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OFERTE SERVICIU
l Creșa Nr.1, cu sediul în Pașcani,
str.Sportului, nr.11, judeţul Iași,
anunţă amânarea concursului
conform H.G. nr. 286/2011 pentru
ocuparea postului contractual
vacant de infirmieră organizat
iniţial: -Proba scrisă în data de
01.04.2020, ora 10.00; -Proba
interviu în data de 06.04.2020, ora
10.00 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 239/10.03.2020, pagina 6,
cod 246.592.
l Consiliul Judeţean Bihor, cu
sediul în Oradea, Parcul Traian,
nr.5, jud.Bihor, organizează concurs
de promovare, în data de
24.04.2020, ora 10.00 -proba scrisă și
în data de 30.04.2020, ora 10.00
-proba interviu, pentru ocuparea
postului contractual de conducere
vacant de director la Direcția Social
Comunitară Bihor. Condiții de
participare la concurs: Candidații
trebuie să îndeplinească condițiile
generale prevăzute la art.3 din
Hotărârea nr.286/2011. Condițiile
specifice de participare: -studii de
lungă durată absolvite cu diplomă
de licență sau echivalent în domeniul științe juridice sau științe economice; -vechimea în specialitatea
studiilor absolvite: minim 3 ani;
-cunoștințe de operare pe calculator:
nivel mediu dovedite prin diplomă/
certificat/atestat. Dosarele de
înscriere la concurs se pot depune în
termen de 10 de zile lucrătoare de la
data publicării în Monitorul Oficial,
Partea a III-a, respectiv în perioada
31.03.2020-13.04.2020, ora 16.00, la
sediul Consiliului Județean Bihor și
trebuie să conțină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art.6
din Hotărârea Guvernului
nr.286/2011, cu completările și
modificările ulterioare. Relații suplimentare se pot obține la sediul
Consiliului Județean Bihor -Serviciul Monitorizarea Instituțiilor
Subordonate și la nr.de telefon
0259.441.310.
l Unitatea Militară 01912 Borcea,
din Ministerul Apărării Naţionale,
cu sediul în Com.Borcea, Blocuri
Bărăganu, jud.Călăraşi, anunţă

amânarea concursului conform
H.G.nr.286/2011 pentru ocuparea
posturilor vacante de personal civil
contractual de Expert debutat, birou
achiziţii: 1 post şi Contabil tp.II,
birou contabilitate: 1 post, organizat
iniţial: -Proba scrisă în data de
02.04.2020, ora 10.00; -Proba practică în data de 08.04.2020, ora 10.00;
-Proba interviu în data de
14.04.2020, ora 10.00 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
244/11.03.2020 pagina 2, cod
246.814.
l Unitatea Militară 01912 Borcea,
din Ministerul Apărării Naţionale,
cu sediul în Com.Borcea, Blocuri
Bărăganu, jud.Călăraşi, anunţă
amânarea concursului conform
H.G.nr.286/2011 pentru ocuparea
posturilor vacante de personal civil
contractual de Inginer debutat,
birou infrastructură: 1 post şi
Muncitor calificat III (electrician în
construcţii), formaţiune cazarmare:
2 posturi, organizat iniţial: -Proba
scrisă în data de 03.04.2020, ora
10.00; -Proba practică în data de
09.04.2020, ora 10.00; -Proba
interviu în data de 15.04.2020, ora
10.00 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 250/12.03.2020 pagina 2-3,
cod 246.844.
l Agenţia Judeţeană pentru
Ocuparea Forţei de Muncă Cluj cu
sediul în Cluj-Napoca, str. George
Coşbuc, nr. 2, jud. Cluj, organizează
concurs pentru ocuparea funcției
contractuale vacante de: - Administrator, grad I, M (studii medii) din
cadrul Serviciului Administrare
Buget - Compartimentul Achiziţii
publice, administrativ, protecţia
muncii şi PSI. Condiţiile generale
pentru participarea la concurs:
candidaţii trebuie să îndeplinească
condiţiile prevăzute la art. 3 din
Anexa la Hotărârea Guvernului nr.
286/2011. Condiţii specifice de participare la concurs: - studii medii
absolvite cu diplomă de bacalaureat;
- vechime în muncă: minimum 3
ani; - cunoştinţe de nivel mediu de
operare PC – Word, Excel, Power

