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OFERTE SERVICIU
l Școala Posliceală F.E.G Arad scoate la
concurs următoarele posturile: -2 posturi
asistent medical generalist; -1 post medic
-medicină generală; -1 post profesor biologie.
Relații suplimentare la nr.de telefon:
0760.663.937.
l SC Partner Bussines Office SRL angajează
bucătari, ajutori bucatări, femei serviciu, ospătari, ajutori ospătari, personal de serviciu.
CV-urile se pot depune la sediul societății din
strada Str.Walter Mărăcineanu, 75AC, Drobeta
Turnu Severin, Mehedinți sau la adresa de email:
pbo.2011@yahoo.com
l SC Professional Construct Industry SRL oferă
spre ocupare următoarele posturi: Fierar betonist;
Tâmplar Universal; Dulgher Restaurator; Vopsitor
Auto; Muncitori necalificați la întreținere de
drumuri, poduri, șosele, baraje; Muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptușeli, zidărie,
plăci mozaic, faianță, gresie, parchet; Excavatoriști pentru excavatoare cu rotor de mare capacitate; Asfaltatori; Mașiniști pentru mașini
terasamente; Zidari, Rosari, Tencuitori; Femei
serviciu. CV-urile se pot depune la sediul firmei
din Str.Walter Mărăcineanu, 75A C, Drobeta
Turnu Severin, Mehedinți, sau la adresa de email:
professionalconstructindustry@gmail.com
l Keif Restaurants&Cafe S.R.L., cu sediul social
în Municipiul Constanța, Bdul.Ferdinand, nr.94,
camera 5, bl.F19B, sc.B, etaj parter, Jud.
Constanța, înregistrată la ORC sub nr.
J13/127/2020, CUI: 42137039, angajează: administrator societate comercială -cod COR 242111
-1 post și secretar administrativ cod COR 334301
- 1 p o s t . P e n t r u C V, l a a d r e s a d e
e-mail igen91241@gmail.com.
l Liceul Tehnologic „General de Marină Nicolae
Dumitrescu Maican” Galați, cu sediul în localitatea Galaţi, judeţul Galaţi, organizează concurs
pentru ocuparea următoarelor posturi vacante, pe
perioadă nedeterminată: 1 post -contabil șef; 1
post -secretar I S. Data limită pentru depunerea
dosarelor este 17.02.2021, ora 14:00. Relaţii suplimentare la sediul şi pe site-ul unităţii şcolare.
Tel.0236/417.421. Bibliografia se găsește afișată pe
site și la sediul unității.
l Comuna Apold, cu sediul în satul Apold,
nr.134, judeţul Mureș, organizează concurs pentru
ocuparea funcţiei contractuale vacante, de:
m u n c i t o r c a l i f i c a t , c o n f o r m H . G . n r. 2
86/23.03.2011. Concursul se va desfăşura astfel:
-Proba scrisă în data de 01.03.2021, ora 10:00;
-Proba interviu în data de 03.03.2021, ora 10:00.
Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie
să îndeplinească următoarele condiţii: -studii
medii; -vechime minim 5 ani. Candidaţii vor
depune dosarele de participare la concurs în
termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea
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anunţului în Monitorul Oficial al României,
Partea a III-a, la sediul din Comuna Apold,
nr.134, jud.Mureș. Relaţii suplimentare la sediul:
Comuna Apold, nr.134, jud.Mureș, persoană de
contact: Cristea Cristian, telefon 0786.389.988,
fax 0265/713.104.
l Primăria Comunei Florești-Stoenești, cu sediul
în satul Stoenești, Str.1 Decembrie 1918, nr.123,
judeţul Giurgiu, organizează concurs pentru
ocuparea funcţiei contractuale vacante, de: Bibliotecar, conform H.G.nr.286/23.03.2011. Concursul
se va desfăşura astfel: -Proba scrisă în data de
02.03.2021, ora 10:00; -Proba interviu: data și ora
interviului vor fi comunicate ulterior. Pentru
participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: -studii: studii
liceale, respectiv studii medii liceale finalizate cu
diplomă de bacalaureat; -vechime nu este cazul.
Candidaţii vor depune dosarele de participare la
concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la
publicarea anunţului în Monitorul Oficial al
României, Partea a III-a, la sediul Primăriei
Comunei Florești-Stoenești, județul Giurgiu.
