturi.gov, respectiv www.navy.ro. Datele de contact ale
secretariatului: telefon 0241.655.650 int. 0542 (a se specifica
pentru Muzeu).

CITAŢII
l Manea Gina Mariana, cu ultimul domiciliu in Londra, este
chemata la Judecatoria Racari, dosar nr. 4488/2018, in ziua de
23.04.2020, sala nr. 2, completul C1-civil, ora 9.00, in calitate de
parata, in proces cu Manea Victor, in calitate de reclamant,
pentru stabilire domiciliu minor.

DIVERSE
l SC Oscar Downstream SRL, titular al proiectului: Mărire
capacitate la stație mobilă distribuție carburanți existentă,
anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, de catre APM Prahova, de a nu se supune evaluării
impactului asupra mediului și a nu se supune evaluării adecvate și nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de
apă, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra
mediului, pentru proiectul: Mărire capacitate la stație mobilă
distribuție carburanți existentă, propus a fi amplasat în Mun.
Ploiești, str.Șos.Ploiești Târgoviște, nr.Km 8 Județul Prahova,
identificat prin CF 126796. 1. Proiectul deciziei de încadrare și
motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul
autorității competente pentru protecția mediului APM
Prahova din Ploiești, str.Gh.Gr.Cantacuzino, nr.306, în zilele de
luni-vineri, între orele 9.00-13.00, precum și la următoarea
adresă de internet http://apmph.anpm.ro. Publicul interesat
poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de
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încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului
pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția
mediului.
l Aduc la cunoștința publică faptul că pe rolul Judecătoriei
sector 6 București se află dosarul nr.2002/303/2020, având ca
obiect deschiderea procedurii de declarare a morții numitului
Linca Nelu CNP 1681014451511, cu ultimul domiciliu în
București, Strada Aleea Romancierilor, Nr.2, Bloc Z16, Sc.A,
Et.10, Ap.65, sector 6 și invit orice persoană care cunoaște date
în privința dispărutului, să le comunice instanței de judecată.
l SC CCB DEVELOPING 2018 SRL, având sediul în Str.
Aristide Demetriade, nr.1/5, camera 6, Municipiul Timișoara,
titular al Planului Urbanistic Zonal-Construire imobile pentru
locuințe și funcțiuni complementare (spații comerciale), împrejmuire teren și acces în incintă, Comuna Șimand. Localitatea
Șimand, E671/DN79, nr.423, C.F.304685 Șimand, TOP.38, 36,
37, 29/c/b, 39, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obţinere a avizului de mediu pentru planul menţionat
şi declanşarea etapei de încadrare. Prima versiune a planului
poate fi consultată la sediul APM Arad, strada Splaiul Mureșului, FN, localitatea Arad, judeţul Arad, de luni până joi între
orele 09.00-16.00, vineri între orele 09.00-13.00. Observaţii/
comentarii şi sugestii se primesc în scris la sediul APM Arad, în
termen de 15 zile de la data publicării anunţului.
l Informaţii generale privind autoritatea contractantă, în
special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon,
telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: 1.
Orașul Hârlău, str.Mușatini, nr.1, Oraşul Hârlău, județul Iaşi,
telefon/fax 0232.720.412, email: primariahirlau@yahoo.com,
cod fiscal 4541190. 2.Obiectivul: finanţarea nerambursabilă a
unor proiecte din cadrul programului sportiv de utilitate
publică „Promovarea sportului de performanţă”, proiecte
înaintate de către structuri sportive fără scop lucrativ din
oraşul Hârlău, pentru anul 2020. 3.Procedura aplicată: Selecţie
publică de proiecte -organizată în baza prevederilor Legii
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nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din
fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes
general. 4.Bugetul Local al Oraşului Hârlău prevede pentru
anul 2020 acordarea sumei de 100.000Lei pentru domeniul
sport. 5.Înscrierea candidaţilor: după publicarea anunțului în
Monitorul Oficial al României. 6.Data limită pentru depunerea
propunerilor de proiecte: 04.05.2020, ora 12.00. 7.Transmiterea
documentaţiei: la solicitarea scrisă (adresată Compartimentului Programe, Dezvoltare locală și Achiziții publice). 8.Verificarea eligibilităţii, înregistrării şi a îndeplinirii criteriilor
referitoare la capacitatea tehnică şi financiară până la data de
05.05.2020. 9.Selecția și evaluarea propunerilor de proiecte:
08.05.2020, ora 12.00. 10.Comunicarea rezultatelor: 12.05.2020.
11. Încheierea contractului sau a contractelor de finanţare
nerambursabilă: 15.05.2020. 12. Durata finanţării: anul 2020.
13. Criteriile şi condiţiile de acces la fondurile publice pentru
finanţările de mai sus sunt cuprinse în Documentaţiile pentru
elaborarea şi prezentarea propunerii de proiect, care se pot
obţine de la Compartimentul Programe, Dezvoltare Locală și
Achiziţii Publice din cadrul Primăriei Oraşului Hârlău. Selecţia
şi evaluarea proiectelor depuse în vederea finanţării nerambursabile se face de către comisia de evaluare. Atribuirea contractelor de finanţare se va face în ordinea punctajului total obţinut
de către fiecare solicitant şi în limita bugetului alocat.
Programul anual al finanțării nerambursabile a fost publicat în
Monitorul Oficial al României -Partea a VI-a, numărul
53/20.03.2020.

ADUNĂRI GENERALE
l Convocare (Completare ordine de zi). Consiliul de administrație al societății BIL TERENURI S.A., cu sediul social în
Mun.București, B-dul Pierre de Coubertin nr.3-5, Clădirea ELJ
Office Center, Subsol, spațiul S.5, Sector 2, înregistrată la
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/4196/2013, având codul unic de înregistrare
18284975, atribut fiscal „RO” și Identificatorul Unic la Nivel
European (EUID) ROONRC.J40/4196/2013, având în vedere
convocarea Adunării Generale Ordinare a acționarilor BIL
TERENURI S.A. realizată prin publicarea anunțului în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr.937 din 10.03.2020 și
în ziarul „Bursa” din 10.03.2020, Adunare ce se va întruni la
data de 10.04.2020 (prima convocare)/13.04.2020 (a doua
convocare), ora 12.00, la adresa: Mun.București, B-dul Pierre
de Coubertin nr.3-5, Office Building, etaj 6, Sector 2, având ca
dată de referință 03.04.2020, în temeiul art.117 indice 1 din
Legea societăților nr.31/1990, republicată, și potrivit prevederilor Actului constitutiv al societății, la solicitarea acționarului
BROADHURST INVESTMENTS LIMITED, prin cererea
înregistrată la BIL TERENURI S.A. în data de 23.03.2020,
decide completarea ordinii de zi a pentru Adunarea Generală
Ordinară a societății BIL TERENURI S.A. pentru data de
10.04.2020 (prima convocare)/13.04.2020 (a doua convocare),
ora 12.00, care se va ține la adresa din Mun.Bucureşti, B-dul
Pierre de Coubertin nr.3-5, Office Building, etaj 6, Sector 2,
pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la
sfârșitul zilei de 03.04.2020, cu următorul punct: 6.Acordarea
unei indemnizații suplimentare membrului Consiliului de
administrație Smallaudit Management SRL și mandatarea
unei persoane pentru a semna, în numele și pe seama Societății, Actul adițional la contractul de administrare cu acesta.
Prin urmare, se renumerotează art.6 din convocatorul publicat,
care va avea nr. 7, iar ordinea de zi completată a Adunării
Generale Ordinare a acționarilor societății este următoarea:
1.Prezentarea și aprobarea Raportului de gestiune al Consiliului de administrație pe anul 2019. 2. Descărcarea de gestiune
a administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2019.
3. Prezentarea Raportului auditorului financiar privind situațiile financiare ale anului 2019. 4.Prezentarea și aprobarea
situațiilor financiare ale anului 2019. 5.Aprobarea repartizării
rezultatului financiar înregistrat de Societate. 6. Acordarea
unei indemnizații suplimentare membrului Consiliului de
administrație Smallaudit Management SRL și mandatarea
unei persoane pentru a semna, în numele și pe seama Societății, Actul adițional la contractul de administrare cu acesta.
7.Mandatarea unor persoane pentru îndeplinirea formalităților
de publicitate. În cazul în care cvorumul necesar nu se va
întruni la data menționată, Adunarea Generală Ordinară a
actionarilor se va ţine la data de 13.04.2020, la aceeași oră şi în
acelaşi loc, cu aceeaşi ordine de zi. Președintele Consiliului de
administrație, Granted System Solutions S.R.L., Prin reprezentant permanent, Mihaela Sîrbu.
l Convocare. Consiliul de administrație al societății Electroaparataj S.A., cu sediul social în Mun.Târgoviște, Str.Calea
Câmpulung nr.121, C7, Județul Dâmbovița, înregistrată la
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dâmbovița sub nr.J15/80/2011, având Codul de Identificare Fiscală
RO 51 și Identificatorul Unic la Nivel European ROONRC.
J15/80/2011 („Societatea”), legal și statutar întrunit în data de
25.03.2020, în baza Deciziei Consiliului de administrație
nr.1/25.03.2020, convoacă Adunarea Generală Ordinară a
Acționarilor la data de 28.04.2020, ora 11.00, la adresa: Mun.
București, B-dul Pierre de Coubertin nr.3-5, Office Building,
etaj 6, Sector 2, cu următoarea ordine de zi: 1. Prezentarea și
aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de administrație pentru anul 2019; 2. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar pe anul 2019. 3.
Prezentarea raportului auditorului privind situațiile financiare
pe anul 2019. 4. Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare
pe anul 2019. 5.Aprobarea modului de repartizare a rezultatului Societății aferent anului 2019. 6. Aprobarea programului
de activitate și a bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul
2020. 7. Aprobarea Raportului anual, în conformitate cu
dispozițiile art.63 din Legea nr.24/2017 privind emitenții de
instrumente financiare și operațiuni de piață. 8.Aprobarea
realegerii în funcția de administrator a societății Aditek Technology S.R.L., persoană juridică română, cu sediul social în
Mun.Pitești, P-ța Vasile Milea nr. 4, bloc Mobilux, sc.B, et.1,
ap.3, județul Argeș, înregistrat la Oficiul Registrului de pe
lângă Tribunalul Argeș sub nr.J03/1480/2014, având Codul
Unic de Înregistrare 33805864, prin reprezentantul permanent
dl. Adrian Preda, cetățean român, născut la data de 29.01.1966
în Mun.București, Sector 4, în aceleași condiții, pentru o perioadă de 4 ani începând cu data ședinței adunării generale
convocate prin prezentul, și aprobarea împuternicirii președintelui Consiliului de administrație al Societății pentru a semna,
în numele și pe seama Societății, actul adițional la Contractul
de administrare cu administratorul reales. 9.Aprobarea datei
de înregistrare a acționarilor. Propunerea privind data de

înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârii Adunării Ordinare, dată ce urmează a fi stabilită
de Adunarea Generală, este 20.05.2020. 10.Mandatarea unei
persoane pentru îndeplinirea formalităților de publicitate. La
ședință pot participa și vota doar acționarii Societății, înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 16.04.2020. În
cazul în care cvorumul necesar nu se va întruni la data menționată, Adunarea Generală Ordinară se va ține la data de
29.04.2020, la aceeași oră și în același loc, cu aceeași ordine de
zi. Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau
împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul de a
introduce noi puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale, cu
condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un
proiect de hotărâre propus spre adoptare de Adunarea Generală. Acționarii au dreptul de a prezenta și proiecte de hotărâri
pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea
de zi a Adunării. Propunerile acționarilor privind introducerea
de puncte noi sau proiectele de hotărâri se vor înainta în scris
Societății, depuse personal sau transmise prin orice formă de
curierat, însoțite de o copie a actului de identitate valabil al
acționarului (CI/BI/certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice), plicul având mențiunea „Pentru Adunarea
Generală Ordinară a Acționarilor din data de 28.04.2020”.
Propunerile acționarilor privind introducerea de noi puncte pe
ordinea de zi, precum și proiectele de hotărâri pentru punctele
incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunării
se vor trimite la sediul social al Societății, respectiv la adresa:
mun.Târgoviște, str.Calea Câmpulung nr. 121 (C7), Jud.
Dâmbovița, Cod poștal 130098, până la data de 13.04.2020,
inclusiv. Acționarii Societății pot adresa întrebări privind
punctele de pe ordinea de zi a Adunării, întrebări care vor fi
înaintate în scris, la sediul social al Societății, respectiv la
adresa: mun. Târgoviște, str.Calea Câmpulung nr.121 (C7),
Jud. Dâmbovița, Cod poștal 130098, însoțite de o copie a
actului de identitate valabil (CI/BI/certificat de înregistrare în
cazul persoanelor juridice), până la data de 13.04.2020,
inclusiv, plicul având mențiunea „Pentru Adunarea Generală
Ordinară a Acționarilor din data de 28.04.2020”. Documentele
și materialele informative referitoare la problemele incluse pe
ordinea de zi a Adunării, proiectele de hotărâre, formularul
buletinului de vot prin corespondență în lb.română sau lb.
engleză, precum și formularele de procură specială în lb.română sau lb.engleză, pot fi obținute de la sediul social al
Societății, respectiv la adresa: mun.Târgoviște, str.Calea
Câmpulung nr.121 (C7), Jud.Dâmbovița, Cod poștal 130098,
Cabinet secretariat, începând cu data de 27.03.2020. Informațiile menționate mai sus vor fi disponibile și pe website-ul
Societății (www.electroaparataj.ro). Acționarii pot participa la
adunare personal sau prin reprezentanți, în baza unei procuri
speciale sau împuterniciri generale, conform dispozițiilor
legale. Procura se depune în original la sediul social al Societății, respectiv la adresa: mun.Târgoviște, str.Calea Câmpulung
nr.121 (C7), Jud.Dâmbovița, Cod poștal 130098, până la data
de 26.04.2020, ora 11.00. Procurile pot fi transmise și prin
e-mail, cu semnătură electronică extinsă încorporată, conform
Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa
office@electroaparataj.ro, menționând la subiect: „Pentru
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de
28.04.2020”, cu respectarea art.125 alin. (3) din Legea
nr.31/1990, republicată, până la data de 26.04.2020, ora 11.00.
Acționarii înregistrați la data de referință pot să-și exercite
dreptul de vot și prin corespondență. Formularul buletinului
de vot, cu legalizare de semnătură de către un notar public, va
putea fi depus personal sau transmis prin orice formă de curierat, însoțit de o copie a actului de identitate valabil al acționarului (CI/BI/certificat de înregistrare în cazul persoanelor
juridice), plicul având mențiunea „Vot prin corespondență
pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data
de 28.04.2020”, la adresa: mun.Târgoviște, str.Calea Câmpulung nr.121 (C7), Jud.Dâmbovița, Cod poștal 130098, pana la
data de 27.04.2020. Informații suplimentare se pot obține la
numerele de telefon 021.307.60.30 și 021.316.64.16. Președintele Consiliului de Administrație, Famagusta Management
S.R.L., prin reprezentant permanent, dl. Adrian Ioan Rus.
l Convocator al Adunărilor Generale Ordinare și Extraordinare ale Acționarilor Bittnet Systems. În conformitate cu
prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, ale Actului constitutiv,
Legii 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și
operațiuni de piață și ale Regulamentului ASF nr.5/2018
privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de
piață, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliului de
Administrație al societăţii Bittnet Systems S.A. -persoană
juridică română, cu sediul social în București, Str. Şoimuş,
nr.23, Bl.2, Sc.B, Ap.24, sector 4 şi cu adresa de corespondență
la sediul secundar din Bucureşti, Bd. Timișoara, nr.26,
Clădirea „Plaza Romania Offices”, et.1, sector 6, înregistrată la
Registrul Comerțului sub nr. J40/3752/22.02.2007, având Cod
Unic de Înregistrare RO21181848, convoacă: Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor pentru data de 29.04.2020, ora
11.00, la adresa sediului secundar situat în Bucureşti, Bd.
Timișoara, nr.26, Clădirea „Plaza Romania Offices”, et.1,
sector 6, la care sunt îndreptățiți să participe și să voteze acţionarii înregistraţi la sfârşitul zilei de 21.04.2020, considerată
data de referinţă, în registrul acţionarilor ţinut de Depozitarul
Central S.A. şi Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor pentru data de 29.04.2020, ora 12.00, la adresa sediului
secundar situat în Bucureşti, Bd. Timișoara, nr.26, Clădirea
„Plaza Romania Offices”, et.1, sector 6, la care sunt îndreptățiți
să participe și să voteze acţionarii înregistraţi la sfârşitul zilei
de 21.04.2020, considerată data de referinţă, în registrul acţionarilor ţinut de Depozitarul Central S.A. În cazul în care la
prima convocare nu se realizează cvorumul legal și statutar de
prezenţă, AGOA se va desfășura în data de 30.04.2020 ora
11.00, în acelaşi loc, cu aceeasi ordine de zi pentru toţi acţionarii înregistraţi în Registrul Acţionarilor la aceeaşi dată de
referinţă şi AGEA se va desfășura în data de 30.04.2020, ora
12.00, în acelaşi loc, cu aceeași ordine de zi pentru toţi acţionarii înregistraţi în Registrul Acţionarilor la aceeaşi dată de
referinţă. Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor este următoarea: 1.Conform procedurii de organizare și
desfășurare a adunărilor generale ale acționarilor societății,
alegerea președintelui de ședință a domnului Mihai-Alexandru-Constantin Logofatu și a secretarului de ședință a
doamnei avocat Ioana Precup, care are calitatea de acționar al
societății. 2.Aprobarea situaţiilor financiare anuale pentru
exerciţiul financiar 2019, însoţite de Raportul Administratorului şi de Raportul Auditorului Independent, precum şi
aprobarea propunerilor de repartizare a profitului. 3.Descărcarea de gestiune a administratorului societății pentru exerci-
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țiul financiar 2019. 4.Aprobarea bugetului de venituri şi
cheltuieli pentru exerciţiul financiar 2020. 5.Aprobarea datei de
21.05.2020 ca dată de înregistrare și 20.05.2020 ca ex-date,
conform art.86 pct.1 din Legea 24/2017. 6.Aprobarea împuternicirii, cu posibilitate de substituire, a domnului Cristian Ion
Logofătu, în calitate de membru al consiliului de administrație
al societății, pentru a semna hotărârile acționarilor și orice alte
documente în legătură cu acestea și pentru a îndeplini toate
procedurile și formalitățile prevăzute de lege în scopul implementării hotărârilor acționarilor, inclusiv formalitățile de
publicare și înregistrare a acestora în Registrul Comerțului sau
la orice altă instituție publică. Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor este următoarea: 1.Conform
procedurii de organizare și desfășurare a adunărilor generale
ale acționarilor societății, alegerea președintelui de ședință a
domnului Mihai-Alexandru-Constantin Logofatu și a secretarului de ședință a doamnei avocat Ioana Precup, care are calitatea de acționar al societății. 2. Aprobarea majorării
capitalului social cu suma de 8.134.224,5Lei prin emisiunea a
81.342.245 noi acţiuni cu valoare nominală de 0,1Lei/acţiune în
beneficiul acţionarilor înregistraţi în Registrul Acţionarilor
ţinut de Depozitarul Central la data de înregistrare ce va fi
stabilită de AGA. Repartizarea acţiunilor nou emise se va face
în proporție de 7 acţiuni gratuite pentru fiecare 10 acţiuni
deţinute. Dacă în cazul unui actionar aplicarea proporției de
7/10 conduce la un număr de acțiuni care nu este număr întreg,
numărul nou de acțiuni ce urmează a fi primite se calculează
prin rotunjire la întregul inferior. Societatea va compensa
acționarii pentru fracțiile astfel rezultate prin intermediul
Depozitarului Central. Suma de compensat se obține înmulțind fracția cu zece zecimale cu prețul de compensare și
rotunjind apoi la două zecimale rezultatul înmulțirii. Prețul de
compensare este egal cu valoarea nominală, respectiv 0,1Lei.
De exemplu în cazul în care, prin aplicarea raportului rezultă
1,5 acțiuni, respectivul acționar va primi 1 acțiune nouă și
0.05Lei. Majorarea capitalului social se va realiza prin utilizarea următoarelor surse: a.capitalizarea primelor de emisiune
în valoare de 7.087.082Lei; b. capitalizarea sumei de
1.047.142,5Lei din profitul de repartizat al anului 2019. Aprobarea datei de înregistrare (definită ca fiind data care serveşte
la identificarea acţionarilor asupra cărora se răsfrânge hotărârea), a datei ex-date și data plății, astfel: 21.07.2020 -data de
înregistrare; 20.07.2020 -data ex-date; 22.07.2020 -data plății
acțiunilor noi; 03.08.2020 -data plății pentru fracțiile rezultate
din rotunjirea la întregul inferior. 3.Aprobarea majorării capitalului social cu suma de 1.162.032,1Lei prin emisiunea a
11.620.321 noi acţiuni cu valoare nominală de 0,1 Lei/ acţiune
în beneficiul acţionarilor înregistraţi în Registrul Acţionarilor
ţinut de Depozitarul Central la data de înregistrare ce va fi
stabilită de AGA. Repartizarea acţiunilor nou emise se va face
1 acţiune gratuită pentru fiecare 10 acţiuni deţinute. Acționarii
sunt de acord că acțiunile astfel dobândite vor fi lăsate la
dispozitia societății, pentru o perioadă de 12 luni de la data
dobândirii, în vederea aducerii la îndeplinire a stock option
plan-urilor aprobate. Astfel, Depozitarul Central va încărca
acțiunile direct în contul societății, iar acționarii de la data de
înregistrare vor primi contravaloarea valorii nominale -0,1Lei
per acțiune. Dacă în cazul unui acționar aplicarea proporției
de 1/10 conduce la un număr de acțiuni care nu este număr
întreg, numărul nou de acțiuni ce urmează a fi primite se
calculează prin rotunjire în jos la primul număr întreg. Societatea va compensa acționarii pentru fracțiile astfel rezultate
prin intermediul Depozitarului Central. Suma de compensat se
obține înmulțind fracția cu zece zecimale cu prețul de compensare și rotunjind apoi la două zecimale rezultatul înmulțirii.
Prețul de compensare este egal cu valoarea nominală, respectiv
0,1Lei. Majorarea capitalului social se va realiza prin utilizarea
următoarelor surse: profit nedistribuit din anii financiari anteriori, în suma de 1.162.032,1Lei. Aprobarea datei de înregistrare (definită ca fiind data care serveşte la identificarea
acţionarilor asupra cărora se răsfrânge hotărârea), a datei
ex-date și data plății, astfel: 21.07.2020 -data de înregistrare;
20.07.2020 -data ex-date; 22.07.2020 -data plății pentru acțiunile noi; 03.08.2020 -data plății pentru fracțiile rezultate din
rotunjirea la întregul inferior. 4.Aprobarea majorării capitalului social prin realizarea de noi aporturi în formă bănească
din partea acţionarilor înregistraţi în Registrul Acţionarilor
ţinut de Depozitarul Central la data de înregistrare ce va fi
stabilită de AGA. Majorarea de capital social este supusă
aprobării adunării generale a acţionarilor prin derogare la
prevederile art.12.6 din actul constitutiv. Majorarea va avea loc
în următoarele condiţii: a.Numărul de acţiuni nou emise va fi
de 16.600.458 cu valoarea nominală de 0,1Lei/acţiune și o
primă de emisiune a cărei formulă calcul va fi decisă de
Adunarea Generală: Propunere de formula de calcul prima
emisiune: [(preț mediu de tranzacționare ultimele 30 zile) /
factor de ajustare] -0,1. Propunere factor de ajustare: 1,2.
Prețul mediu va fi calculat în funcție de data depunerii în
format fizic la registratura ASF a Prospectului/Propsectului
Proporționat aferent majorării. b.Majorarea capitalului social
se realizează prin oferirea acţiunilor noi spre subscriere, în
cadrul dreptului de preferinţă, către: i.acţionarii înregistraţi în
registrul acţionarilor la data de înregistrare aferentă majorării
capitalului social care nu şi-au înstrăinat drepturile de preferinţă în perioada de tranzacționare a acestora şi ii.persoanelor
care au dobândit drepturi de preferință, inclusiv prin cumpărare, în perioada de tranzacționare a acestora. c.După expirarea perioadei de exercitare a dreptului de preferinţă,
acţiunile nou-emise rămase nesubscrise vor fi oferite spre
subscriere în cadrul unui plasament privat, la un preţ ce va fi
mai mare decât preţul oferit acţionarilor conform pct.a) de mai
sus. d. Drepturile de preferinţă vor fi tranzacţionabile în cadrul
pieţei relevante administrată de Bursa de Valori Bucureşti, în
conformitate cu reglementările specifice acestei pieţe. e.
Numărul drepturilor de preferinţă emise va fi egal cu numărul
acţiunilor emise de Societate înregistrate în registrul acţionarilor, fiecărui acţionar înregistrat în registrul acţionarilor la
data de înregistrare aferentă majorării de capital social
urmând să îi fie alocat un număr de drepturi de preferinţă egal
cu numărul acţiunilor deţinute. f. Pentru subscrierea a 10
acţiuni noi în cadrul dreptului de preferinţă este necesar un
număr de 70 drepturi de preferinţă. Un deținător de drepturi
de preferință îndreptățit să participe în majorarea de capital
poate achiziţiona un număr maxim de acţiuni nou-emise
calculat prin împărţirea numărului de drepturi de preferinţă
deţinute la numărul drepturilor de preferinţă necesare pentru
a subscrie o acţiune nouă. În cazul în care din calculul matematic numărul maxim de acţiuni care poate fi subscris în
cadrul dreptului de preferinţă nu este un număr natural,
numărul maxim de acţiuni care poate fi efectiv subscris va fi
rotunjit în minus la numărul natural imediat inferior. g.Peri-