I

Point, Internet; - deținere permis
auto categoria B. Programul concursului: - proba scrisă în data de
24.04.2020, ora 10:00, la sediul instituției; - proba interviu în data de
28.04.2020, ora 10:00, la sediul
instituției. Candidaţii vor depune
dosarele de participare la concurs în
termen de 10 zile lucrătoare de la
data publicării anunţului în Monitorul Oficial, respectiv în perioada
30.03.2020-10.04.2020, la sediul
instituției. Dosarul de înscriere la
concurs trebuie să conțină, în mod
obligatoriu, documentele prevăzute
la art. 6 din Anexa la H.G. nr.
286/2011. Condițiile de participare
la concurs și bibliografia se afișează
la sediul instiuției și pe site-ul acesteia. Relații suplimentare se pot
obține la nr. de tel: 0264590227, int.
314 sau prin email: adriana.sasniresan@cj.anofm.ro.

DIVERSE
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.Denumirea autorităţii
finanţatoare: Municipiul Vaslui, str.
Spiru Haret, nr.2, Vaslui, județul
Vaslui, telefon 0235.310.999, fax
0235.315.946, email: pmv@primariavaslui.ro, comunicare@primariavaslui.ro, cod fiscal 3337532.
Municipiul Vaslui invită persoanele
juridice fără scop patrimonial,
respectiv asociaţiile şi fundaţiile
constituite conform legii, care îndeplinesc condiţiile prevăzute de
Legea nr. 350/2005, să depună ofertă
în scopul atribuirii contractelor de
finanţare nerambursabilă, pentru
domeniul: Culte. 2. Procedura aplicată pentru atribuirea contractelor
de finanţare nerambursabilă a
proiectelor din domeniul culte pe
anul 2020 este prevăzută de art.6
din Legea nr.350/2005, privind
regimul finanţărilor nerambursabile
din fonduri publice alocate pentru
activităţi nonprofit de interes
general din Municipiul Vaslui. 3.
Sursă de finanţare a contractului:
buget local. Reglementări legale
privind acordarea de finanţare
nerambursabilă: -Legea nr. 350/2005
privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate

➤ alege ziua apariției
➤ plătește cu cardul

pentru activităţi nonprofit de interes
general; -Legea nr. 489/2006 privind
libertatea religioasă şi regimul
general al cultelor; -Legea nr.98/2016
privind achiziţiile publice; -Ghidului
Solicitantului privind regimul finanţărilor nerambursabile alocate de la
bugetul local cultelor religioase
recunoscute de lege, care își desfășoară activitatea în Municipiul
Vaslui aprobat prin H.C.L. nr.
54/2017, modificat și completat prin
H.C.L. nr. 23/2018; -Regulament
privind stabilirea unor forme de
sprijin financiar, de la bugetul local
al Muncipiului Vaslui, pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România,
aprobat prin H.C.L. nr. 54/2017;
-Hotărârea Consiliului Local Vaslui
nr. 13/20.02.2020 -privind aprobarea
Programului anual al finanţărilor
nerambursabile de la bugetul local al
Municipiului Vaslui, pentru activităţi nonprofit de interes general,
aferent anului 2020. 4. Obiectul:
Finanţarea nerambursabilă a unor
proiecte din domeniul culte religioase, proiecte înaintate de către
structurile fără scop patrimonial din
Municipiul Vaslui, pentru anul 2020.
5.Procedura: Selecţie publică de
proiecte organizată în baza prevederilor Legii nr. 350/2005 privind
regimul finanţărilor nerambursabile
din fonduri publice alocate pentru
activităţi non profit de interes
general. 6.Cerinţe minime de calificare: Cererile de finanţare nerambursabilă vor fi însoţite, obligatoriu,
de următoarele documente: a)
formularul de solicitare a finanţării,
conform Anexei 2 a Ghidului; b)
bugetul de venituri şi cheltuieli al
programului/proiectului, conform
Anexei 3 a Ghidului; c) documente
din care să rezulte că organizaţia
cultului religios recunoscut de lege
-parohia, are personalitate juridică;
d) ultimul extras de cont bancar (dar
nu mai vechi de 30 de zile de la dată
depunerii cererii), din care să rezulte
deţinerea disponibilităţilor băneşti
reprezentând cota proprie de finanţare a aplicantului; e) declaraţia pe
proprie răspundere, Anexa 4 a
Ghidului; f) declaraţia de imparţialitate a beneficiarului conform
Anexei 5 a Ghidului; g) documente
privind colaborarea sau parteneriatul cu alte autorităţi publice sau cu
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organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale, dacă este cazul; h)
copie a certificatului de înregistrare
fiscală; i) în cazul monumentelor
istorice şi al bunurilor din patrimoniul cultural naţional, potrivit legislaţiei în vigoare privind restaurarea
şi conservarea monumentelor istorice şi a bunurilor din patrimoniul
cultural naţional se va prezenţa şi
copia autorizaţiei eliberate de
Comisia Ministerului Culturii; j) în
cazul lucrărilor de pictură a bisericii
sau paraclisului, se va prezenţa şi
copia autorizaţiei eliberate de
Comisia de pictură bisericească; k)
devizul de lucrări, la preţuri actualizate, pentru lucrările rămase de
executat, datat pe anul în curs,
elaborat de o persoană fizică/juridică autorizată; l)copie de pe autorizaţia de construire pentru reparaţii
capitale şi construcţii, eliberată
potrivit Legii nr.50/1991 privind
autorizarea executării lucrărilor de
construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; m)alte
documente considerate relevante de
către aplicant (contracte de parteneriat, contracte de colaboare,
contracte de sponsorizare etc.); n)
CV-ul echipei de proiect şi copie de
pe actul de identitate al solicitantului; o) fotografii ce atestă stadiul
existent al obiectivului ce impune
executarea de lucrări pentru care se
solicită sprijin financiar. Pe verso se
datează şi vor fi ştampilate şi
semnate de solicitant. 7. Durata
finanţării: anul 2020. 7.1. Documentația pentru elaborarea și prezentarea propunerilor de proiect este
disponibilă în format electronic, pe
site-ul Primăriei Municipiului
Vaslui: www.primariavs.ro, în cadrul
Ghidului Solicitantului privind
regimul finanțărilor nerambursabile
alocate de la bugetul local cultelor
religioase recunoscute de lege, care
își desfășoară activitatea în Municipiului Vaslui. 7.2. Informaţii suplimentare se pot obţine de la sediul
Primăriei Municipiului Vaslui,
telefon 0235.310.999, interior 121. 8.
Infomatii şi clarificări cu privire la
documente: -întrebările pot fi trimise
pe adresa de e-mail: comunicare@
primariavaslui.ro, cu cel puţin 6 zile
înainte de data limită pentru depunerea propunerilor de proiect la
adresa indicată mai sus, indicând
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clar numele Programului Local
pentru finanţarea nerambursabilă a
activităţilor nonprofit de interes
general pe anul 2020. Autoritatea
finanţatoare va răspunde cererilor
de clarificări cu cel puţin 4 zile
înainte de dată limită pentru depunerea proiectelor. 9. Data limită
pentru depunerea propunerilor de
proiect este 04.05.2020, ora 16.00.
10.Adresa la care trebuie depuse
propunerile de proiect: Având în
vedere contextul actual, cererile de
finanţare nerambursabilă, respectiv
documentele prezentate la pct.6, vor
fi completate, semnate și apoi
scanate, și trimise pe cale electronică, pe adresa de e-mail: comunicare@primariavaslui.ro.
Documentaţia va avea paginile
numerotate şi va conţine un opis.
Subiectul email-ului trebuie să
poarte numărul de referinţă al Solicitării de Propunere de Proiecte
(CLV 2020-01), numele complet şi
adresa solicitantului, domeniul
pentru care se aplică, respectiv
„Culte”. 11.Data, ora şi locul deschiderii propunerilor de proiect:
05.05.2020, ora 09.00, Municipiul
Vaslui, str.Spiru Haret, nr.2, Vaslui,
județul Vaslui. 12.Selecţia şi evaluarea proiectelor în vederea finanţării
nerambursabile se va face de către
comisia de evaluare în perioada
06.05.2020-08.05.2020. 13.Dată
publicării rezultatelor selecţiei
proiectelor: 11.05.2020, ora 14.00.
14. Depunerea contestaţiilor se va
face în termen de 3 zile de la data
afişării rezultatelor. 15. Contestaţiile
vor fi soluţionate în termen de
maxim 5 zile lucrătoare de la data
expirării termenului de depunere a
contestaţiilor. 16.Dată transmiterii
anunţului de participare către Monitorul Oficial R.A.: 27.03.2020.