Relaţii suplimentare la sediul: Primăriei Comunei
Florești-Stoenești, județul Giurgiu, persoană de
contact: State Elena, telefon/fax 0246/256.005.
l Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Covasna organizează concurs
de recrutare pentru ocuparea funcţiilor contractuale de execuţie vacante din subunităţile de mai
jos, după cum urmează: a)Serviciul administrativ
din cadrul aparatului propriu al direcţiei: -1 şofer,
treaptă profesională I, nivel studii medii/generale,
vechime necesară ocupării postului -minimum 3
ani; b)Centrul de îngrijire şi asistenţă pentru
persoane adulte cu dizabilităţi Târgu Secuiesc: -2
pedagogi de recuperare, nivel studii medii/postliceale, fără condiţii de vechime în specialitatea
studiilor. Concursul va avea loc în data de
26.02.2021, ora 09:00 -proba scrisă şi în data de
03.03.2021, ora 09:00 -interviul, la sediul Direcţiei
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna. Dosarul de înscriere la concurs se
poate depune la secretariatul Direcţiei Generale
de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Covasna, în perioada 05.02.2021-18.02.2021, de
luni până joi, între orele 08:00-15:00, iar vinerea
între orele 08.00-13.00. Condiţiile de participare
la concurs şi bibliografia se afişează la sediul instituţiei şi pe site-ul Direcţiei Generale de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Covasna www.
protectiasocialacv.ro. Relaţii suplimentare se pot
obţine de la secretarul comisiei de concurs, Roşca
Gabriella, nr.de telefon 0267/317.464.
l Primăria Comunei Sasca Montană, cu sediul în
comuna Sasca Montană, Str.1 Decembrie 1918,
nr.375, judeţul Caraș-Severin, organizează
concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale
vacante, de: Șef Serviciu, al Serviciului de alimentare cu apă, al comunei Sasca Montană, conform
H.G.nr.286/ 23.03.2011. Concursul se va desfăşura astfel: -Proba scrisă în data de 01.03.2021,
ora 09:00; -Proba interviu în data de 03.03.2021,

ora 09:00. Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele
condiţii: -studii: studii universitare de licență
absolvite cu diplomă; -vechime (obligatoriu): nu
se solicită; -cunoștințe și aptitudini în utilizarea
calculatorului; -permis de conducere categoria B.
Candidaţii vor depune dosarele de participare la
concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la
publicarea anunţului în Monitorul Oficial al
României, Partea a III-a, la sediul Primăriei
Comunei Sasca Montană. Relaţii suplimentare la
sediul: Primăria Comunei Sasca Montană,
persoană de contact: Marisescu Gheorghe-Florin,

Secretar General al U.A.T.Sasca Montană, telefon
0766/748.316 sau 0255/576.565, fax 0255/576.514.

CITAŢII
l Pârâta Vieriu Elena- Dorina este citată la Judecătoria Dorohoi la 17.03.2021 pentru succesiune.
l Prună/Duca Maria Elena, domiciliul București,
sect.6, str.Valea Ialomiței, nr.13, bl.D32, ap.51, este
citată în Dosar 2451/838/2019 al Judecătoriei Liești,
jud.Galați, pentru termenul din 21.04.2021, ora 09:30.

l Se citează pârâta Chincea Tatiana, cu ultimul
domiciliu cunoscut în loc. Reşiţa, al. Lipova, nr.1,
bl.1, sc.2, et. IV, ap.39, jud. Caraş-Severin la
Judecătoria Reşiţa în dosar nr. 2858/290/2019 la
termenul din 17.02.2021 pentru plângere împotriva încheierii de carte funciară.
l SC Bymfast SRL, CUI:37576755,
J16/1201/2017, cu sediul cunoscut în Craiova, str.
Rovinari, nr.85, jud.Dolj, este chemată la Judecătoria Craiova, cu sediul în Craiova, str.A.I.Cuza,
nr.30, jud.Dolj, în ziua de 22.02.2021, ora 12:00,
complet civil 7 (fost CF7), în calitate de terț
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poprit, în dosarul nr.33150/215/2019, în proces cu
Miu Mădălina Doina- contestatoare și CAR Arias
CFR Craiova- intimată, având ca obiect „contestație la executare”.
l Băjan Maria, cu ultim domiciliu cunoscut în
comuna Glodeni, sat Glodeni, str.Poiana Mare,
nr.121, jud.Dâmbovița, este citată în dosarul
civil 1183/283/2020 unde are calitatea de pârâtă,
pentru data de 11.03.2021, ora 13:40, la Judecătoria Pucioasa. Dosarul are drept obiect divorț,
reclamant fiind Băjan Gheorghe.
l Subsemnatul Aflagea Nicolae Florin, domiciliat
în comuna Cîrlogani, satul Cîrlogani, str.Recunoștinței, nr. 64, jud. Olt, reclamant în dosarul
nr.10097/311/2019, cu termen de judecată la data
de 18.03.2021, prin prezenta solicit ca pârâta
Aflagea Maria Luminița să se prezinte la Judecătoria Slatina, jud.Olt, la termenul din 18.03.2021,
ora 10:00, în procesul de divorț.
l Numitul Ciobotari Mirică este chemat în
instanță, la Judecătoria Tg.Jiu, jud.Gorj, cu
număr dosar 14058/318/2019, la data de
23.02.2021, ora 13:00, completul C1, sala 5, în
calitate de pârât, în proces cu Alexandru Tatiana,
pentru partaj bunuri comune/lichidarea regimului
matrimonial.
