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ANUNȚURI
Miercuri, 29 aprilie 2020

Supliment Anunțuri Mica Publicitate

OFERTE SERVICIU
l SC Pasirom Interactiv SRL,
având CUI RO14947358, cu
sediul în București, str.Intrarea
Horbotei, nr.4, Bl. G5, sc.1, et.5,
ap.23, sector 3, angajează:
-Maistru instalator în contrucții,
cod cor: 311208 -6 posturi;
-Inginer instalații pentru
construcții, cod cor: 214203 -6
posturi; -Mașinist la mașini pentru
terasamente (ifronist), cod cor:
834201 -9 posturi; -Muncitor necalificat -cod cor: 931301 -12 posturi.
Cerințe: studii de specialitate,
experiență min.1 an. Selecția are
loc în data de 30.04.2020, ora
12.00, la sediul societății. Persoană
de contact: Ivanov Madalina
-0756.195.196.
l Primăria Comunei Răcăciuni,
Judeţul Bacău, organizează
concurs în vederea ocupării următorului post: -1 post contractual
vacant de execuție: Consilier I/A
în cadrul Serviciului Public de
Gospodărire Comunală Răcăciuni. Concursul pentru postul de
consilier I/A în cadrul Serviciului
Public de Gospodărire Comunală
Răcăciuni va avea loc la sediul
Primăriei comunei Răcăciuni,
judeţul Bacău, la data de 22 mai
2020, proba scrisă -ora 09.00 și 26
mai 2020, proba interviu -ora
09.00. Condiţiile generale
-conform art.3 din Hotărârea
Guvernului nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare.
Condiţii specifice -conform art.4
din Hotărârea Guvernului
nr.286/2011, cu modificările și
completările ulterioare: 1)Studii
superioare; 2)Vechime în muncă
-minimum 7 ani; 3)Permis auto
categ.B. Data până la care se pot
depune dosarele de înscriere: în
termen de 10 de zile lucrătoare de
la data publicării anunţului în
Monitorul Oficial al României
Partea a III-a, respectiv
14.05.2020. Relaţii suplimentare
se pot obține la sediul Primăriei
Răcăciuni sau la tel.0234.251.212
-persoană de contact: Lupan
Liliana -secretarul Comisiei de
concurs.

CITAŢII
l Subsemnata Silaghi Maria,
anunț deschiderea procedurii de
declarare judecătorească a morții
numitului Silaghi Ioan, în dosar
nr.1960/266/2019, al Judecătoriei
Negrești Oaș, cu ultimul domiciliu
cunoscut în Negrești Oaș, str.
Talna, nr.33, Județul Satu Mare.

Invit orice persoană să comunice
datele pe care le cunoaște în legătură cu cel dispărut, la adresa sus
menționată.
l Citație dosar 465/118/2020
emisă la 17.03.2020 de către
Tribunalul Constanța. Societatea Agro Top Shine SRL, cu
sediul în sat Tortoman, com.
Tortomanu, str.1 Decembrie,
nr.287, jud.Constanța, înregistrată la Reg. Com. sub nr.
J13/2383/2009, având CUI:
26170823, este chemată la
această instanță în data de
19.05.2020, ora 8.30, la sala
3-TR, complet cfond2, în calitate de Debitor, în contradictoriu cu Top Grain Cargo SRL,
în calitate de creditor, dosar
având ca obiect ordonanță de
plată, stadiu procesual- fond,
dosar instanță 465/118/2020.

DIVERSE
l ANAF intenţionează să închirieze spaţii de depozitare şi
servicii conexe. Detaliile complete
pot fi găsite pe site-ul www.anaf.
ro, sectiunea “Anunţuri” “Anunţuri de achiziţie de bunuri
şi servicii”.
l Semrom Oltenia SA anunță
publicare pe site-ul societății
http://www.semromoltenia.ro a
Raportului financiar anual
pentru anul 2019.
l Informare. Aceasta informare
este efectuata de: Primaria
Plosca, jud. Teleorman care a
depus documentatia la ABA
Arges-Vedea Pitesti, in vederea
obtinerii Avizului de Gospodarire
a Apelor pentru Lucrari de
exploatarea agregatelor minerale
din albia minora a raului Vedea”.
Informatii, sugestii si recomandari se pot transmite solicitantului si la tel.: 0247 327.501
persoana de contact Grosu
Daniel.