COMUNICAT
l Comunicat de Presă, Ref. Disponibilitate Raport Anual 2019: În
conformitate cu prevederile Legii
24/2017 şi ale Regulamentului ASF
nr. 5/2018, aducem la cunoştiinţa
acţionarilor ca Raportul anual
pentru exerciţiul financiar încheiat
la 31 Decembrie 2019 pentru Societatea Athenee Palace SA a fost
transmis la ASF şi BVB. Raportul
este disponibil, începând cu data de
27 Aprilie 2020, pentru consultare,

atât pe suport de hârtie la sediul
societăţii, precum şi în format electronic pe website-ul societăţii la
adresa www.athenee-palace.ro
-secţiunea Rapoarte Financiare şi pe
website-ul Bursei de Valori Bucureşti la adresa www.bvb.ro - simbol
piaţa ATPA. Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon
021-202.11.99. Prezentul comunicat
a fost transmis, concomitent, Bursei
de Valori Bucureşti şi Autorităţii de
Supraveghere Financiară.
Director general, Liliana Rodica
Mateias.

ADUNARI GENERALE
l CONVOCATOR. Stimați
membri, în data de 29,30 aprilie
2020, ora 11.00 este convocată
Adunarea Generală Anuală a
membrilor ARAIEX ce se va desfasura în București la sediul ARAIEX
din Bdul.Carol I, nr. 61, et.4, Sector
2, cu urmatoarea ordine de zi: Aprobarea: 1. Darea de seamă anuală
pentru anul 2019. 2. Bilanțul
contabil al ARAIEX pentru anul
2019; 3. Raportul Comisiei de
Cenzori; 4. Raportul anual al Consiliului Director; 5.Raportul anual al
Directorului General; 6. Raportul
anual al Comisiei de Supraveghere;
7.Raportul anual al Comisiei
speciale privind accesul la informații; 8. Bugetul estimativ de venituri și cheltuieli pentru 2020; 9.
Comisionul de gestiune al ARAIEX
pentru anul 2020; 10.Salarii și
indemnizații pentru anul 2020; 11.
Diverse; În situația în care cvorumul
nu va fi întrunit la prima convocare
în data de 29 aprilie 2020, Adunarea
Generală Anuală va avea loc a doua
zi, la aceeași locație și la aceeași ora,
adică la data de 30 aprilie 2020, ora
11.00, Bdul.Carol I, nr.61, et.4,
Sector 2. Mapa de sedință poate fi
consultată la sediul ARAIEX, în
București, Bdul.Carol I, nr.61, et.4,
camera 2, Sector 2, începând cu
data de 30.03.2020, orele 11.0015.00. Mai multe detalii privind
organizarea Adunarii Generale
Anuale la tel.031.110.81.07 sau
email: contact@asociatiaartistilor.ro
l Biroul De Investiții Regional
Oltenia IFN SA, cu sediul în mun.
Craiova, str.Brestei, nr.3A, jud.Dolj,
înregistrată la Oficiul Registrului