oada de exercitare a dreptului de preferinţă va fi de o lună de
la data stabilită în prospectul/prospectul proporţionat de ofertă
şi va începe la o dată ulterioară datei de înregistrare aferentă
majorării capitalului social şi datei de publicare a hotărârii în
Monitorul Oficial al României. h.Acţiunile rămase nesubscrise
după oferirea acestora în cadrul unui plasament privat vor fi
anulate prin decizia Consiliului de Administrație prin care se
constată rezultatele efective ale majorării capitalului social şi
prin care se aprobă modificarea actului constitutiv, urmând ca
valoarea majorării capitalului social să fie determinată prin
raportare la acţiunile efectiv subscrise în cadrul etapelor
menţionate la punctele mai sus. i.Drepturile de alocare a acțiunilor subscrise în cadrul celor două etape vor fi tranzacţionabile
în cadrul pieţei relevante administrată de Bursa de Valori
Bucureşti, în conformitate cu reglementările specifice acestei
pieţe. j.Majorarea capitalului social se realizează pentru asigurarea implementării planurilor de dezvoltare ale Grupului. k.
Consiliul de Administrație este autorizat să întreprindă orice
demersuri necesare pentru aducerea la îndeplinire a hotărârii
de majorare de capital social, inclusiv dar fară a se limita la:
i.contractarea serviciilor necesare pentru întocmirea documentaţiei necesare implementării majorării de capital social,
inclusiv dar fară a se limita la redactarea documentului de
prezentare a drepturilor de preferinţă, prospectul/prospectul
proporţionat pentru derularea exercitării dreptului de preferinţă, precum şi pentru derularea efectivă a majorării capitalului social; ii.perioada de subscriere şi modalităţile de plată; iii.
detaliile tranzacționabilității drepturilor de preferință și a celor
de alocare pe piața relevantă administrată de Bursa de Valori
București; iv.stabilirea tehnicii de înregistrare a plasamentului
(i.e. utilizând sistemul de tranzacționare al BVB sau prin
transfer direct); v.anularea acțiunilor nesubscrise în ultima
etapa a emisiunii; vi.adoptarea tuturor deciziilor necesare
pentru implementarea hotărârii de majorare a capitalului
social; vii.modificarea actului constitutiv conform rezultatelor
majorării de capital social. Aprobarea datei de înregistrare
(definită ca fiind data care serveşte la identificarea acţionarilor
asupra cărora se răsfrânge hotărârea), a datei ex-date și data
plății pentru drepturile de preferință, astfel 21.05.2020 -data de
înregistrare; 20.05.2020 -data ex-date; 22.05.2020 -data plății.
5.Aprobarea unui plan de incentivare a persoanelor cheie, prin
oferirea de opțiuni pentru achiziția unui număr de acțiuni de
maxim 5% din totalul acțiunilor Societății la preț preferențial
-Stock Option Plan -(„Planul”), în forma prezentată adunării
generale. 6.Aprobarea modificării art.9.14 din Actul constitutiv
în sensul eliminării din cuprinsul acestuia a tezei: „Valoarea
astfel calculată a capitalului social autorizat este de 24.355.406
acțiuni sau 2.435.540,6Lei.” și introducerea art.9.14.1 cu
următorul cuprins: „Valoarea capitalului autorizat este de
55.000.000 de acțiuni, respectiv 5.500.000Lei”. 7.Sub condiția
aprobării de către AGEA a modificării art.9.14 din Actul
constitutiv conform punctului 6 de mai sus, aprobarea modificării cuprinsului art.9.14 după cum urmează: „Consiliul de
administrație este autorizat ca, pentru perioada de 3 (trei) ani
de la data înregistrării prezentului act constitutiv actualizat la
Registrul Comerțului, să decidă majorarea capitalului social
subscris, prin una sau mai multe emisiuni de acțiuni până la o
valoare care să nu depășească jumătate din capitalul social
subscris, existent în momentul autorizării. Exclusiv în vederea
majorării capitalului social în condițiile anterior menționate, se
acordă Consiliului de administrație pentru fiecare dintre
majorările de capital realizate până la nivelul capitalului
autorizat, competenţa de a decide restrângerea sau ridicarea
dreptului de preferinţă al acţionarilor existenţi la data respectivei majorări a capitalului social.” 8.Aprobarea împuternicirii,
cu posibilitate de substituire, a domnului Cristian Ion
Logofătu, în calitate de membru al consiliului de administrație
al societății, pentru a semna hotărârile acționarilor și orice alte
documente în legătură cu acestea și pentru a îndeplini toate
procedurile și formalitățile prevăzute de lege în scopul implementării hotărârilor acționarilor, inclusiv formalitățile de
publicare și înregistrare a acestora în Registrul Comerțului sau
la orice altă instituție publică. Informații generale cu privire la
AGOA şi AGEA. Materiale informative şi întrebări privind
ordinea de zi: Începând cu data publicării convocatorului și
până la data stabilită pentru desfășurarea adunărilor generale,
pot fi obținute de către acționari prin transmiterea unei solicitări scrise la adresa investors@bittnet.ro sau pot fi descărcate
de pe site-ul societății www.bittnet.ro, categoria <Investors>,
secțiunea <General Shareholder Meetings> următoarele
documente: Convocatorul, situația privind numărul total al
acțiunilor emise și al drepturilor de vot la data convocării,
proiectele de hotărâri propuse spre aprobarea adunării generale, formularele de împuternicire generală/specială utilizabile
pentru votul prin reprezentare, formularele de vot ce vor fi
utilizate prin sistemul de transmitere electronică a votului prin
platforma de vot pusă la dispoziție de societate, Procedura de
participare la AGA în mod electronic aprobată prin Decizia
CA nr.03/20.03.2020, documentele care urmează a fi prezentate
în ședința adunărilor generale. Fiecare acționar are dreptul să
adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi, cu
respectarea Procedurii de organizare și desfășurare a adunărilor generale ale acționarilor societății (https://investors.
bittnet.ro/wp-content/uploads/2020/03/Procedura_AGA_
BNET-rerv200120.pdf), exclusiv la adresa investors@bittnet.
ro, până cel târziu la data de 28.04.2020, ora 11.00. Propunerile
acționarilor privind completarea ordinii de zi și proiecte de
hotărâri vor respecta dispozițiile cuprinse în Procedura de
organizare și desfășurare a adunărilor generale ale acționarilor
societății: https://investors.bittnet.ro/wp-content/
uploads/2020/03/Procedura_AGA_BNET-rerv200120.pdf.
Pentru exercitarea dreptului de a introduce puncte pe ordinea
de zi/dreptului de a prezenta proiecte de hotărâre pentru
punctele incluse ori propuse a fi incluse pe ordinea de zi a
Adunării, acționarii îndreptățiți vor putea transmite solicitarea
adresată Societatii la adresa investors@bittnet.ro, cu mențiunea scrisă „Propunere de noi puncte pe ordinea de zi pentru
Adunarea Generală a Acționarilor”, până la data de
13.04.2020, ora 17.00. Participarea la AGA. Conform prevederilor legale în vigoare, au dreptul de a participa și de a vota în
cadrul Adunării numai persoanele care sunt înregistrate ca
acționari la sfârșitul zilei de 21.04.2020 (data de referință).
Având în vedere Decretul privind instituirea stării de urgenţă,
precum și măsurile de preventie luate de autoritățile din
România, precum limitările privind adunările de persoane pe
teritoriul României, decret publicat în Monitorul Oficial
nr.0212 din 16 martie 2020 și a Hotărârii nr.11 din 13.03.2020 a
Grupului de suport tehnico-știintific privind gestionarea bolilor
înalt contagioase pe teritoriul României; Avînd în vedere
Decizia CA nr.03/20.03.2020 prin care a fost aprobată Procedura de organizare și desfășurare și votare în adunările gene-

rale ale acționarilor convocate pentru data de
29.04.2020/30.04.2020 prin mijloace electronice de comunicare
la distanță; Societatea susține astfel de măsuri și dorește să
limiteze pe cât mai mult posibil interacțiunile umane în legătură cu evenimentele corporative în această perioadă, neputând garanta obținerea avizelor legale pentru organizarea
ședințelor AGA la sediul secundar. Societatea recomandă
acționarilor participarea și votarea prin mijloace electronice de
comunicare la distanță la adunările generale convocate. Prin
derogare de la prevederile cuprinse în Procedura de organizare
și desfășurare a adunărilor generale ale acționarilor societății,
acționarii înscriși în registrul acționarilor la data de referință
pot participa la adunările convocate prin prezentul convocator,
utilizând sistemul de tele/video conferință pus la dispoziție de
societate, iar pentru exprimarea votului vor utiliza sistemul de
transmitere electronică a votului prin platforma de vot pusă la
dispoziție de societate. Procedura de participare și votare electronică la adunările generale ale acționarilor conform prezentului convocator este descrisă aici https://investors.bittnet.ro/
wp-content/uploads/2020/03/Procedura-Vot-Electronic-AGA-BNET-aprilie-2020.pdf. Procurile speciale /generale
vor fi comunicate la adresa investors@bittnet.ro, astfel încât să
fie primite de societate până cel târziu la data de 29.04.2020,
ora 11.00. Procurile nedepuse în termen sau în altă modalitate
decât cea descrisă prin prezentul convocator nu vor fi luate în
considerare. Informații suplimentare se pot obține prin transmiterea unei solicitări scrise la adresa investors@bittnet.ro sau
de pe site-ul societății www.bittnet.ro, categoria <Investors>,
secțiunea <General Shareholder Meetings>. Președintele
Consiliului de Administrație, Prin reprezentant Mihai-Alexandru-Constantin Logofatu.
l Convocare: I. Administratorul Unic al Conef S.A. (denumită în continuare “Societatea”), cu sediul în Bucureşti,
Splaiul Unirii nr.64, etaj 1, Sector 4, România, înmatriculată la
Registrul Comerţului sub nr. J40/377/1991, CUI RO 1555107
convoacă în temeiul art.117 din Legea nr. 31/1990 privind
societăţile comerciale, republicată, Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor înscrişi în Registrul Acţionarilor Societăţii
la sfârşitul zilei de 09 aprilie 2020, considerată data de referinţă, pentru data de 30 aprilie 2020, la orele 11:00, la sediul
Societăţii din Bucureşti, Splaiul Unirii nr. 64, etaj 1, Sector 4,
România. În cazul în care la data menţionată nu se întruneşte
cvorumul de prezenţă prevăzut de Actul constitutiv al Societăţii, se convoacă şi se fixează în temeiul art.118 din Legea
31/1990, republicată, cea de-a doua Adunare Generală Ordinară a Acţionarilor pentru data de 01 mai 2020, la orele 11:00
la sediul Societăţii din Bucureşti, Splaiul Unirii nr.64, etaj 1,
Sector 4, România. II. Ordinea de zi a Adunării Generale
Ordinare a Acţionarilor este următoarea: 1. Aprobarea raportului Administratorului Unic pentru anul 2019 şi descărcarea
lui de gestiune. 2. Aprobarea situaţiilor financiare pentru anul
2019 pe baza Raportului Administratorului Unic şi a Raportului Auditorului Financiar pentru anul 2019. 3. Aprobarea
Programului de Activitate pentru anul 2020. 4. Aprobarea
Bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2020. 5. Aprobarea remuneraţiei Administratorului Unic pentru anul 2020.
6. Aprobarea limitei generale a remuneraţiilor suplimentare
acordate directorilor pentru anul 2020. 7. Alegerea auditorului
financiar care va exercita funcţia de auditor financiar al Societăţii începând cu data de 01.09.2020 şi stabilirea duratei
contractului de audit. 8. Desemnarea persoanelor împuternicite să semneze contractul de audit financiar. 9. Aprobarea
împuternicirii domnului Ivan Constantin Emil pentru efectuarea tuturor formalităţilor necesare în vederea înregistrării
hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor. III.
Documentele şi materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta şi procura, de la
data convocării Adunării Generale a Acţionarilor, de la sediul
Societăţii din Bucureşti, Splaiul Unirii nr.64, etaj 1, Sector 4,
România. Formularele de procuri speciale pentru reprezentarea acţionarilor în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor se pot obţine de la adresa de mai sus. După completarea şi
semnarea procurii speciale, un exemplar se va transmite la
sediul Societăţii până la data de 28 aprilie 2020, ora 9:00, cel
de-al doilea urmând a fi înmânat reprezentantului pentru a-l
avea asupra sa în adunare. Informaţii suplimentare se pot
obţine la tel. 021-408.35.00.
l CONVOCATOR. Prin Decizia din data de 26 martie 2020
Consiliul de Administratie al Societatii PRODVINALCO S.A.
cu sediul în Cluj-Napoca, Calea Baciului, nr.2-4, Judetul Cluj,
înmatriculată la Registrul Comerţului Cluj sub nr. J12/68/1991,
Cod unic de înregistrare RO 199222, Capital social:
3.149.503,4 lei (în continuare “Societatea”), convoaca
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (A.G.O.A) pentru
data de 29 aprilie 2020 ora 14:00, pentru toţi acţionarii înregistraţi în Registrul Acţionarilor la sfârşitul zilei de 16 aprilie
2020, consideratã dată de referinţă. A.G.O.A. se va desfășura
la sediul social al PRODVINALCO SA. În caz de neîndeplinire
a condiţiilor de cvorum, A.G.O.A. se va desfășura în data de 30
aprilie 2020 în acelaşi loc, la aceeaşi oră, cu aceeaşi ordine de
zi. Ordine de zi: 1.Corectarea rezultatului reportat al anilor
anteriori. 2. Prezentarea, discutarea și aprobarea situațiilor
financiare aferente exercițiului financiar 2019. 3. Prezentarea,
discutarea și aprobarea raportului administratorilor privind
rezultatele economico -financiare aferente exercițiului financiar 2019. 4.Prezentarea, discutarea și aprobarea raportului
auditorului financiar independent cu privire la situațiile
financiare aferente exercițiului financiar 2019. 5. Repartizarea
pe destinații a profitului net aferent anului 2019. 6.Aprobarea
bugetului de venituri si cheltuieli aferent exercițiului financiar
2020. 7.Aprobarea remunerației cuvenite membrilor consiliului
de administrație pentru exercițiul în curs. 8.Descărcarea de
gestiune a administratorilor. 9. Mandatarea Președintelui /
Președintelui Executiv al Consiliului de Administrație pentru
a semna hotărârile adoptate și pentru efectuarea tuturor
demersurilor necesre în relațiile cu Oficiul Registrului Comerțului, Monitorul Oficial, A.S.F. și B.V.B. La A.G.O.A au dreptul
să participe și să voteze acționarii înscriși în Registrul Acționarilor la data de referință stabilită pentru sfârșitul zilei de 16
aprilie 2020. Doar persoanele care sunt acționari la această
dată au dreptul de a participa și de a vota în cadrul A.G.O.A.
Pentru participarea la A.G.O.A, acționarii trebuie să prezinte
actul de identitate. În cazul acţionarilor persoane juridice sau
a entităţilor fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acţionarilor de la data de
referinţă, primită de la Depozitarul Central. Documentele care
atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă
străină, alta decât limba engleză, vor fi însoţite de o traducere
realizată de un traducător autorizat în limba română sau în