ADUNĂRI GENERALE
l Consiliul de Administraţie
convoacă Adunarea Generală
Ordinară a Acţionarilor SC
Dracula Park SA, înregistrată la
O R C B u c u r e ş t i s u b n r.
J40/6967/2010, CUI RO14077357,
în ziua de vineri, data de
29.05.2020, la ora 11.00, la adresa
Comuna Fundata, Sat Fundățica,
Nr.1 K, Jud.Brașov. Au dreptul de
a participa la Adunarea Generală,
acei acţionari care la sfârșitul zilei

de 14.05.2020 sunt înscriși în
Registrul Acționarilor. În cazul
neîndeplinirii cvorumului necesar
de prezenţă, Adunarea Generală
Ordinară a Acţionarilor va avea
loc sâmbătă, în data de
30.05.2020, la ora 15.00, Comuna
Fundata, Sat Fundățica, Nr. 1 K,
Jud.Brașov. Adunarea Generală
Ordinară a Acţionarilor are următoarea ordine de zi: 1) Prezentarea, dezbaterea şi aprobarea
raportului de gestiune al Consiliului de Administraţie. 2) Prezentarea, dezbaterea şi aprobarea
raportului de audit. 3)Prezentarea, dezbaterea şi aprobarea
bilanţului contabil, a contului de
profit şi pierderi şi a repartizării
profitului net aferent exerciţiului
financiar 2019. 4)Prezentarea,
dezbaterea şi aprobarea bugetului
de venituri şi cheltuieli pentru
anul 2020 şi a programului de
activitate pentru anul 2020. 5)
Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exerciţiul
financiar 2019. 6)Stabilirea remuneraţiei membrilor Consiliului de
Administraţie pentru anul 2020.
7)Numirea auditorului financiar
și fixarea duratei contractului de
audit financiar. 8)Aprobarea datei
de 17.06.2020 ca dată de înregistrare. Accesul acţionarilor înscrişi
în Registrul Acţionarilor la data
de referinţă, în locul în care se
desfăşoară Adunarea Generală a
Acţionarilor, este permis prin
simpla probă a identităţii acestora, făcută, cu actul de identitate
sau, în cazul persoanelor juridice
şi a acţionarilor persoane fizice
reprezentate, cu împuternicirea
dată persoanei fizice care le reprezintă.
l Convocator. Consiliul de Administrație al SC Microcomputer
Service SA, prin Preşedintele
Consiliului de Administraţie Dl.
Mândruleanu Constantin,
convoacă, în conformitate cu
prevederile Legii 31/1990,
Adunarea Generala Ordinară a
Acţionarilor în data de 30.05.2020,
ora 10.00, la sediul social al SC
Microcomputer Service SA,
persoană juridică română, cu
număr de înregistrare la ORC
Dolj J16/1244/1991, CUI:
RO2320656, cu sediul social în
Craiova, Str.Părului, Nr.8A-8C,
jud.Dolj, pentru toți acționarii
înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 12.05.2020
(data de referintă), cu următoarea
ordine de zi: 1.Prezentarea, discutarea și aprobarea Raportului de
Gestiune privind activitatea
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COMUNICAT
Societatea Ceprohart SA anunță investitorii și acționarii că Raportul
anual pentru anul 2019, întocmit în conformitate cu prevederile
Legii nr. 24/2017 și a Regulamentului ASF nr. 5/2018 poate ﬁ
consultat la sediul societății din Brăila, B-dul Al. I Cuza nr. 3 sau la
adresa de web: www.ceprohart.ro începând cu data de 28.04.2020.
economico-financiară la data de
31.12.2019. 2.Prezentarea, discutarea și aprobarea Raportului
Comisiei de cenzori pentru activitatea economico-financiară pe
anul 2019. 3.Prezentarea, discutarea și aprobarea Raportului
cenzorului extern independent.
4.Prezentarea, discutarea și aprobarea Bilanțului contabil și
contului de profit si pierderi pe
anul 2019. 5.Discutarea și aprobarea repartizării dividendelor,
pentru exercițiul financiar 2019.
6.Prezentarea, discutarea și aprobarea Bugetului de venituri și
cheltuieli pe anul 2020. 7.Prezentarea, discutarea și aprobarea
Programului de investiții pe anul
2020. 8.Aprobarea împuternicirii
Dl.Constantin Mândruleanu, în
calitate de Președinte CA, în
vederea îndeplinirii formalităților
necesare pentru punerea în aplicare a hotărârii. 9.Diverse. În
cazul în care pe data de 30.05.2020
nu se întrunește cvorumul
prevăzut de lege, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor este
convocată în data de 31.05.2020,
în același loc, la aceeași oră și cu
aceeași ordine de zi.
l Convocator: Consiliul de
Conducere al Fundaţiei pentru
Tineret a Municipiului Bucureşti,
în conformitate cu prevederile
legale în vigoare şi cu art.11 alin.
(1) din Regulamentul Intern de
Organizare şi Funcţionare (RIOF)
al FTMB, convoacă, în data de
24.06.2020 orele 18.00, la sediul
FTMB din Bucureşti, Calea
Şerban Vodă nr. 213, sector 4 Tehnic Club, Adunarea Generală
Ordinară a Organizaţiilor de/
pentru Tineret a FTMB cu următoarea Ordine de Zi: (1) Admiterea de noi organizaţii de/pentru
tineret ca membri în cadrul
Adunării Generale a FTMB şi
implicit modificarea şi completarea RIOF-ului în acest sens; (2)
Raport de activitate al Consiliului
de Conducere al FTMB pentru
perioada 01.01-31.12.2019; (3)
Aprobarea Situaţiilor Financiare
anuale la 31.12.2019, ce includ
bilanţul contabil, contul de profit
şi pierdere, repartizarea rezultatului exerciţiului financiar, situaţia
activelor imobilizate, însoţite de