Comerţului de pe lângă Tribunalul
Dolj cu nr.J16/1274/1996, CUI:
8928980, prin președinte al Consiliului de Administrație dl.PiciuBlaga Bogdan, în conformitate cu
prevederile legale, convoacă
Adunarea Generală Ordinară a
Acționarilor pentru data de
20.05.2020, ora 11.00, la sediul societății din mun.Craiova, str.Brestei,
nr.3A, jud.Dolj. În cazul neîndeplinirii condiţiilor legale de validitate
stabilite de Actul Constitutiv,
Adunarea Generală Ordinară a
Acționarilor va fi reprogramată
pentru data de 21.05.2020, ora
11.00, în acelaşi loc şi cu aceeaşi
ordine de zi. Convocarea se efectuează conform Legii nr.31/1990R, cu
modificările ulterioare și cele ale
actului constitutiv al societății. La
AGOA sunt îndreptățiți să participe
și să voteze acționarii înregistrați la
sfârșitul zilei de 04.05.2020, stabilită
ca dată de referință. Ordine de zi:
1.Prezentarea și discutarea raportului consiliului de administrație si
auditorului pentru exercițiul financiar 2019, având în vedere faptul că
societatea este suspendată de o
perioadă de 3 ani cuprinsă între
01.04.2019-31.03.2022. 2.Aprobarea
situațiilor financiare pentru exercițiul financiar 2019, în baza rapoartelor prezentate. 3.Aprobarea
descărcării de gestiune a actualului
consiliu de administrație pentru
activitatea desfășurată în anul 2019,
în baza rapoartelor prezentate. 5.
Aprobarea și împuternicirea consiliului de administrație de a efectua
modificări ulterioare impuse de
necesitățile economice ale societății.
6.Aprobarea mandatării președintelui AGOA să semneze în numele și
pe seama acționarilor Hotărârea
AGOA, precum și pentru înregistrarea mențiunii la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă
Tribunalul Dolj. Cererile pentru
introducerea de noi puncte pe
ordinea de zi de către acționari pot fi
depuse, la sediul societății, conform
art. 117 indice 1 din Legea
nr.31/1990 R cu modificările ulterioare. Acționarii pot participa
personal, prin reprezentanții lor
legali, sau prin reprezentanți
mandatați cu procură specială.
Formularele de procură specială,
precum şi celelalte materiale infor-
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mative asupra punctelor aflate pe
ordinea de zi a Adunării se pot
obţine de la sediul societăţii,
conform art.117 indice 2 din Legea
nr.31/1990 R cu modificările ulterioare. După completare şi semnare
un exemplar din procura specială va
fi depus la sediul societăţii până cel
târziu cu 48 ore înainte de data
primei convocări, un exemplar va fi
înmânat reprezentantului, cel de-al
treilea exemplar ramânând la acţionar. Informaţii suplimentare se pot
obține la sediul societății din
Craiova, str.Brestei, nr.3A, jud.Dolj
sau la adresa de e-mail: birouldeinvestitii@gmail.com
l COREALIS SA, cu sediul în
mun.Craiova, Calea Severinului,
nr.42, jud.Dolj, înregistrată la Oficiul
Registrului Comerţului de pe lângă
Tribunalul Dolj cu nr.J16/293/2000,
CUI:13060330, prin administrator
unic Logofătu Radu, în conformitate cu prevederile legale, convoacă
Adunarea Generală Ordinară a
Acționarilor pentru data de
20.05.2020, ora 13.00 și Adunarea
Generală Extraordinară a Acționarilor pentru data de 20.05.2020, ora
14.00. AGOA și AGEA vor avea loc
la sediul societății din mun.Craiova,
Calea Severinului, nr.42, jud.Dolj. În
cazul neîndeplinirii condiţiilor legale
de validitate stabilite de Actul
Constitutiv, Adunarea Generală
Ordinară a Acționarilor va fi reprogramată pentru data de 21.05.2020,
ora 13.00, în acelaşi loc şi cu aceeaşi
ordine de zi, iar Adunarea Generală
Extraordinară a Acționarilor va fi
reprogramată pentru data de
21.05.2020, ora 14.00, în același loc
și cu aceeași ordine de zi. Convocarea se efectuează conform Legii
nr.31/1990R, cu modificările ulterioare și cele ale actului constitutiv al
societății. La AGOA și AGEA sunt
îndreptățiți să participe și să voteze
acționarii înregistrați la sfârșitul
zilei de 04.05.2020, stabilită ca dată
de referință. Ordine de zi Adunarea
Generală Ordinară: 1. Prezentarea și
discutarea raportului administratorului unic și comisiei de cenzori
pentru exercițiul financiar 2019. 2.
Aprobarea situațiilor financiare
pentru exercițiul financiar 2019, în
baza raportului administratorului
unic și al comisiei de cenzori. 3.
Luarea la cunoștință de pierderea