ANUNȚURI

www.jurnalul.ro
limba engleză. Legalizarea sau apostilarea documentelor care
atestă calitatea de reprezentant legal al acţionarului nu este
obligatorie. Aceste prevederi se aplică şi pentru dovedirea
calităţii de acționar /reprezentant legal al acţionarului care
propune introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi a
A.G.O.A. sau care adresează întrebări emitentului privind
puncte de pe ordinea de zi a A.G.O.A. Reprezentarea acționarilor în cadrul A.G.O.A se poate face și prin alte persoane
decât acționarii. Participarea prin reprezentant se face în baza
unei împuterniciri speciale, conform formularului pus la
dispoziție pe site-ul www.prodvinalco.ro, sau a unei împuterniciri generale, cu respectarea prevederilor art.92 alin. 10-13
din Legea nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și art. 200 din Reg. ASF 5/2018
privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de
piață. Împuternicirea generală este împuternicirea acordată
pentru reprezentarea în una sau mai multe adunări generale
ale acţionarilor a uneia sau mai multor societăţi identificate în
împuternicire, care nu conţine instrucţiuni specifice de vot din
partea acţionarului. Împuternicirea generală trebuie să
conțină informațiile de la art. 202 din Regulamentul ASF nr.
5/2018. Acţionarii nu pot fi reprezentaţi în A.G.O.A pe baza
unei împuterniciri generale de către o persoană care se află
într-o situaţie de conflict de interese, astfel cum au fost menționate la art.92, alin. 15 lit. a-d din Legea 24/2017. Împuternicirea generală dată de un acţionar în calitate de client unui
intermediar, sau unui avocat, va fi acceptată de Prodvinalco
SA fără a solicita alte documente suplimentare referitoare la
respectivul acţionar, cu condiția respectării prevederilor art.
205 din Reg. ASF nr. 5/2018. Înainte de prima lor utilizare,
împuternicirile generale se depun la sediul Prodvinalco SA cu
48 de ore înainte de adunarea generală în copie, cuprinzând
menţiunea conformităţii cu originalul sub semnătura reprezentantului. Împuternicirea specială poate fi acordată oricărei
persoane pentru reprezentare în A.G.O.A. şi conţine instrucţiuni specifice de vot din partea acţionarului emitent. Împuternicirea specială va fi întocmită în 3 exemplare. Un exemplar se
remite imputernicitului pentru dovada calității în A.G.O.A, un
exemplar rămâne la acționar, iar un exemplar va fi transmis în
original către PRODVINALCO SA. Un acţionar poate
desemna prin împuternicire unul sau mai mulţi reprezentanţi
supleanţi care să îi asigure reprezentarea în A.G.O.A. în cazul
în care reprezentantul desemnat este în imposibilitate de a-şi
îndeplini mandatul. În cazul în care prin împuternicire sunt
desemnaţi mai mulţi reprezentanţi supleanţi, se va stabili şi
ordinea în care aceştia îşi vor exercita mandatul. Conform
art.208 din Reg. ASF nr. 5/2018, acționarii îndreptățiți să
participe la ședința adunării au posibilitatea să își exercite
votul prin corespondență, fără a mai fi necesară prezența fizică
a acestora. Votul prin corespondenţă poate fi exprimat de către
un reprezentant numai în situaţia în care acesta a primit din
partea acţionarului pe care îl reprezintă o împuternicire.
Formularele de vot prin corespondență și împuternicirile
speciale trebuie să fie însoțite de documentele care atestă calitatea de acționar mai sus menționate și un specimen de
semnatură legalizat/ certificat de un notar public sau de un
organism cu competențe de legalizare/ certificare a semnăturii
sau se poate proceda direct la legalizarea/certificarea semnăturii. Împuternicirile speciale si formularele de vot prin corespondență se transmit la sediul PRODVINALCO SA, sau
e-mail actionari@prodvinalco.ro, cu semnătură electronică
încorporată conform Legii 455/2001 privind semnătura electronică, cel târziu până la data 27 aprilie 2020. Oricare ar fi
modalitatea de comunicare, plicul destinat societății sau
e-mailul trebuie să conțină în clar mențiunea “împuternicere
pentru A.G.O.A” sau „formular de vot prin corespondență
pentru A.G.O.A”, după caz. Acționarii își pot modifica opțiunea inițială de vot sau mijlocul de exprimare a votului, fiind
considerat valabil ultimul vot exprimat și înregistrat până în
data de 27 aprilie 2020. Unul sau mai mulți acționari, reprezentând individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul
social are/au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a
adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de
o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare A.G.O.A, precum și dreptul de a prezenta proiecte de
hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse
pe ordinea de zi a A.G.O.A. Aceste drepturi pot fi exercitate în
termen de 15 zile de la data publicării convocării. Fiecare
acționar are dreptul să adreseze intrebări privind punctele de
pe ordinea de zi cel târziu până la data de 21 aprilie 2020.
Societatea va răspunde întrebărilor cel târziu în cadrul ședinței
adunării generale a acționarilor. De asemenea, se consideră că
un răspuns este dat dacă informaţia pertinentă este disponibilă pe pagina de internet a societăţii, în format întrebare-răspuns. Propunerile /solicitările pot fi transmise în original la
sediul PRODVINALCO SA, împreună cu documentele care
atestă calitatea de acționar, cu mențiunea pe plic “pentru
A.G.O.A.” sau trimise prin e-mail cu semnătura electronică
încorporată conform Legii 455/2001, la adresa actionari@
prodvinalco.ro. Având în vedere ultimele recomandări ale
autorităților publice române în legatură cu prevenirea /limitarea răspândirii COVID-19, cât și Decretul Prezidențial
privind starea de urgență publicat în Monitorul Oficial al
României la data de 16.03.2020, PRODVINALCO SA recomandă acționarilor săi ca în măsura posibilului: să acceseze
materialele informative pentru AGOA, în format electronic,
disponibile pe website-ul societății, mai degrabă decât în
format fizic la Registratură; să voteze prin corespondență, prin
utilizarea buletinului de vot prin corespondență; să utilizeze,
ca mijloace de comunicare, e-mailul cu semnătură electronică
extinsă încorporată, mai degrabă decât transmiterea prin
poștă sau prin curier la Registratură atunci când trimit (i)
propuneri cu privire la adăugarea de noi puncte pe ordinea de
zi a AGOA, (ii) proiecte de hotărâre, (iii) intrebări scrise
înainte de AGOA, (iv) procurile pentru reprezentarea în
AGOA sau (v) buletinele de vot pentru votul prin corespondență. Materialele informative aferente punctelor înscrise pe
ordinea de zi, împuternicirea specială/ formularul de vot prin
corespondență se pot obține de la sediul PRODVINALCO SA,
începând cu data de 27 martie 2020 în fiecare zi lucrătoare,
între orele 08:30 – 15:00 sau de pe site-ul www.prodvinalco.ro.
Informații suplimentare la telefon: 0728.853.315. Presedinte
C.A. -Albon Vasile.
l CONVOCATOR Consiliul de Administraţie al “Conpet”
S.A. societate administrată în sistem unitar, înființată şi funcționând în conformitate cu legislația română aplicabilă, cu sediul
social în Ploieşti, str. Anul 1848, nr. 1-3, înregistrată la Oficiul
Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Prahova sub nr.
J29/6/1991, cod de înregistrare fiscală RO 1350020, având
capitalul subscris şi vărsat în sumă de 28.569.842,40 lei, denu-