l Paraţii Sulcu Viorel- Mircea şi Sulcu
Constantin sunt citaţi la Judecătoria Dorohoi la
08.03.2021 pentru succesiune.
l Se citeaza in dosarul nr. 7916/55/2020 la Judecatoria Arad in calitate de parata pe Nguyen
Hoang Thuy Lam in procesul de divort cu reclamantul Burta Markus pentru termenul din data
de 25.02.2021 orele 09:30, sala 215.
l Subsemnata Olaru (fostă Cuzuc) Cristina
Elena cheamă în dosar nr.9883/333/2019 cu
termen la data de 30.03.2021, ora 09:30, la Judecătoria Vaslui, pe numitul Cuzuc Claudiu, pentru
tăgadă paternitate.
l Bogya Krusicza, sotia lui Popa Dumitru, Bogya
Iliana, sotia lui Moldovan Vaszi, Bogya Arszintye,
Iepure Maria, sotia lui Fodorean Vaszi, Miklos
Todor, Bikis Maria, sotia lui Bogya Arszintye sunt
citati in 9.03.2021, la judecatoria Turda in dosar
civil nr.5014/328/2020 pentru uzucapiune.
l Vitel Dumitru cu ultimul domiciliu în sat
Orășeni Vale, com.Curtești, județul Botoșani, este
chemat în Judecătoria Botosani, în data de
16.02.2021, în calitate de pârât în Dosar
nr.15509/193/2019, în contradictoriu cu Vitel
Maria și Vitel Petru, având ca obiect partaj succesoral.
l ANAF - Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi - Administraţia Judeţeană a
Finanţelor Publice Vrancea. Dl. Banu Claudiu
fost reprezentant legal al SC Banualumin
Construct S.R.L., (Dosar nr. 1902 / 91 / 2016 / a5)
cu ultimul sediu cunoscut în Focşani, str.
Alexandru Vlahuţă, nr. 18, et. 3, ap. 14, jud.
Vrancea, este chemat la Tribunalul Vrancea,
Secţia a - II - a Civilă şi de Contencios Administativ Fiscal, cu sediul în Focşani, B-dul. Independenţei, nr. 19-21, jud. Vrancea, în data de
19.02.2021, ora 9:00, pentru judecarea cererii de
atragere răspundere, formulată de reclamanta
D.G.R.F.P. Galaţi prin A.J.F.P. Vrancea, în
temeiul dispoziţiilor art. 169 din Legea insolvenţei.
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DIVERSE
l Botorea Flavius si Botorea Rebecca, cu domiciliul in Timisoara, Str.Al.Odobescu nr.21, ap.4, jud.
Timis, titulari ai Planului Urbanistic Zonal “Zona
Depozitare, Birouri, Parcare”, amplasat in
Comuna Ghiroda, nr.C.F.404176, judetul Timis,
anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu pentru
planul mentionat si declansarea etapei de incadrare. Consultarea primei versiuni a planului/
programului se poate realiza la sediul proiectantului SC B-CUBB SRL, localitatea Timisoara,
b-dul.3 August 1919, nr.19, ap.2/A, zilnic intre
orele 10:00-14:00. Comentariile si sugestiile se vor
transmite in scris la sediul Agentiei pentru
Protectia Mediului Timisoara, localitatea Timisoara, B-dul.Liviu Rebreanu nr.18-18A, in termen
de 15 zile calendaristice de la data publicarii
anuntului.
l Unitatea administrativ-teritorială Moțăței, din
judeţul Dolj, anunţă publicarea documentelor
tehnice ale cadastrului pentru sectorul cadastral
nr.6 și 10, începând cu data de 12.02.2021, pe o
perioadă de 60 de zile, la sediul Primăriei Moțăței,
conform art.14 alin.(1) şi (2) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Cererile de rectificare ale documentelor tehnice
vor putea fi depuse la sediul primăriei şi pe site-ul
Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate
Imobiliară.
l SC Eurial Invest SRL, cu sediul în Bdul.Iuliu
Maniu, Nr.572-574, Sector 6, București, înregistrată la ONRC-ORCTB cu CUI nr.RO5919480,
informează pe cei interesați că s-a depus solicitarea pentru emiterea autorizației de mediu
pentru activitatea Întreținerea și Reparația Autovehiculelor, cu stație de Spălare și Vopsitorie,
desfășurată în Bdul.Iuliu Maniu, Nr.572-574,
Sector 6, București. Informații se pot solicita la
sediul Agenției Pentru Protecția Mediului București din sectorul 6, Aleea Lacul Morii, Nr.1
(Barajul Lacul Morii- în spatele benzinăriei
Lukoil), între orele 09:00-12:00, de luni până
vineri. Propuneri sau contestații se pot depune la
sediul APM București în termen de 10 zile de la
data publicării prezentului anunț.