@Oferte serviciu
@Vânzări
@Pierderi
@Licitații
@Diverse
înregistrată de societate în anul
fiscal 2019. 4. Aprobarea descărcării
de gestiune a administratorului unic
pentru activitatea desfășurată în
anul 2019, în baza rapoartelor
prezentate. 5.Aprobarea Bugetului
de Venituri și Cheltuieli și a politicii
de investiții pentru anul 2020,
precum și împuternicirea administratorului unic de a efectua modificări ulterioare impuse de necesitățile
economice ale societății. 6.Alegerea
unei comisii de cenzori. 7.Aprobarea
duratei de 3 ani pentru mandatul
comisiei de cenzori. 8.Stabilirea
remunerației membrilor comisiei de
cenzori. 9.Aprobarea revocării comisiei de cenzori formată din: Ursulescu Mircea, Vrancuti Victor și
Popescu Titu, ca urmare a expirării
mandatelor acestora la data de
17.05.2020, în situația alegerii unei
comisii de cenzori având altă
componentă, pentru actualizarea
datelor înregistrate în Registrul
Comerțului. 10.Aprobarea mandatării administratorului unic
Logofătu Radu să semneze în
numele și pe seama acționarilor
Hotărârea AGOA, precum și pentru
înregistrarea mențiunii la Oficiul
Registrului Comerțului. Ordinea de
zi Adunarea Generală Extraordinară: 1.Aprobarea schimbării
adresei sediului social al societății
din mun.Craiova, Calea Severinului,
nr.42, jud.Dolj, în mun.Craiova,
Strada Burebista, nr.6, jud.Dolj,
conform Certificatului de nomenclatură stradală nr. 4112/30.10.2017.
2.Aprobarea redactării actului
constitutiv în forma actualizată și
mandatarea administratorului unic
Logofătu Radu pentru semnarea
acestuia. 3.Aprobarea mandatării
administratorului unic Logofătu
Radu să semneze în numele și pe
seama acționarilor Hotărârea
AGEA, precum și pentru înregistrarea mențiunii la Oficiul Registrului Comerțului. Cererile pentru
introducerea de noi puncte pe
ordinea de zi de către acționari pot fi
depuse, la sediul societății, conform
art.117 indice din Legea nr. 31/1990
R cu modificările ulterioare. Acționarii pot participa personal, prin
reprezentanții lor legali, sau prin
reprezentanți mandatați cu procură
specială. Formularele de procură
specială, precum şi celelalte mate-
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riale informative asupra punctelor
aflate pe ordinea de zi a Adunării se
pot obţine de la sediul societăţii,
conform art.117 indice 2 din Legea
nr.31/1990 R cu modificările ulterioare. După completare şi semnare
un exemplar din procura specială
va fi depus la sediul societăţii până
cel târziu cu 48 ore înainte de data
primei convocări, un exemplar va fi
înmânat reprezentantului, cel de-al
treilea exemplar rămânând la acţionar. Documentele și materialele
informative vizând ordinea de zi a
Adunărilor Generale vor fi disponibile acționarilor la sediul societății în
timpul zilelor lucrătoare, între orele
10.00-16.00, începând cu data publicării în Monitorul Oficial al României a convocatorului. Informații
suplimentare se pot solicita la sediul
societății din Craiova, Calea Severinului, nr.42, jud.Dolj sau la adresa
de e-mail: corealis.sa@yahoo.com.
l Convocator pentru Şedinţa
Adunării Generale Ordinare a
Acţionarilor S.C. MUNACTIV
S.A.: Ing. Diaconu Maricel Mihail
în calitate de Preşedinte al Consiliului de Administraţie al S.C.
MUNACTIV S.A. cu sediul în
Bucureşti, sector 6, B-dul 1 Mai
nr.53, Pavilion Administrativ,
înmatriculată la Oficiul Registrului
Comerţului Bucureşti sub nr.

J40/10477/2008 având CUI RO
24050057, convoacă acţionarii
societăţii în vederea întrunirii acestora în cadrul şedinţei Adunării
Generale Ordinare, la sediul său, în
sala de şedinţe, etaj 3, la data de
27.05.2020, ora 13:00. Vor putea
participa şi vota în cadrul Adunării
Generale Ordinare acţionarii S.C.
MUNACTIV S.A. înscrişi în Registrul Acţionarilor până la data de
referinţă de 10.05.2020. În temeiul
prevederilor legale, acţionarii pot
participa la Adunarea Generală
Ordinară personal sau pot fi reprezentaţi, în baza unei procuri
speciale care va fi pusă la dispoziţie
de Consiliul de Administraţie al
societăţii. Documentele şi informaţiile referitoare la subiectele aflate
pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare din data de
27.05.2020 sunt disponibile la
sediul societăţii începând cu data
de 13.05.2020. Ordinea de zi a
Adunării Generale Ordinare a
Acţionarilor: 1. Aprobarea situaţiilor financiare anuale, respectiv
bilanţul contabil, contul de profit şi
pierdere, date informative şi note
explicative ale situaţiilor financiare
anuale, întocmite pentru exerciţiul
financiar din anul 2019; 2. Aprobarea Raportului Administratorilor
societăţii pentru activitatea desfăşurată în exerciţiul financiar din