mită în continuare “Conpet” S.A. sau “Societatea”, în conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/ 1990, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 24/ 2017
privind emitenții de instrumente financiare şi operaţiuni de
piaţă, ale Regulamentului A.S.F. nr. 5/ 2018 privind emitenţii de
instrumente financiare şi operațiuni de piață şi ale altor acte
aplicabile, precum şi cu Actul Constitutiv al Societăţii, întrunit
în şedinţa Consiliului de Administrație din data de 24.03.2020
Convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor
(A.G.O.A.) pentru data de 29.04.2020, ora 10:00, la sediul
Societăţii Conpet S.A. situat în Municipiul Ploieşti, str. Anul
1848, nr. 1-3, județul Prahova, cu următoarea: Ordine de zi: 1.
Alegerea unui secretar al Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor (A.G.O.A.). 2. Aprobarea situaţiilor financiare la data şi
pentru exerciţiul financiar încheiat la 31.12.2019 întocmite în
baza reglementărilor contabile conforme cu IFRS aprobate
prin OMFP nr. 2844/ 2016, pe baza Raportului anual al administratorilor pentru exerciţiul financiar 2019 şi al Raportului
auditorului financiar independent BDO Audit S.R.L. 3. Aprobarea repartizării profitului net aferent exerciţiului financiar
2019 şi a unor sume din rezultatul reportat şi din alte rezerve,
stabilirea dividendului brut pe acţiune şi a datei plăţii dividendelor către acţionari, 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 salariaţilor
la profit: 6.400.879 lei (9,86%); - dividende cuvenite acționarilor: 57.757.444 lei (88,43%). b) repartizarea rezultatului
reportat reprezentând surplus realizat din rezerve din reevaluare în sumă de 4.399.439 lei, din care: - pentru acoperirea
rezultatului reportat reprezentând pierdere actuarială din
actualizarea beneficiilor acordate la pensionare: 983.674 lei; rezultat reportat provenit din corectarea erorilor contabile:
117.625 lei; - dividende cuvenite acționarilor: 3.298.140 lei. c)
stabilirea valorii dividendului brut propus a se acorda acționarilor în cuantum de: c1) - 6,67135515 lei/ acțiune din sumele
repartizate din profitul anului 2019 - pct. a); c2) - 0,38095632
lei/ acțiune din sumele repartizate din rezultatul reportat - pct.
b). d) stabilirea datei de 25.06.2020 ca data plăţii dividendelor
către acționari. e) plata dividendelor va fi efectuată în lei,
numai către acţionarii înregistraţi în Registrul Acţionarilor
(ţinut de “Depozitarul Central” S.A.) la data de înregistrare
stabilită de către Adunarea Generală a Acţionarilor, iar modalitatea de plată a dividendelor va fi adusă la cunoştinţa acţionarilor înainte de data începerii efectuării plăţii. Cheltuielile
ocazionate de plata dividendelor sunt suportate de către acţionari. 4. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor
Societăţii Conpet S.A. pentru exerciţiul financiar încheiat la
data de 31.12.2019. 5. Raportul anual al Comitetului de Nominalizare şi Remunerare cu privire la remuneraţiile şi alte
avantaje acordate administratorilor şi Directorilor cu contract
de mandat în cursul exerciţiului financiar 2019. 6. Aprobarea
Raportului Consiliului de Administrație privind activitatea de
administrare în anul 2019, întocmit în conformitate cu prevederile art. 55 din OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice şi cu prevederile din contractul
de mandat. 7. Aprobarea gradului total de îndeplinire (103,7%)
a indicatorilor cheie de performanță (ICP) financiari şi nefinanciari pentru anul 2019, conform Raportului Consiliului de
Administrație de monitorizare a încadrării indicatorilor cheie
de performanță ai administratorilor pentru anul 2019 în limitele aprobate de A.G.O.A. 8. Aprobarea acordării componentei
variabile cuvenite administratorilor pentru perioada de mandat
exercitată în anul 2019, în conformitate cu prevederile contractelor de mandat. 9. Aprobarea datei de înregistrare propusă de
Consiliul de Administraţie, respectiv 11.06.2020 (care serveşte
la identificarea acţionarilor care urmează a beneficia de dividende sau alte drepturi şi asupra cărora se răsfrâng efectele
hotărârii A.G.O.A.), respectiv ex date 10.06.2020. 10. Împuternicirea: a) Preşedintelui şedinței Adunării Generale Ordinare a
Acționarilor pentru semnarea Hotărârii A.G.O.A.; b) Directorului General pentru efectuarea formalităților necesare înregistrării prezentei hotărâri A.G.O.A., publicării în Monitorul
Oficial al României Partea a IV-a, precum şi pentru acordarea
dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru
efectuarea formalităților mai sus menționate. În cazul în care
la data primei convocări a A.G.O.A., respectiv 29.04.2020, ora
10:00, nu sunt îndeplinite condiţiile de cvorum/ validitate
prevăzute de lege şi de Actul Constitutiv pentru desfăşurarea
adunării generale, A.G.O.A. va avea loc în data de 30.04.2020,
ora 10:00 (a doua convocare), la sediul Societăţii din Municipiul
Ploieşti, str. Anul 1848, nr. 1-3, cu aceeaşi ordine de zi. La
A.G.O.A. (prima convocare şi a doua convocare) au dreptul să
participe şi să voteze doar acționarii care sunt înregistrați ca
acționari ai Societății “Conpet” S.A. la data de 16.04.2020
(data de referinţă) în Registrul Acţionarilor Societății ţinut şi
eliberat de către Depozitarul Central S.A. Situaţiile financiare
anuale, raportul anual al administratorilor şi propunerea cu
privire la repartizarea profitului se pun la dispoziția acţionarilor de la data convocării Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor. Proiectul de hotărâre al A.G.O.A. şi documentele şi
materialele de şedință sunt disponibile, atât în limba română
cât şi în limba engleză, pe pagina de internet a Societății la
adresa www.conpet.ro, secţiunea “Relaţia cu investitorii/
Documente A.G.A.” - A.G.O.A. din 29.04.2020, începând cu
data de 27.03.2020, ora 20:00 şi la sediul Societății (Biroul
Secretariat C.A. şi A.G.A.), începând cu data de 30.03.2020, în
zilele lucrătoare, între orele 8:00 - 14:30. Acționarii Societății
pot obține, la cerere, copii ale documentelor informative referitoare la punctele incluse pe ordinea de zi a A.G.O.A. Unul sau
mai mulţi acţionari, reprezentând, individual sau împreună, cel
puţin 5% din capitalul social al Societății, are/ au dreptul: 1) de
a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, cu condiţia ca fiecare punct să fie însoţit de
o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare
de adunarea generală, solicitările urmând a fi primite de către
Societatea “Conpet” S.A. în termen de cel mult 15 zile de la
data publicării convocării, respectiv până la data de 10.04.2020,
ora 10:00; 2) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele
incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării
generale, solicitările urmând a fi primite de către Societatea
“Conpet” S.A. în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, respectiv până la data de 10.04.2020, ora 10:00.
În cazul în care exercitarea dreptului de a introduce puncte pe
ordinea de zi a adunării generale determină modificarea ordinii
de zi din convocatorul publicat, Societatea va face toate demersurile necesare pentru republicarea convocatorului A.G.O.A.
cuprinzând ordinea de zi completată/ revizuită înainte de data
de referinţă 16.04.2020. În situația în care ordinea de zi a
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MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
Str. A.I. Cuza, Nr. 7
Tel.: 40251/416235
Craiova, 200585
Fax: 40251/411561
consiliulocal@primariacraiova.ro
www.primariacraiova.ro

ANUNŢ ÎNCHIRIERE PRIN LICITAŢIE PUBLICĂ (RELUARE)
1. Informaţii generale privind autoritatea contractantă, precum denumirea, codul de
identiﬁcare ﬁscală, adresa, datele de contact, persoana de contact: Municipiul Craiova,
codul ﬁscal 4417214, strada A.I. Cuza nr. 7, Craiova, Dolj, telefon 0251/416235, fax
0251/411561, e-mail consiliulocal@primariacraiova.ro, persoana de contact: Marta Stelian.
2. Informaţii generale privind obiectul procedurii de licitaţie publică, în special descrierea
şi identiﬁcarea bunului care urmează să ﬁe închiriat: Obiectul închirierii prin licitaţie
publică (reluare), pe o perioadă de 15 ani, îl constituie Hotelul şi Restaurantul, ce aparţin
domeniului public al Municipiului Craiova, situate în incinta “Complexului Sportiv CraiovaStadion de Fotbal”, B-dul Ilie Balaci nr. 8.
3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: Documentaţia de Atribuire şi Caietul de
Sarcini se pot ridica de la sediul Primăriei Municipiului Craiova, str. A.I. Cuza nr. 1, etaj 3,
camera 304, Serviciul Patrimoniu, telefon 0251/411008.
3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui
exemplar al documentaţiei de atribuire: Documentaţia de atribuire şi caietul de sarcini se
pun la dispoziţia oricărei persoane interesate, care a depus o cerere la Registratura Primăriei
Municipiului Craiova, cu sediul în Municipiul Craiova, str. A.I. Cuza nr. 7, judeţul Dolj.
3.2. Denumirea şi datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul
autorităţii contractante de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de
atribuire: Documentaţia de atribuire, inclusiv caietul de sarcini se pot ridica de la sediul
din str. A.I.Cuza nr. 1, Serviciul Patrimoniu, etaj 3, camera 304, cu prezentarea xerocopiei
cererii înregistrate la Registratura Primăriei Municipiului Craiova.
3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea documentaţiei, unde este cazul, potrivit
prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ:
costul unui exemplar al documentaţiei de atribuire inclusiv caietul de sarcini este de 100
lei şi poate ﬁ achitat în numerar la casieria Primăriei Municipiului Craiova.
3.4. Data-limită pentru solicitarea clariﬁcărilor: 06.04.2020.
4. Informaţii privind ofertele:
4.1 Data limită pentru depunerea ofertelor: 14.04.2020, ora 9:45.
4.2 Adresa la care trebuie depuse ofertele: sediul Primăriei Municipiului Craiova din
Craiova, str. A.I. Cuza nr. 7, la registratura Primăriei.
4.3 Numărul de exemplare în care trebuie depusă ﬁecare ofertă: 1 (unu).
5. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor:
14.04.2020, ora 10:00 la sediul Primăriei Municipiului Craiova, str. A.I. Cuza nr. 7.
6. Instanţa competentă în soluţionarea eventualelor litigii şi termenele pentru sesizarea
instanţei: Tribunalul Dolj, str. Brestei nr. 12, telefon/fax 0251/418612, fax 410140, e-mail:
inregistraredosare.dj@just.ro.
7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării:
25.03.2020.
adunării generale va fi completată/ revizuită, iar acţionarii nu
transmit împuternicirile speciale şi/ sau formularele de vot prin
corespondenţă actualizate, împuternicirile speciale şi formularele de vot prin corespondenţă transmise anterior completării/
revizuirii ordinii de zi vor fi luate în considerare doar pentru
punctele din acestea care se regăsesc pe ordinea de zi completată/ revizuită. Solicitările privind introducerea unor puncte
suplimentare pe ordinea de zi a A.G.O.A. / supunerea spre
aprobare A.G.O.A. a unor proiecte de hotărâre pentru punctele
incluse pe ordinea de zi sau pentru punctele solicitate a fi
incluse pe ordinea de zi, însoțite de justificarea / proiectele de
hotărâre propuse spre adoptare de adunarea generală pentru
punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a
A.G.O.A., trebuie formulate în scris către Consiliul de Administrație, cu respectarea termenelor sus-menţionate şi vor fi
transmise prin orice formă de servicii de curierat cu confirmare
de primire, direct la sediul “Conpet” S.A., în Ploieşti, str. Anul
1848, nr. 1-3, jud. Prahova, în plic închis, cu menţiunea “Biroul
Secretariat C.A. şi A.G.A. - Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor din data de 29.04.2020”, sau prin e-mail cu
semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr.
455/ 2001 privind semnătura electronică, la adresa: actionariat@conpet.ro. Acţionarii Societăţii, indiferent de cota de
participare la capitalul social, au dreptul să adreseze întrebări
în scris, în limba română sau în limba engleză, privind punctele
de pe ordinea de zi a A.G.O.A., întrebările urmând a fi transmise la sediul Societăţii din Ploieşti, str. Anul 1848, nr. 1-3, jud.
Prahova, prin orice formă de servicii de curierat cu confirmare
de primire, direct la sediul “Conpet” S.A., în Ploieşti, str. Anul
1848, nr. 1-3, jud. Prahova, în plic închis, cu menţiunea “Biroul
Secretariat C.A. şi A.G.A. - Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor din data de 29.04.2020” sau prin e-mail cu
semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr.
455/ 2001 privind semnătura electronică, la adresa actionariat@conpet.ro, până la data de 22.04.2020, ora 10:00. Pentru
identificarea acționarului persoană fizică, sau, după caz, a
reprezentantului legal al acționarului persoană juridică sau
entitate fără personalitate juridică, care adresează întrebări sau
care face propuneri pentru completarea ordinii de zi sau

propune proiecte de hotărâri, aceştia vor anexa solicitării
respective şi copii ale documentelor care să le ateste identitatea.
Răspunsurile la întrebările adresate vor fi publicate pe pagina
de web a Societăţii, la adresa e www.conpet.ro, secţiunea
“Relaţia cu investitorii - Informaţii tranzacţionare - Întrebări
frecvente” precum şi în secţiunea “Relaţia cu investitorii/
Documente A.G.A.” - A.G.O.A. din 29.04.2020. La A.G.O.A.
pot participa şi vota numai acționarii înregistrați la data de
referință 16.04.2020, personal sau prin reprezentanți, în baza
unei împuterniciri speciale sau generale, conform dispozițiilor
legale. Formularul de împuternicire specială şi împuternicire
generală vor fi disponibile începând cu data de 27.03.2020, ora
20:00, în limba română şi în limba engleză, în format electronic
pe pagina de web a acesteia, la adresa www.conpet.ro secţiunea
“Relaţia cu investitorii/ Documente A.G.A.” - A.G.O.A. din
29.04.2020 şi la sediul Societăţii, Biroul Secretariat C.A. şi
A.G.A., începând cu data de 30.03.2020, în zilele lucrătoare,
între orele 8:00 - 14:30. Împuternicirea specială va conține
modalitatea de identificare a calității de acționar şi numărul de
acțiuni deținute, precum şi instrucțiuni specifice de vot, cu
precizarea clară a opțiunii de vot “pentru” sau “ împotrivă”
sau “abținere” pentru fiecare punct supus aprobării inclus pe
ordinea de zi a A.G.O.A. Formularul de împuternicire specială
va fi actualizat de către Societate dacă se vor adăuga noi puncte
pe ordinea de zi a A.G.O.A. În situația discutării în cadrul
A.G.O.A., în conformitate cu prevederile legale, a unor puncte
neincluse pe ordinea de zi publicată, împuternicitul poate vota
pe marginea acestora conform interesului acționarului reprezentat. Acţionarul poate acorda împuternicire generală valabilă
pentru o perioadă care nu va depăşi 3 ani, permiţând reprezentantului său a vota în toate aspectele aflate în dezbaterea
adunărilor generale ale acţionarilor a unuia sau mai multor
emitenţi identificaţi în împuternicire, în mod individual sau
printr-o formulare generică referitoare la o anumită categorie
de emitenţi, inclusiv în ceea ce priveşte acte de dispoziţie.
Împuternicirea generală va putea fi acordată de acționar, în
calitate de client, doar unui intermediar definit conform prevederilor art. 2, alin. (1), pct. 20 din Legea nr. 24/ 2017 privind
emitenții de instrumente financiare şi operațiuni de piață sau