l Arsat Industrie S.R.L., titular al proiectului
“Construire Hală De Producție P+1e Parțial,
Împrejmuire Și Platforme Betonate „ anunță
publicul intresat asupra luării deciziei etapei de
încadrare de către APM Arad, în cadrul procedurii de evalurare a impactului asupra mediului,
pentru proiectul - “Construire Hală De Roducție
P+1e Parțial, Împrejmuire Și Platforme Betonate
„ propus a fi amplasat în loc. Pecica, nr.F.N, identificat prin CF 316521 Pecica, jud.Arad. Proiectul
deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției
pentru Protecția mediului din arad, Splaiul
Mureș, FN, jud. Arad, în zilele de luni până
vineri, între orele 8:00 - 13:00, precum și la
urmpătoarea adresa de internet www.apmar.
anpm.ro. Pubilcul interesat poate înainta cometarii/observații la proiectul deciziei de încadrare
în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.
l SP Evrika Insolvency IPURL, reprezentata
prin asociat coordonator Liscan Aurel, in calitate
de administrator judiciar al Algex Press SRL
desemnat prin hotararea nr.475 din data de

03.02.2021, pronuntata de Tribunalul Bucuresti,
Sectia a VII-a Civila in dosar nr. 12706/3/2020,
notificã deschiderea procedurii insolventei prevazuta de Legea nr. 85/2014 împotriva Algex Press
SRL, cu sediul social in Bucureşti, Sectorul 5,
Strada DR. Carol Davila, Nr. 16, Corp B, CUI
17846455, nr. de ordine in registrul comertului
J40/13632/2005. Persoanele fizice si juridice care
inregistreaza un drept de creanta impotriva Algex
Press SRL vor formula declaratie de creanta care
va fi inregistrata la grefa Tribunalului Bucureşti
- secţia a VII-a Civila, cu referire la dosarul nr.
12706/3/2020, in urmatoarele conditii: a) termenul
limita pentru inregistrarea cererii de admitere a
creantelor asupra averii debitorului 22.03.2021; b)
termenul de verificare a creantelor, de intocmire,
afisare si comunicare a tabelului preliminar de
creante 12.04.2021; c) termenul pentru intocmirea
si afisarea tabelului definitiv la 07.05.2021; d)
data primei sedinte a adunarii generale a creditorilor 19.04.2021, ora 14:00; e) adunarea generala a
asociatilor la data de 17.02.2021, ora 14.00 la
sediul administratorului judiciar.

ADUNĂRI GENERALE
l Convocator: În conformitate cu prevederile
Legii nr. 31/1990, legea societăţilor, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr.
24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, ale Regulamentului
A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente
financiare și operațiuni de piață şi ale Actului
Constitutiv al ROMAERO S.A., Consiliul de
Administraţie al ROMAERO S.A. - cod unic de
înregistrare RO 1576401, număr de ordine in
Registrul Comerţului J40/3940/1991 convoacă: Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor (A.G.O.A.) la data de 09.03.2021 ora 13:00
la sediul societăţii din Bucureşti, Bulevardul
Ficusului nr. 44, Sector 1, pentru toţi acţionarii
înregistraţi în Registrul Acţionarilor la data de
referinţă de 02.03.2021, având următoarea ordine
de zi: 1. Numirea auditorului financiar şi fixarea
duratei minime a contractului de audit financiar.
2. Aprobarea caietului de sarcini privind procedura de selecție a consultantului în vederea acordării de consultanță și gestionării procedurii de
valorificare a activelor prevăzute în Planul de
restructurare a datoriilor bugetare întocmit în
conformitate cu O.G. nr. 6/2019 și aprobat de
către ANAF prin Decizia nr. 14035282/29.10.2020.
3. Aprobarea ex-date de 25.03.2021, a datei de
26.03.2021 ca dată de înregistrare. 4. Aprobarea
împuternicirii Directorului General al societăţii
ROMAERO S.A. pentru a semna documentele
necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comerțului,
persoana împuternicită putând delega unei alte
persoane, salariată a societății, mandatul său cu
privire la îndeplinirea formalităţilor menţionate
mai sus. La ședinţă pot participa şi vota numai
acţionarii înregistraţi în Registrul Acţionarilor
societăţii la data de 02.03.2021 stabilită ca dată de
referinţă. Documentele şi informaţiile referitoare
la problemele incluse pe ordinea de zi precum şi
proiectul de hotărâre supus dezbaterii şi aprobării
A.G.O.A. sunt disponibile la sediul ROMAERO
S.A., la Secretariatul A.G.A., începând cu data de
05.02.2021 precum şi pe website-ul societăţii
ROMAERO S.A.: www.romaero.com . Unul sau
mai mulţi acţionari reprezentând, individual sau
împreună, cel puţin 5% din capitalul social au
dreptul: de a introduce până la data de 19.02.2021
puncte pe ordinea de zi a adunării generale ordinare a acţionarilor, cu condiţia ca fiecare punct să
fie însoţit de o justificare sau de un proiect de

hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală ordinară a acţionarilor; de a prezenta până la
data de 19.02.2021 proiecte de hotărâre pentru
punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe
ordinea de zi a adunării generale ordinare.