Raportul de Gestiune şi Raportul
Comisiei de Cenzori; (4) Aprobarea Bugetului de venituri şi
cheltuieli pe anul 2020 şi a Calendarului de proiecte proprii şi în
parteneriat ale FTMB pe anul
2020. În cazul în care la data şi
ora stabilite nu se întruneşte
cvorumul necesar, Adunarea
Generală Ordinara a Organizatiilor de/pentru Tineret a FTMB
este reconvocata pentru data de
25.06.2020, orele 18.00 la aceeaşi
adresă şi cu aceeaşi ordine de zi.
Organizaţiile membre în
Adunarea Generală a Organizaţiilor de/pentru Tineret a FTMB vor
delega reprezentanţi pentru participarea la şedinţa Adunării Generale, printr-un mandat scris ce va
fi înaintat pentru înregistrare
până la data prezentării pentru
participarea la şedinţă. Relaţii
suplimentare la tel.: 021/335.13.72;
021/410.70.72; 0752.190.705 Roxana Elena Ionita - Secretar
General FTMB; e-mail office@
ftmb.ro. Prezentul convocator
anulează convocatoarele publicate
î n J u r n a l u l N a ţ i o n a l n r.
5 7 9 / 0 9 . 0 3 . 2 0 2 0 ş i n r.
592/26.03.2020, România Liberă
nr. 8580/09.03.2020 şi Adevărul nr.
8306/26.03.2020, ca efect al măsurilor impuse prin ordonanţele
militare aferente stării de urgenţă.

LICITAŢII
l Societatea AS3-Administrare
Străzi S3 SRL intenționează să
încheie un contract de achiziție
publică pentru lucrări de proiectare, furnizare și execuție echipamente HVAC și Patinuar pentru
Clădire C1 din cadrul proiectului
„Modernizare și reabilitare Parc
Pantelimon”. „Documentația de
atribuire” se poate solicita la
adresa de email: achizitii@
as3-strazi.ro sau la adresa din
Șoseaua Gării Cățelu nr.1M (Parc
Pantelimon), Sector 3, București.
Data limită de depunere a ofertelor este 04.05.2020, ora 10.00.

PIERDERI
l Pierdut parafă, în data de
25.04.2020, cod parafă B 68092 Dr.
Golumbeanu Elvira medic specialist cardiologie. Se declară nulă.