unui avocat. Împuternicirea specială în original, semnată şi,
după caz, ştampilată, precum şi împuternicirea generală
semnată, înainte de prima ei utilizare, în copie, cuprinzând
mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului legal şi însoțită de o declarație pe propria răspundere
în original semnată şi, după caz, ştampilată, dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit
împuternicirea de reprezentare prin împuternicire generală, din
care să reiasă că împuternicirea este acordată de respectivul
acționar, în calitate de client, intermediarului sau, după caz,
avocatului şi că împuternicirea este semnată de acționar,
inclusiv prin ataşare de semnătură electronică extinsă, dacă
este cazul, precum şi mandatul primit prin Ordin al Ministrului
Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri pentru participarea
reprezentatului statului în Adunarea Generală a Acționarilor,
în original, vor fi depuse, în limba română sau în limba engleză,
la sediul “Conpet” S.A., în Ploieşti, str. Anul 1848, nr. 1-3, jud.
Prahova, cu minim 24 ore înainte de adunare, respectiv până la
data de 28.04.2020, ora 10:00, în plic închis, cu menţiunea:
“Biroul Secretariat C.A. şi A.G.A. - Pentru Adunarea Generală
Ordinară a Acţionarilor din data de 29.04.2020” sau se pot
transmite cu semnătura electronică extinsă încorporată
conform prevederilor Legii nr. 455/ 2001 privind semnătura
electronică, până la aceeaşi dată şi oră antemenționate, pe
adresa de e-mail: actionariat@conpet.ro, sub sancţiunea prevăzută de art. 125, alin. (3) din Legea nr. 31/ 1990 privind societăţile, cu modificările şi completările ulterioare. În cazul în care
reprezentantul acționarului/ acționarilor este o instituție de
credit care prestează servicii de custodie, aceasta poate participa şi vota în cadrul A.G.O.A., în condițiile în care prezintă
Societății, până la data de 28.04.2020, ora 10:00, în original, o
declarație pe propria răspundere, semnată şi după caz, ştampilată, de reprezentantul legal al instituției de credit, în care se
precizează în clar, numele / denumirea acționarului în numele
căruia instituția de credit participă şi votează în cadrul
A.G.O.A., precum şi faptul că instituția de credit prestează
servicii de custodie pentru respectivul acționar pe baza instrucțiunilor de vot primite prin mijloace electronice de comunicare,
fără a mai fi necesară întocmirea unei împuterniciri speciale
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sau generale de către acționar. Custodele votează în adunarea
generală a acționarilor exclusiv în conformitate şi în limita
instrucțiunilor primite de la clienții săi având calitatea de acționari la data de referință de 16.04.2020. Acționarii înregistrați la
data de referință 16.04.2020 au posibilitatea de a vota prin
corespondență, înainte de A.G.O.A., prin utilizarea formularului
de vot prin corespondență, disponibil în limba română şi în
limba engleză, începând cu data de 27.03.2020, ora 20:00, în
format electronic pe pagina de web a acesteia, la adresa www.
conpet.ro secţiunea “Relaţia cu investitorii/ Documente A.G.A.”
- A.G.O.A. din 29.04.2020, precum şi la sediul Societăţii (Biroul
Secretariat C.A. şi A.G.A.), începând cu data de 30.03.2020, în
zilele lucrătoare, între orele 8:00 - 14:30. Formularele de vot prin
corespondenţă trebuie completate şi semnate de către acționari
persoane fizice şi însoțite de copia actului de identitate al acționarului semnat conform cu originalul de către titularul actului
de identitate/ completate şi semnate de către reprezentantul legal
al acționarului persoană juridică, însoțite de documentul oficial
care îi atestă calitatea de reprezentant legal. Calitatea de acționar, precum şi, în cazul acționarilor persoane juridice sau al
entităților fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant
legal se constată în baza listei acționarilor de la data de referință/
de înregistrare, primită de Societate de la Depozitarul Central
S.A. sau, după caz, pentru date diferite de data de referință/ de
înregistrare, pe baza următoarelor documente prezentate Societății de către acționar, emise de Depozitarul Central S.A., sau de
către participanții definiți conform legislației privind piața de
capital, care furnizează servicii de custodie: a) extrasul de cont
din care rezultă calitatea de acționar şi numărul de acțiuni deținute; b) documente care atestă înscrierea informației privind
reprezentantul legal la Depozitarul Central S.A./ respectivii
participanți. În cazul în care datele privind calitatea de reprezentant legal nu au fost actualizate la Depozitarul Central de către
acționarul persoană juridică până la data de referință, dovada de
reprezentant legal se face pe baza unui certificat constatator
eliberat de Oficiul Registrului Comerțului, în original sau în
copie conformă cu originalul, sau orice alt document emis de
către o autoritate competentă din statul în care acționarul este
înmatriculat legal şi care atestă calitatea de reprezentant legal,
emise cu cel puțin 3 luni înainte de data publicării convocatorului. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal,
întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi
însoțite de o traducere realizată de un traducător autorizat în
limba română sau în limba engleză. Nu este necesară legalizarea
sau apostilarea documentelor care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului. Formularele de vot prin corespondenţă, însoțite de documentele legale, vor trebui transmise în
original, în limba română sau în limba engleză, prin orice formă
de servicii de curierat cu confirmare de primire, direct la sediul
“Conpet” S.A., în Ploieşti, str. Anul 1848, nr. 1-3, jud. Prahova,
în plic închis, cu menţiunea “Biroul Secretariat C.A. şi A.G.A. Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor din data de
29.04.2020” sau prin e-mail cu semnătură electronică extinsă
încorporată conform Legii nr. 455/ 2001 privind semnătura
electronică, la adresa actionariat@conpet.ro, până la data de
28.04.2020, ora 10:00. Formularele de vot prin corespondență/
împuternicirile speciale sau generale care nu sunt primite la
sediul Societăţii în termenele indicate, respectiv până la data de
28.04.2020, ora 10:00, nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului şi majorităţii în A.G.O.A. Regulile stabilite
prin prezentul convocator, pentru organizarea şedinței A.G.O.A.,
din data de 29.04.2020/ 30.04.2020 (a doua convocare) vor fi
completate de prevederile legale aplicabile întreprinderilor
publice ale căror acțiuni sunt tranzacționate pe piața valorilor
mobiliare. Având în vedere ultimele recomandări ale autorităților publice române în legatură cu prevenirea/ limitarea răspândirii COVID-19, cât şi Decretul Prezidențial privind starea de
urgență publicat în Monitorul Oficial al României nr. 212 la data
de 16.03.2020, Conpet S.A. recomandă acționarilor săi ca în
măsura posibilului: - să acceseze materialele informative pentru
A.G.O.A., în format electronic, disponibile pe website-ul societății, mai degrabă decât în format fizic la sediul Societății; - să
voteze prin corespondență, prin utilizarea Buletinului de Vot
prin corespondență; - să utilizeze, ca mijloace de comunicare,
e-mailul cu semnatură electronică extinsă încorporată, mai
degrabă decât transmiterea prin poştă sau prin curier la Sediul
Societății atunci când înaintează (i) propuneri cu privire la
adăugarea de noi puncte pe ordinea de zi a A.G.O.A., (ii)
proiecte de hotărâre, (iii) întrebări scrise înainte de A.G.O.A., (iv)
Împuternicire pentru reprezentarea în A.G.O.A. sau (v) Buletin
de Vot pentru votul prin corespondență. Informaţii suplimentare
se pot obţine la sediul “Conpet” S.A. din Ploieşti, str. Anul 1848,
nr. 1-3, Biroul Secretariat C.A. şi A.G.A., tel. 0244.401.360 int.
2655, 2579, fax 0244.516.451, între orele 08:00 - 14:30, e-mail:
actionariat@conpet.ro. Preşedintele Consiliului de Administraţie, Cristian - Florin Gheorghe.
l Convocator. Adunarea Generală a Acționarilor Societății Teraplast S.A. Ordinară și Extraordinară 29 aprilie 2020. În conformitate cu prevederile art. 111, art.113 și art.117 din Legea 31/1990
privind societățile, cu modificările la zi, ale prevederilor Actului
Constitutiv, Legii nr.24/2017 privind emitenţii de instrumente
financiare şi operaţiuni de piaţă și ale Regulamentului ASF
nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare şi operaţiuni
de piaţă, Consiliul de Administratie al TERAPLAST SA, cu sediul
în Sărăţel, comuna Şieu-Măgheruş, DN 15A, km 45+500, județul
Bistrița-Năsăud, cod postal 427301, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bistrița-Năsăud sub
nr.J06/735/1992, având CUI 3094980, în ședința din data de 25
martie 2020 convoacă Adunarea Generală a Acționarilor -Ordinară și Extraordinară, pentru data de 29 aprilie 2020, care își va
desfășura lucrările la sediul societății situat în Sărăţel, comuna
Şieu-Măgheruş, DN 15A, km 45+500, județul Bistrița-Năsăud,
cod postal 427301, începând cu ora 10.00 pentru Adunarea Generală Ordinară, respectiv, ora 10.30 pentru Adunarea Generală
Extraordinară. La această Adunare Generală a Acționarilor sunt
îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați în
Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 16 aprilie 2020, stabilită
ca dată de referință. I.Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor
va avea următoarea ordine de zi: 1.Prezentarea și supunerea spre
aprobare a Raportului Consiliului de Administrație, privind situațiile financiare individuale și consolidate, aferente exercițiului
financiar 2019. 2.Prezentarea Raportului auditorului financiar
DELOITTE AUDIT S.R.L., privind situațiile financiare individuale și consolidate, aferente exercițiului financiar 2019. 3.
Prezentarea și supunerea spre aprobare a situațiilor financiare
individuale aferente exercițiului financiar 2019, pe baza Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului auditorului
financiar al Societății. 4.Aprobarea propunerii de repartizare a
profitului net aferent exercițiului financiar 2019 după cum
urmează: -Profit net realizat: 9.669.152Lei; -Rezerve legale:

539.239Lei; -Rezultat reportat: 9.129.913Lei. 5.Prezentarea și
supunerea spre aprobare a situațiilor financiare consolidate,
aferente exercițiului financiar 2019, pe baza Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului auditorului financiar al
Societății. 6.Descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație al Societății pentru exercițiul financiar 2019. 7.Prezentarea
și supunerea spre aprobare a Bugetului de Venituri și Cheltuieli
aferent exercițiului financiar 2020. 8.Prezentarea și supunerea
spre aprobare a Programului de Investiții, aferent exercițiului
financiar 2020. 9.Stabilirea nivelului remunerației membrilor
Consiliului de Administrație pentru anul în curs. Remunerația
astfel stabilită va rămâne valabilă până la data următoarei
adunări generale ordinare prin care se va aprobă cuantumul
indemnizațiilor administratorilor. 10.Alegerea unui membru
independent în Comitetul de Audit, pentru un mandat de 1 an de
zile începând cu data numirii, în conformitate cu Art.65 din titlul
I, capitolul IX, Legea 162/2017. 11.Stabilirea nivelului remunerației membrilor Comitetului de Audit. 12.Mandatarea Consiliului
de Administrație pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor
adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.
13.Mandatarea președintelui Consiliului de Administrație,
domnul Dorel Goia, să semneze, în numele și pe seama tuturor
acționarilor prezenți la adunare, Hotărârea A.G.O.A. 14. Mandatarea consilierului juridic al societății, doamna Kinga Vaida, care
se legitimează cu C.I. seria X.B. nr.370326, să îndeplinească toate
formalitățile privind înregistrarea Hotărârii A.G.O.A. la Oficiul
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bistrița-Năsăud și
publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea a
IV-a. II.Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor va avea
următoarea ordine de zi: 1.Aprobarea majorării capitalului social
cu suma de 40.539.546Lei*, prin emisiunea a 405.395.460 acțiuni
noi, cu valoarea nominală de 0,10Lei/acțiune, precum și stabilirea
unui preţ în valoare de 0,28Lei pentru compensarea fracţiunilor de
acţiuni rezultate în urma aplicării algoritmului şi rotunjirii rezultatelor la întregul inferior, conform prevederilor legale în vigoare.
Majorarea capitalului social se va realiza prin încorporarea rezervelor în suma de 40.539.546Lei, constituite din prima de emisiune
de 27.384.726Lei și alte rezerve de 13.154.820Lei și emisiunea a
405.395.460 acțiuni noi, cu valoarea nominală de 0,10Lei/acțiune.
Acțiunile nou emise nu vor modifica procentele de deținere ale
acționarilor și se vor distribui gratuit tuturor acționarilor societății
înscriși în Registrul Acționarilor la data de înregistrare ce va fi
stabilită prin prezenta. Majorarea de capital se va realiza pentru
susținerea activității curente a societății. Fiecărui acționar înregistrat în Registrul Acționarilor la data de înregistrare i se vor aloca
un număr de 1 acțiune gratuită la 3,3 acțiuni deținute. *La calcularea valorii cu care se majorează capitalul social s-a avut în
vedere numărul de acțiuni emise de Societate, din care s-a scăzut
un număr de 1490 acțiuni care au intrat în contul Societății (în
urma aplicării algoritmului şi rotunjirii rezultatelor la întregul
inferior ca urmare a procesării majorării de capital) și pe care
Societatea le deține la data prezentei, ținând cont de faptul că
acțiunile proprii nu dau drept la dividende sau alte drepturi.
Conform Hotărârii A.G.E.A.nr.1 din data de 20.12.2019, a fost
aprobată anularea acestor acțiuni proprii, fiind pe rol procedura
de anulare a acestora. 2.Aprobarea actualizării Actului Constitutiv
al Societății, în conformitate cu cele aprobate la pct.1 din prezenta,
după cum urmează: Art.7.Alin.(1) Capitalul social subscris și
vărsat al Societății TERAPLAST S.A. este de 133.780.501,80Lei
divizat într-un număr de 1.337.805.018 acțiuni nominative, cu
valoare nominală de 0,1Lei fiecare.” se modifică și va avea următorul conținut: „Capitalul social subscris și vărsat al Societății
TERAPLAST S.A. este de 174.320.047,80Lei divizat într-un
număr de 1.743.200.478 acțiuni nominative, cu valoare nominală
de 0,1Lei fiecare.” 3.Aprobarea limitei maxime de îndatorare pe
care o poate contracta societatea în perioada 29.04.202029.04.2021 și aprobarea garantării contractelor de credit și/sau de
leasing care vor fi accesate în limita stabilită, cu garanții reale
imobiliare/mobiliare, cesiuni ale drepturilor de creanță prezente și
viitoare, cesiuni legate de disponibilitățile curente și viitoare, care
rezultă din conturile curente și cesiuni ale drepturilor rezultate din
polițele de asigurare. Propunerea Consiliului de Administrație este
ca această limită de îndatorare să se ridice la valoarea totală de
180.000.000Lei. 4.Aprobarea suplimentării limitei maxime de
îndatorare, prevăzută la pct.3 de mai sus, pe care o poate
contracta societatea în perioada 29.04.2020-29.04.2021 cu suma de
180.000.000Lei, ce va fi folosită (dacă este cazul) exclusiv pentru
garantarea împrumuturilor subsidiarelor și aprobarea garantării
contractelor de credit și/sau de leasing care vor fi accesate de
subsidiare, în limita stabilită, cu garanții reale imobiliare/mobiliare, cesiuni ale drepturilor de creanță prezente și viitoare, cesiuni
legate de disponibilitățile curente și viitoare, care rezultă din
conturile curente și cesiuni ale drepturilor rezultate din polițele de
asigurare. 5.Mandatarea Consiliului de Administrație ca, până la
limita maximă de îndatorare aprobată, să îndeplinească, în
numele și pe seama Societății, toate acţiunile şi demersurile necesare sau utile în vederea aducerii la îndeplinire a celor aprobate
conform pct.3 și 4 din prezenta hotărâre. În acest sens, Consiliul
de Administrație va emite decizii cu privire la: -accesarea unor
credite bancare, încheierea unor contracte de credit/de leasing,
prelungirea contractelor de credit bancar/de leasing accesate,
stabilirea structurii de garanții aferente contractelor de credit/de
leasing accesat/prelungit, restructurarea/rescadentarea creditelor
acordate, schimbarea structurii garanțiilor creditelor existente în
sold, împuternicirea persoanelor care vor semna în numele și pe
seama TERAPLAST S.A. contractele de credit/contractele de
leasing/contractele de garanție/actele adiționale la contractele de
credit/de leasing, precum și orice alte documente sau instrumente
care sunt accesorii, aflate în legătură cu sau la care se face referire
în contractele de credit/de leasing, contractele de garanție sau
orice alte documente, precum și să semneze orice alte formulare,
cereri care ar putea fi necesare sau utile în legătură cu aceste
tranzacții bancare; -garantarea accesării de către subsidiarele
societății a unor credite bancare și/sau contracte de credit/de
leasing, stabilirea/schimbarea structurii de garanții aferente,
împuternicirea persoanelor care vor semna în numele și pe seama
TERAPLAST S.A. contractele de garanție/actele adiționale,
precum și orice alte documente sau instrumente care sunt accesorii, aflate în legătură cu sau la care se face referire în contractele
de garanție, precum și să semneze orice alte formulare, cereri care
ar putea fi necesare sau utile în legătură cu aceste tranzacții. 6.
Stabilirea datei de înregistrare care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, conform
art.86 alin.(1) din Legea nr.24/2017. Data propusă de Consiliul de
Administrație este 18 august 2020. 7.Aprobarea datei de 17 august
2020 ca „ex date”, respectiv data anterioară datei de înregistrare
la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor organelor
societare se tranzacționează fără drepturile care derivă din hotărâre, în conformitate cu art.2 alin.2 lit.l) din Regulamentul
nr.5/2018. 8. Aprobarea datei de 19 august 2020 ca data plății,
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astfel cum este definită de art.86 alin.2 din Legea nr.24/2017, art.2
alin.2 lit.h) și art.178 din Regulamentul nr.5/2018. 9.Mandatarea
Consiliului de Administrație pentru ducerea la îndeplinire a
hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a
Acționarilor. 10. Mandatarea președintelui Consiliului de Administrație, domnul Dorel Goia, să semneze, în numele și pe seama
tuturor acționarilor prezenți la adunare, Hotărârea A.G.E.A.
11.Mandatarea consilierului juridic al Societății, doamna Kinga
Vaida, care se legitimează cu C.I. seria X.B. nr.370326, să îndeplinească toate formalitățile privind înregistrarea Hotărârii A.G.E.A.
la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bistrița-Năsăud și publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României,
Partea a IV-a. Având în vedere ultimele recomandări ale autorităților publice române în legătură cu prevenirea/limitarea răspândirii COVID-19, Teraplast recomandă acționarilor săi ca în
măsura posibilului: -să acceseze materialele informative pentru
AGA, în format electronic, disponibile pe websiteul Societății, mai
degrabă decât în format fizic la Registratură; -să voteze prin
corespondență, prin utilizarea Formularelor de Buletin de Vot prin
corespondență; -să utilizeze, ca mijloace de comunicare, e-mailul
cu semnătură electronică extinsă încorporată, mai degrabă decât
transmiterea prin poștă sau prin curier la Registratură atunci când
trimit (i)propuneri cu privire la adăugarea de noi puncte pe
ordinea de zi a AGA, (ii)proiecte de hotărâre, (iii)întrebări scrise
înainte de AGA, (iv)procurile pentru reprezentarea în AGA sau
(v)Buletinele de Vot pentru votul prin corespondență. (1)Unul sau
mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel
puțin 5% din capitalul social, au dreptul (i)de a introduce puncte
pe ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor, cu condiția ca
fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de
hotărâre propus spre adoptare de Adunarea Generală a Acționarilor; (ii)de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse
sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale. (2)
Drepturile prevăzute la alin.(1) pot fi exercitate numai în scris, iar
documentele vor fi depuse în plic închis la sediul societății,
respectiv transmise prin orice formă de poștă sau curierat rapid cu
confirmare de primire, menționând pe plic în clar și cu majuscule
„PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR
DIN DATA DE 29/30.04.2020” sau transmise prin mijloace de
curierat sau prin mijloace electronice, cu semnătură electronică
extinsă încorporată conform Legii nr.455/2001 privind semnătura
electronică, la adresa de e-mail secretariatCA@teraplast.ro,
menționând la subiect: „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A
ACȚIONARILOR DIN DATA DE 29/30.04.2020”. (3)Acționarii
își pot exercita drepturile prevăzute la alin.(1) lit.(i) și (ii) în termen
de cel mult 15 zile calendaristice de la data publicării prezentei
convocări, respectiv până cel târziu în data de 13 aprilie 2020
inclusiv. Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind
punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor,
iar societatea va răspunde la întrebările adresate de acționari în
cadrul respectivei Adunări. Întrebările vor fi depuse în plic închis
la sediul societății, respectiv transmise prin orice formă de poștă
sau curierat rapid cu confirmare de primire, menționând pe plic în
clar și cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A
ACȚIONARILOR DIN DATA DE 29/30.04.2020” sau transmise
prin mijloace electronice, cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr.455/2001 privind semnătura electronică,
la adresa de e-mail secretariatCA@teraplast.ro, menționând la
subiect: „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 29/30.04.2020”, până la data de 27 aprilie
2020 inclusiv. Acționarii pot participa personal sau pot fi reprezentați în cadrul ședințelor Adunărilor Generale ale Acționarilor, fie
de reprezentanții lor legali, fie de alți reprezentanți cărora li s-a
acordat o procură specială sau o procură generală, în condițiile
art.92 alin.(10) din Legea nr.24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă. Accesul acționarilor este
permis prin simpla probă a identității acestora, făcută în cazul
acționarilor persoane fizice cu actul de identitate al acestora sau,
în cazul persoanelor juridice, al reprezentantului legal. Acționarii
pot acorda o procură (împuternicire) generală valabilă pentru o
perioadă care nu va depăși trei ani, permițând reprezentantului
desemnat să voteze în toate aspectele aflate în dezbaterea adunărilor generale ale acționarilor Societății, cu condiția ca procura
(împuternicirea) să fie acordată de către acționar, în calitate de
client, unui intermediar definit conform art.2 alin.(1) pct.20 din
Legea nr.24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi
operaţiuni de piaţă sau unui avocat. Acționarii nu pot fi reprezentați în adunarea generală a acționarilor pe baza unei procuri
(împuterniciri) generale, de către o persoană care se află într-o
situație de conflict de interese, în conformitate cu prevederile
art.92 alin.(15) din Legea nr.24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă. Procurile (împuternicirile)
generale se depun la Registratura Societății sau trimise prin orice
formă de poștă sau curierat cu confirmare de primire, cu 48 de ore
înainte de adunarea generală, respectiv până la data de 27 aprilie
2020, ora 10.00 pentru Adunarea Generală Ordinară, respectiv,
ora 10.30 pentru Adunarea Generală Extraordinară, în copie,
cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura
reprezentantului. Procurile pot fi transmise, în același termen, și
prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform
Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa secretariatCA@teraplast.ro, menționând la subiect: „PENTRU
ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA
DE 29/30.04.2020”. Calitatea de acționar, precum și, în cazul
acționarilor persoane juridice sau al entităților fără personalitate
juridică, calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei
acționarilor de la data de referință/de înregistrare, primită de
emitent de la depozitarul central, sau, după caz, pentru date diferite de data de referinţă/de înregistrare, pe baza următoarelor
documente prezentate emitentului de către acționar: a) extrasul de
cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni
deținute; b)documente care atestă înscrierea informației privind
reprezentantul legal la depozitarul central/respectivii participanți;
Cu toate acestea, dacă acționarul nu a informat la timp Depozitarul Central în legătură cu reprezentantul său legal sau nu este
menționată această informație în lista acționarilor de la data de
referință primită de societate de la Depozitarul Central, atunci
dovada calității de reprezentant se va face cu certificatul constatator, în original sau copie conformă cu originalul, eliberat de
Registrul Comerțului sau orice alt document, în original sau în
copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, în scopul
dovedirii existenței persoanei juridice și a numelui/calității de
reprezentant legal, cu o vechime de cel mult 1 lună raportat la
data publicării convocatorului adunării generale. Documentele
care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă
străină, alta decât limba engleză, vor fi însoţite de o traducere
realizată de un traducator autorizat în limba română sau în limba
engleză. Cerințele de identificare de mai sus se aplică în mod
corespunzător și pentru dovedirea calității de reprezentant legal al
acționarului care propune introducerea unor noi puncte pe