Fiecare acţionar are dreptul să adreseze întrebări
privind punctele de pe ordinea de zi a adunării
generale. Societatea are obligaţia de a răspunde la
întrebările adresate de acţionari, sub condiţia
respectării art. 198 din Regulamentul A.S.F. nr.
5/2018. Drepturile prevăzute anterior pot fi exercitate numai în scris (transmise prin servicii de
curierat sau prin mijloace electronice). Acţionarii
înscriși în registrul acţionarilor la data de referință pot exercita dreptul de vot direct, prin
reprezentant sau prin corespondență. Formularul
de vot prin corespondență atât în limba română,
cat şi în limba engleză, se pun la dispoziţia acţionarilor la sediul societăţii precum şi pe pagina de
Internet a societăţii www.romaero.com, începând
cu data de 05.02.2021. Formularul de vot prin
corespondență, completat de către acţionar şi
însoțit de o copie a actului de identitate a acţionarului persoană fizică, respectiv Certificat de înregistrare eliberat de ORC împreună cu copia
actului care dovedeşte calitatea de reprezentant
legal al acestora, în cazul persoanelor juridice,
sunt expediate sau se depun la sediul Societăţii cu
cel puţin o oră înainte de adunare (09/10.03.2021
ora 12:00) cu menţiunea scrisă pe plic în clar şi cu
majuscule “Vot Prin Corespondenţă Pentru
Adunarea Generală Ordinară A Acţionarilor Din
09/10.03.2021”. Buletinele de vot prin corespondenţă care nu sunt primite în forma şi în termenul
stipulat în prezentul convocator nu vor fi luate în
calcul pentru determinarea cvorumului de
prezenţă şi vot precum şi la numărătoarea voturilor în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor. În temeiul prevederilor legale (art. 92 alin.
(10) – Legea nr. 24/2017), acţionarii pot fi reprezentaţi de alţi acţionari, în baza unei Împuterniciri speciale (Procuri speciale), înscris sub
semnatură privată, pusă la dispoziţie de către
Consiliul de Administraţie sau în baza unei
Împuterniciri generale (Procuri generale). Forma
Împuternicirii speciale (Procurii speciale) atât în
limba română, cât şi în limba engleză, se pun la
dispoziţia acţionarilor atât la sediul societăţii cât
şi pe pagina de Internet a societăţii www.romaero.
com şi pot fi consultate începând cu data de
05.02.2021. Împuternicirea specială (Procura
specială) se depune sau se poate expedia, în
original, la societate cu cel puţin o oră înainte de
adunare (09/10.03.2021 ora 12:00). În cazul în
care Împuternicirea specială (Procura specială) se
expediază prin poştă trebuie facută pe plic menţiunea scrisă în clar şi cu majuscule “Pentru
Adunarea Generală Ordinară A Acţionarilor Din
09/10.03.2021”. Procurile speciale care nu sunt
primite în termenul stipulat în prezentul convocator nu vor fi acceptate de către Societate. Formularele de vot prin corespondenţă sau
împuternicirile speciale pot fi transmise şi prin
email cu semnatură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronică până cel târziu cu o oră înainte
de adunare (09/10.03.2021 ora 12.00), la adresa
office@romaero.com, menţionând la subiect:
“Pentru Adunarea Generală Ordinară A Acţionarilor Din Data De 09/10.03.2021”. Reprezentarea
acţionarilor în cadrul adunării generale de către
alte persoane decât acţionarii se poate face şi în
baza unei Împuterniciri generale (Procuri generale) valabilă pentru o perioadă care nu va depăşi
3 ani, permițând reprezentantului desemnat să
voteze în toate aspectele af late în dezbaterea
adunării generale a acţionarilor societăţii cu

condiţia ca împuternicirea generală să fie acordată de către acţionar, în calitate de client, unui
Intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 20
din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat. Împuternicirile generale (Procurile generale) trebuie să
conţină informaţiile prevăzute la art. 202 din
Regulamentul ASF nr. 5/2018 și se depun/expediază la societate cu cel puţin o oră înainte de
adunare (09/10.03.2021, ora 12:00), în copie,
cuprinzând menţiunea conformităţii cu originalul, sub semnătura reprezentantului. Copiile
certificate ale Împuternicirilor generale (Procurilor generale) sunt reţinute de societate, făcându-se menţiune despre acestea în procesul verbal
al adunării generale. Acţionarii nu pot fi reprezentaţi în adunarea generală a acţionarilor, pe
baza unei Împuterniciri generale (Procuri generale), de către o persoană care se află într-o situaţie de conflict de interese, în conformitate cu
dispoziţiile art. 92 alin. (15) din Legea nr. 24/2017,
cu modificările şi completările ulterioare. În cazul
neîntrunirii condiţiilor de cvorum/validitate
prevăzute de Actul Constitutiv al societăţii pentru
prima convocare, A.G.O.A. se reprogramează
pentru data de 10.03.2021, în acelaşi loc, la
aceeaşi oră, cu aceeaşi ordine de zi şi dată de
referinţă. Informaţii suplimentare se pot obţine la
telefon 021/599.41.04 ; fax 021/319.20.82.