anul 2019; 3. Aprobarea descărcării
de gestiune a administratorilor
societăţii pentru activitatea desfăşurată în exerciţiul financiar din
anul 2019; 4. Aprobarea Raportului de audit financiar asupra
situaţiilor financiare anuale încheiate de societate la data de
31.12.2019; 5. Aprobarea Bugetului
de Venituri şi Cheltuieli pentru
anul 2020; 6. Aprobarea Programului de investiţii pentru anul
2020; 7. Aprobarea împuternicirii
Dlui. Diaconu Maricel Mihail–
Preşedintele Consiliului de Administraţie pentru semnarea Hotărârii
Adunării Generale Ordinare a
Acţionarilor şi împuternicirea
Dnei. Tudor Mirela Adriana –
consilier juridic- pentru îndeplinirea tuturor formalităţilor
necesare pentru înregistrarea şi
publicarea hotărârii A.G.O.A. la
Oficiul Registrului Comerţului de
pe lângă Tribunalul Municipiului
Bucureşti. În cazul în care în data
de 27.05.2020 şedinţa Adunării
Generale Ordinare nu va întruni
cvorumul necesar dezbaterii şi
adoptării hotărârilor conform
Ordinii de zi, şedinţa se va desfăşura în data de 28.05.2020, ora şi
locul de desfăşurare rămânând
neschimbate. Prezentul convocator
anulează convocatorul publicat în
Monitoul Oficial nr.897 din data de

06.03.2020. Preşedinte C.A. Ing.
Diaconu Maricel Mihail.

LICITATII
l Lichidator judiciar CII Cismaru
Elena vinde prin licitatie publica
Renault Trafic proprietatea debitoarei S.C LUPU SRL, la pretul de
2.640 EURO plus TVA pret redus
cu 20%. Licitatia va avea loc in
zilele de 2, 3 si 6 aprilie 2020, orele
12 la sediul lichidatorului judiciar
din Ploiesti, str. Plaiesilor nr. 47 jud.
Prahova. Regulamentul de vanzare
si caietul de sarcini se pot obtine de
la sediul lichidatorului judiciar.
Relatii suplimentare la tel.
0728.878298.
l S.C Andibo SRL prin lichidator
judiciar CII Cismaru Elena vinde
prin licitatie publica sau negociere
directa stoc de produse din categoria bunurilor destinate productiei
de tamplarie pvc la pretul de 38.392
lei plus TVA, pret redus cu 10%.
Licitatiile vor avea loc in zilele 2, 3 si
6 aprilie 2020, orele 14 la sediul
lichidatorului judiciar din Ploiesti,
str. Plaiesilor nr. 47 jud. Prahova.
Regulamentul de vanzare si caietul
de sarcini se pot obtine de la sediul
lichidatorului judiciar. Relatii suplimentare la tel. 0728.878298.
l Anunț privind organizarea licita-
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ției publice pentru concesionarea de
bunuri imobile domeniul privat
comuna Stremț. Organizatorul licitaţiei: Comuna Stremț, cu sediul în
localitatea Stremț, nr.99, jud.Alba,
tel.: 0258.848.101, fax: 0258.848.302.
Data şi ora desfăşurării licitaţiei:
20.04.2020, ora 10.00. Data și ora
limită de depunere a dosarelor:
17.04.2020, ora 14.00, la sediul
concendentului. Data limită de
primire solicitări de clarificări:
13.04.2020, ora 16.00. Dată limită
de răspuns la solicitările de clarificări: 16.04.2020, ora 10.00. Locul
desfăşurării licitaţiei: Stremț, nr.99,
jud.Alba. Tipul licitaţiei: licitaţie
publică. Obiectul licitației: bunul
imobil -teren și construcții „Activ
Fermă Lac -Construcții și Teren
Intravilan”, aparținând domeniului
privat al comunei, suprafață totală
60.766mp, din care teren în suprafață de 60.207 mp și construcții în
suprafață de 559 mp. Prețul de
pornire: 0.515 Lei/mp/an, pasul de
licitație 5%. Taxe: dosar de participare 50Lei, taxă participare 150Lei,
garanție de participare 1564Lei.
Dosarul licitației se poate obține de
la sediul concendentului: Stremț,
nr.99, județul Alba. Pentru informaţii şi date suplimentare vă puteţi
adresa organizatorului licitaţiei:
P o p a Tr a i a n Ș t e f a n , t e l . :
0258.848.101, fax: 0258.848.302.