ordinea de zi a adunărilor generale ale acționarilor sau care adresează întrebări emitentului privind puncte de pe ordinea de zi a
adunărilor generale ale acționarilor. Conform art.200, alin.(4) din
Regulamentul ASF nr.5/2018 privind emitenții de instrumente
financiare şi operaţiuni de piaţă, un acționar poate desemna o
singură persoană să îl reprezinte la o anumită adunare generală.
Cu toate acestea, dacă un acționar deține acțiuni ale unei societăți
comerciale în mai multe conturi de valori mobiliare, această
restricție nu îl va împiedica să desemneze un reprezentant separat
pentru acțiunile deținute în fiecare cont de valori mobiliare cu
privire la o anumită adunare generală. Această prevedere nu
aduce atingere dispoziţiilor alin.(6) al art.200 din Regulamentul
ASF nr.5/2018. Conform art.200, alin.(5) din Regulamentul ASF
nr.5/2018 un acționar poate desemna prin împuternicire unul sau
mai mulți reprezentanți supleanți care să îi asigure reprezentarea
în adunarea generală în cazul în care reprezentantul desemnat
conform alin.(4) este în imposibilitate de a-și îndeplini mandatul.
În cazul în care prin împuternicire sunt desemnați mai mulţi
reprezentanți supleanți, se va stabili și ordinea în care aceștia își
vor exercita mandatul. Acționarii pot să voteze punctele înscrise
pe ordinea de zi și prin corespondență, formularul de vot,
completat și semnat corespunzător, va fi trimis în plic închis la
sediul societății, și trebuie să ajungă la sediul societății până cel
mai târziu în data de 27.04.2020, ora 10.00 pentru Adunarea
Generală Ordinară, respectiv, ora 10.30 pentru Adunarea Generală Extraordinară, menționând pe plic în clar și cu majuscule
„PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR
DIN DATA 29/30.04.2020”. Buletinele de vot pot fi transmise în
același termen și prin e-mail cu semnătură electronică extinsă
încorporată conform Legii nr.455/2001 privind semnătura electronică, la adresa secretariatCA@teraplast.ro, menționând la subiect:
„PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR
DIN DATA DE 29/30.04.2020”. Votul prin corespondență poate fi
exprimat de către un reprezentant numai în situaţia în care acesta
a primit din partea acționarului pe care îl reprezintă o împuternicire specială/generală care se depune la emitent în conformitate cu
art.92 alin.(14) din Legea nr.24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă. Formularele de procuri
speciale care vor fi utilizate pentru votul prin reprezentare,
precum și formularele care vor fi utilizate pentru votul prin
corespondență vor fi puse la dispoziția acționarilor, atât în limba
română, cât și în limba engleză și vor fi disponibile la adresa
sediului social al societății, în timpul zilelor lucrătoare, între orele
08.00-16.30 și pe pagina de web a societății: www.teraplast.ro,
Categoria „Investitori”, Secțiunea „Adunarea Generală a Acționarilor”, începând cu data de 27 martie 2020. Procurile speciale și
formularele de buletin de vot prin corespondență vor fi depuse în
original, fie în limba română, fie în limba engleză, la sediul societății respectiv transmise prin orice formă de poștă sau curierat
rapid cu confirmare de primire până la data de 27 aprilie 2020, ora
10.00 pentru Adunarea Generală Ordinară, respectiv, ora 10.30
pentru Adunarea Generală Extraordinară, menționand pe plic în
clar și cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A
ACȚIONARILOR DIN DATA DE 29/30.04.2020” sau pot fi
transmise, în același termen, și prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr.455/2001 privind
semnătura electronică, la adresa secretariatCA@teraplast.ro,
menționând la subiect: „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A
ACȚIONARILOR DIN DATA DE 29/30.04.2020”. Un exemplar
se va înmâna reprezentantului, unul va rămâne la societate, iar cel
de-al treilea exemplar va rămâne la acționar. La completarea
procurilor speciale și a buletinelor de vot prin corespondență, se va
ține cont de posibilitatea completării ordinii de zi a A.G.A. cu noi
puncte. În acest caz, procurile speciale actualizate și buletinele de
vot actualizate, atât în limba română, cât și în limba engleză, pot
fi obținute de la registratura societății și de pe pagina de web a
societății: www.teraplast.ro, Categoria „Investitori”, Secțiunea
„Adunarea Generală a Acționarilor”, începând cu data publicării
ordinii de zi completate. În cazul în care ordinea de zi va fi
completată iar acționarii nu trimit procurile speciale și/sau buletinele de vot prin corespondență actualizate, procurile speciale și
buletinele de vot prin corespondență trimise anterior completării
ordinii de zi vor fi luate în considerare doar pentru punctele din
acestea care se regăsesc pe ordinea de zi inițială. Acționarii pot
să-și desemneze reprezentantul și prin mijloace electronice, notificarea desemnării prin mijloace electronice putându-se face la
adresa de e-mail secretariatCA@teraplast.ro, cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr.455/2001 privind
semnătura electronică. Documentele și materialele informative,
precum și proiectele de hotărâri vizând problemele înscrise pe
ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor vor fi disponibile
acționarilor, atât în limba română, cât și în limba engleză, la sediul
societății, în timpul zilelor lucrătoare, între orele 08.00-16.30 și pe
pagina de web a societății: www.teraplast.ro, Categoria „Investitori”, Secțiunea „Adunarea Generală a Acționarilor”, începând cu
data de 27 martie 2020. În situația neîndeplinirii condițiilor de
validitate la prima convocare, următoarea Adunare Generală a
Acționarilor este convocată pentru data de 30 aprilie 2020, cu
menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare. Președintele Consiliului de Administrație, Dorel Goia. Consilier juridic,
Kinga Vaida.

LICITAŢII
l Anunţ de participare. 1. Autoritatea contractantă: Comuna
Borca, cu sediul în Sat Borca, comuna Borca, județul Neamț,
CUI 2614139, tel./fax: 0233.268.005, contact@primariaborca.ro,
reprezentat prin Geo-Ovidiu Niță, având funcţia de Primar.
2.Reglementări legale privind acordarea de finanţare nerambursabilă: Legea nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit
de interes general. 3. Domeniile pentru care se acordă finanţarea nerambursabilă: Activităţi sportive şi de tineret. Obiectivele specifice vor viza: -Stimularea acţiunilor care au ca scop
comun îndeplinirea unor obiective cu caracter sportiv (competiţii sportive, campionate etc.) - Încurajarea participării tinerilor
la activitati sportive, activități de recreere ca parte integrantă a
modului de viaţă, în vederea menţinerii sănătăţii. Activităţile cu
impact puternic pozitiv asupra comunităţii sunt considerate
prioritare. 4. Suma disponibilă pentru sprijinul financiar
acordat de autoritatea finanţatoare: Grantul disponibil este de
150.000 lei. Grantul maxim acordat prin acest program este de
cel mult 90% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului.
Diferenţa trebuie să fie asigurată din sursele proprii ale solicitantului. Fiecare solicitant trebuie să contribuie cu un aport
propriu de cel puţin 10% din costurile totale eligibile ale proiectului, sumă ce va fi identificată în contul deschis special pentru
proiect. Contribuţia în natură nu este eligibilă. Solicitantul are
obligația ca în termen de 5 zile de la semnarea contractului de
finanțare nerambusrabilă să facă dovada depunerii acesteia.

Atenție! Gradul de implicare financiară a solicitantului este un
criteriu de punctaj, cu cât contribuţia financiară proprie este
mai mare de 10%, cu atât punctajul obţinut la evaluare va fi mai
ridicat. Durata proiectelor: conform termenelor stabilite în
cererea de finanțare, fără a depăși anul calendaristic, cu mențiunea că termenul limită pentru depunerea raportului tehnico-financiar final este 20.12.2020. 5.Localizare: Grupul tinta trebuie
sa fie recrutat de pe raza teritorială a Comunei Borca. 6. Eligibilitatea aplicanţilor: conform ghidului solicitantului. 7. Unde şi
cum se depun cererile de finanţare. Documentele de eligibilitate
ale proiectului pot fi trimise numai prin postă/curier în plic
sigilat, la sediul Autorităţii Finanţatoare: Comuna Borca, sat
Borca, județul Neamț - Primăria, registratură. Documentele de
eligibilitate trebuie prezentate în limba română, în original,
îndosariate şi sigilate (puse într-un plic sigilat), cu opis în față.
Fiecare pagină a dosarului va fi numerotată. Plicul trebuie să
poarte numele complet al solicitantului, adresa organizaţiei,
titlul proiectului şi menţiunea (în limba română) “A nu se
deschide înainte de sesiunea de evaluare”, conform modelului
din ghidul solicitantului. Solicitările de finanţare trimise prin
orice alte mijloace (de exemplu prin fax, e-mail) sau trimise la
alte adrese, ori peste termenul limită indicat în anunţul de
participare, nu vor fi luate în considerare şi vor fi restituite
expeditorului aşa cum au fost depuse (plic închis). 8. Data
limită pentru depunerea propunerilor de proiect: 28.04.2020,
ora 15:00. Selecţia şi evaluarea proiectelor în vederea obținerii
finanțării nerambursabile se vor face de către comisia de
evaluare în perioada 29.04.2020 - 28.05.2020. 9. Informaţii
suplimentare. Documentația de solicitare a finanțării, precum și
alte informații se pot obţine la telefon: 0233.268.005. Notă: •
Programul pentru acordarea finanţărilor nerambursabile valabil
pe anul 2020, a fost publicat în Monitorul Oficial al României,
nr. 44 din 09.03.2020, Partea a VI-a. Primar Uat Comuna
Borca, Geo-Ovidiu Niță.
l 1.Informaţii generale privind concedentul, în special
denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul
de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail, persoană de contact:
Comuna Dridu, Strada Teiului, nr. 47, Comuna Dridu,
județul Ialomița, telefon 0243.282.941, fax 0243.282.701,
e-mail: primaria.dridu@yahoo.ro, cod fiscal 4364896. 2.
Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de
concesiune de bunuri/Informații cu privire la repetarea
procedurii de licitație dacă e cazul: licitaţie publică. 3. Data
publicării anunţului de licitaţie /anunţului negocierii
directe în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a:
02.03.2020, conform O.U.G.57/03.07.2019. 4.Criteriile
utilizate pentru determinarea ofertei câştigătoare: cel mai
mare nivel al redevenței. 5.Numărul ofertelor primite şi al
celor declarate valabile: 8 oferte primite, 8 oferte declarate
valabile. 6.Denumirea/numele şi sediul/ adresa ofertantului
a cărui ofertă a fost declarată câştigătoare: -pentru Lotul
17, ofertantul câștigător este Constantin Diana-Valentina,
str.Stufului, nr.10, Comuna Dridu, județul Ialomița;
-pentru Lotul 18, ofertantul câștigător este Dedu Ionuț-Valentin, str.Afinului, nr.4, Comuna Dridu, județul Ialomița;
-pentru Lotul 28, ofertantul câștigător este Costache Ionuț,
str.Crinului, nr.14, Comuna Dridu, județul Ialomița;
-pentru Lotul 35, ofertantul câștigător este Stanciu Gheorghe-Adrian, str.Lăcrămioarei, nr.10, Comuna Dridu,
județul Ialomița. 7.Durata contractului: 25 ani. 8.Nivelul
redevenţei: pentru Lotul 17: 702 Lei/ an; pentru Lotul 18:
702Lei/an; pentru Lotul 28: 795,20Lei/an; pentru Lotul 35:
657Lei/an. 9. Denumirea, adresa, numărul de telefon, fax
şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea
instanţei: Tribunalului Ialomița, Strada Cuza Vodă, nr.12,
Slobozia, județul Ialomița, telefon 0243.236.952,
0243.236.587 (centrală), fax 0243.232.266, e-mail: tr-ialomita-pgref@just.ro, infopubil@just.ro. 10.Data informării
ofertanţilor despre decizia de stabilire a ofertei câştigătoare: 25.03.2020. 11.Data transmiterii anunţului de atribuire către instituţiile abilitate, în vederea publicării:
26.03.2020.

PIERDERI
l Pierdut câine bichon alb, de talie mare, Bragadiru, Ilfov. Are
microcip, e sterilizat și răspunde la numele Oscar. 0728.726.203.

COMEMORĂRI
Amintirea lui

LAURENȚIU
MARTENCIUC
soț și tată devotat, ne
călăuzește viața
de 7 ani, de când a plecat
dintre noi, pe 28.03.2013.
Semnele dragostei lăsate
în inimile noastre se resimt
mai dureros, în contextul
dramei universale actuale,
și rămân cea mai
prețioasă moștenire.
Fie ca suﬂetul lui să se
odihnească în pace!
Soția și ﬁul.