l Convocarea Adunării Generale Ordinare a
Acţionarilor Universal S.A.Consiliul de Administrație al UNIVERSAL S.A., societate pe acțiuni
înființată și funcționând conform legilor din
România, cu sediul social în Bucureşti, Str. Franceză nr. 2-4, etaj 1, sector 3, având număr de
înregistrare în Registrul Comerţului: J40/10/1991
şi cod de înregistrare fiscală: RO 361390, (denumită în continuare „Societatea”), convoacă:
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor la
data de 11.03.2021, ora 11:00, la sediul Societăţii
din Str. Franceză nr. 2-4, etaj 1, Sector 3, Bucureşti, pentru toţi acţionarii înregistraţi în Registrul Acţionarilor la data de referinţă 01.03.2021.
În cazul în care la această dată nu se va întruni
cvorumul legal, Adunarea Generală Ordinară se
va întruni la a doua convocare, în condiţiile legii,
la data de 12.03.2021, ora 11:00, în aceeaşi locaţie
şi cu aceeaşi ordine de zi. La Adunarea Generala
Ordinară a Acţionarilor sunt îndreptăţiţi să participe şi să voteze acţionarii înscrişi în Registrul
Acţionarilor la data de 01.03.2021, stabilită ca
dată de referinţă. Ordinea De Zi A Adunării
Generale Ordinare A Acţionarilor: 1. Aprobarea
situaţiilor financiare anuale privind exerciţiul
financiar al anului 2020 compuse din: - Bilanţ; Cont de profit şi pierdere; - Situaţia fluxurilor de
numerar; - Situaţia modificării capitalurilor
proprii; - Notele explicative la situaţiile financiare
pe anul 2020 în baza Raportului Consiliului de
Administraţie şi a Raportului auditorului extern.
2. Descărcarea de gestiune a administratorilor
Societăţii pentru exerciţiul financiar al anului
2020; 3. Aprobarea repartizării rezultatului
curent și reportat înregistrate la data de
31.12.2020; 4. Aprobarea remunerației administratorilor Societății, pentru exercițiul financiar al
anului 2021; 5. Prezentarea şi supunerea spre
aprobare a bugetului de venituri şi cheltuieli al
Societăţii, a organigramei și a CAPEX aferent
pentru exerciţiul financiar al anului 2021; 6.
Împuternicirea unei persoane în vederea semnării
oricăror documente aferente hotărârilor Adunării
Generale Ordinare a Acţionarilor şi a efectuării,
personal sau printr-o împuternicire subsecventă,
a tuturor procedurilor şi formalităţilor prevăzute
de lege în scopul îndeplinirii hotărârilor Adunării
Generale Ordinare a Acţionarilor.Participarea la

ANUNȚURI
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor se
face în conformitate cu dispoziţiile Actului
Constitutiv al Societăţii, precum şi cu prevederile
legale aplicabile societăţilor pe acţiuni. Acţionarii
pot participa fie personal, fie prin reprezentant,
prin acordarea unei împuterniciri altor persoane.
În caz de prezentare prin împuternicit, un exemplar original al împuternicirii se va depune la
sediul social al Societăţii cu 48 de ore înainte de
adunare. În temeiul și cu respectarea prevederilor
art. 13.8 din Actul Constitutiv actualizat al Societăţii, participarea acționarilor în cadrul AGOA
poate avea loc și prin corespondenţă. Astfel,
acționarii Societății își vor putea exercita dreptul
de vot prin corespondenţă, prin utilizarea formularului de buletin de vot pentru votul prin corespondență atașat prezentului Convocator și
înaintat la secretariatul Societății prin e-mail, la
adresa de e-mail office@universalsa.ro, votul
astfel exprimat fiind valabil dacă buletinul de vot
este primit către Administrator cel tarziu la data
AGOA ora 11:00 (ora României). Unul sau mai
mulţi acţionari reprezentând, individual sau
împreună, cel puţin 5 % din capitalul social are /
au dreptul: a) de a introduce puncte pe ordinea de
zi a adunării generale, cu condiţia ca fiecare
punct să fie însoţit de o justificare sau de un
proiect de hotărâre propus spre adoptare de
adunarea generală; şi b) de a prezenta proiecte de
hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre
a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.
Drepturile acţionarilor prevăzute mai sus pot fi
exercitate numai în scris (transmise prin servicii
de curierat sau prin mijloace electronice) în
termen de cel mult 15 zile de la data publicării
convocării. În cazurile în care exercitarea dreptului prevazut la lit. a) de mai sus determină
modificarea ordinii de zi a adunării generale
comunicate deja acţionarilor, Societatea va trebui
să facă disponibilă o ordine de zi revizuită, folosind aceeaşi procedură ca şi cea utilizată pentru
ordinea de zi anterioară, cu respectarea termenului prevăzut de Legea nr. 31/1990, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare, astfel
încat să permită celorlalţi acţionari să desemneze
un reprezentant sau, dacă este cazul, să voteze
prin corespondenţă. Fiecare acţionar are dreptul
să adreseze întrebări privind punctele de pe
ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a
Acţionarilor până cel târziu la data de 04.03.2021.
Societatea va răspunde la întrebările adresate de
acţionari. Fergus Construct International S.R.L.
prin reprezentant permanent, Petru Ion Văduva
Președinte al Consiliului de Administraţie
l Convocarea Adunării Generale Ordinare a
Acţionarilor METEOR S.A.; Consiliul de Administrație al METEOR S.A., societate pe acțiuni
înființată și funcționânând conform legilor din
România, cu sediul social în Bucureşti, str. Franceză nr. 2-4, sector 3, având număr de înregistrare
în Registrul Comerţului: J40/32/1990 şi cod de
înregistrare fiscală: RO361340 (denumită în continuare „Societatea”), convoacă: Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor la data de
11.03.2021, ora 10:00, la sediul Societăţii din Str.
Franceză nr. 2-4, Sector 3, Bucureşti, pentru toţi
acţionarii înregistraţi în Registrul Acţionarilor la
data de referinţă 01.03.2021. În cazul în care la
această dată nu se va întruni cvorumul legal,
Adunarea Generală Ordinară se va întruni la a
doua convocare, în condiţiile legii, la data de
12.03.2021, ora 10:00, în aceeaşi locaţie şi cu
aceeaşi ordine de zi. La Adunarea Generala Ordinară a Acţionarilor sunt îndreptăţiţi să participe
şi să voteze acţionarii înscrişi în Registrul Acţionarilor la data de 01.03.2021, stabilită ca dată de
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referinţă. Ordinea De Zi A Adunării Generale
Ordinare A Acţionarilor: 1. Aprobarea situaţiilor
financiare anuale privind exerciţiul financiar al
anului 2020 compuse din: - Bilanţ; - Cont de
profit şi pierdere; - Situaţia fluxurilor de numerar;
- Situaţia modificării capitalurilor proprii; Notele explicative la situaţiile financiare pe anul
2020 în baza Raportului Consiliului de Administraţie şi a Raportului auditorului extern.2.
Descărcarea de gestiune a administratorilor
Societăţii pentru exerciţiul financiar al anului
2020; 3. Aprobarea repartizării rezultatului
curent și reportat înregistrate la data de
31.12.2020; 4. Aprobarea remunerației administratorilor Societății, pentru exercițiul financiar al
anului 2021; 5. Prezentarea şi supunerea spre
aprobare a bugetului de venituri şi cheltuieli al
Societăţii, a organigramei și a CAPEX aferent
pentru exerciţiul financiar al anului 2021; 6.
Împuternicirea unei persoane în vederea semnării
oricăror documente aferente hotărârilor Adunării
Generale Ordinare a Acţionarilor şi a efectuării,
personal sau printr-o împuternicire subsecventă,
a tuturor procedurilor şi formalităţilor prevăzute
de lege în scopul îndeplinirii hotărârilor Adunării
Generale Ordinare a Acţionarilor. Participarea la
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor se
face în conformitate cu dispoziţiile Actului
Constitutiv al Societăţii, precum şi cu prevederile
legale aplicabile societăţilor pe acţiuni. Acţionarii
pot participa fie personal, fie prin reprezentant,
prin acordarea unei împuterniciri altor persoane.
În caz de prezentare prin împuternicit, un exemplar original al împuternicirii se va depune la
sediul social al Societăţii cu 48 de ore înainte de
adunare. În temeiul și cu respectarea prevederilor
art. 14.8 din Actul Constitutiv actualizat al Societăţii, participarea acționarilor în cadrul AGOA
poate avea loc și prin corespondenţă. Astfel,
acționarii Societății își vor putea exercita dreptul
de vot prin corespondenţă, prin utilizarea formularului de buletin de vot pentru votul prin corespondență atașat prezentului Convocator și
înaintat la secretariatul Societății prin e-mail, la
adresa de e-mail office@meteorsa.ro, votul astfel
exprimat fiind valabil dacă buletinul de vot este
primit către Administrator cel tarziu la data
AGOA ora 10:00 (ora României). Unul sau mai
mulţi acţionari reprezentând, individual sau
împreună, cel puţin 5 % din capitalul social are /
au dreptul: a) de a introduce puncte pe ordinea de
zi a adunării generale, cu condiţia ca fiecare
punct să fie însoţit de o justificare sau de un
proiect de hotărâre propus spre adoptare de
adunarea generală; şi b) de a prezenta proiecte de
hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre
a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.
Drepturile acţionarilor prevăzute mai sus pot fi
exercitate numai în scris (transmise prin servicii
de curierat sau prin mijloace electronice) în
termen de cel mult 15 zile de la data publicării
convocării. În cazurile în care exercitarea dreptului prevazut la lit. a) de mai sus determină
modificarea ordinii de zi a adunării generale
comunicate deja acţionarilor, Societatea va trebui
să facă disponibilă o ordine de zi revizuită, folosind aceeaşi procedură ca şi cea utilizată pentru
ordinea de zi anterioară, cu respectarea termenului prevăzut de Legea nr. 31/1990, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare, astfel
încat să permită celorlalţi acţionari să desemneze
un reprezentant sau, dacă este cazul, să voteze
prin corespondenţă. Fiecare acţionar are dreptul
să adreseze întrebări privind punctele de pe
ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a
Acţionarilor până cel târziu la data de 04.03.2021.
Societatea va răspunde la întrebările adresate de

acţionari. Fergus Construct International S.R.L.
prin reprezentant permanent, Petru Ion Văduva
Președinte al Consiliului de Administraţie
l Convocator; În conformitate cu prevederile
Legii nr. 31/1990, legea societăţilor, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr.
24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, ale Regulamentului
A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente
financiare și operațiuni de piață şi ale Actului
Constitutiv al ROMAERO S.A., Consiliul de
Administraţie al ROMAERO S.A. - cod unic de
înregistrare RO 1576401, număr de ordine in
Registrul Comerţului J40/3940/1991 convoacă: Adunarea Generală Extraordinară a
Acţionarilor (A.G.E.A.) la data de 09.03.2021 ora
14:00 la sediul societăţii din Bucureşti, Bulevardul Ficusului nr. 44, Sector 1, pentru toţi acţionarii înregistraţi în Registrul Acţionarilor la
data de referinţă de 02.03.2021, având următoarea ordine de zi: 1. Aprobarea prealabilă
privind declanșarea procedurii de valorificare a
activelor prevăzute în Planul de Restructurare a
obligațiilor bugetare și anume imobilele identificate cu numerele cadastrale de mai jos: 1) 220835
(nr. cadastral vechi 2692/19) cu teren în suprafață
de 6.379 mp și construcții în suprafață totală de
3.670,56 mp; 2) 234006 (nr. cadastral vechi
2692/20) cu teren în suprafață de 3.622 mp și
construcții în suprafață totală de 1.298 mp; 3)
220836 (nr. cadastral vechi 2692/21) cu teren în
suprafață de 963 mp; 4) 232395 (nr. cadastral
vechi 13936/574) cu teren în suprafață de 3.671
mp; 5) 232396 (nr.cadastral vechi 13936/575) cu
teren în suprafață de 3.601 mp; 6) 232397 (nr.
cadastral vechi 13936/576) cu teren în suprafață
de 2.101mp; 7) 232398 (nr. cadastral vechi
13936/577) cu teren în suprafață de 1.861 mp; 8)
216419 (nr. cadastral vechi 2695) cu teren în
suprafață de 551,13 mp și construcții în suprafață
totală de 341 mp; 9)208969 (nr. cadastral vechi
2694/1) cu teren în suprafață de 2.133 mp și
construcții în suprafață totală de 814,48 mp; 10)
220807 (nr. cadastral vechi 2692/2/2) cu teren în
suprafață de 11.785 mp și construcții în suprafață
totală de 4.523,44 mp; 11) 236173 (nr. cadastral
vechi 2692/22/2/1) cu teren în suprafață de 3.065
mp și construcții în suprafață totală de 217 mp;
12) 235117 (nr. cadastral vechi 2692/22/1) cu teren
în suprafață de 3.208 mp și construcții în suprafață totală de 2.229 mp; 13) 267239 (nr. cadastral
vechi 2692/22/32/1-lot 2) cu teren în suprafață de
1.213 mp; 14) 236167 (nr. cadastral vechi
2692/22/3/2) cu teren în suprafață de 2.647 mp;
15) 236176 (nr. cadastral vechi 2692/22/2/2) cu
teren în suprafață de 109 mp; 16) 236183 (nr.
cadastral vechi 2692/22/25/1) cu teren în suprafață de 866 mp și construcții în suprafață totală
de 78 mp; 17) 236185 (nr. cadastral vechi
2692/22/25/2) cu teren în suprafață de 212 mp;
18) 256228 C1 U3 (nr. cadastral vechi 2692/7/2/2)
cu cotă indiviză ½ din teren în suprafață de 3.893
mp și construcții în suprafață totală de 3.893 mp;
19) 236705 (nr. cadastral vechi 2692/8/1) cu teren
în suprafață de 4.496 mp și construcții în suprafață totală de 4.496 mp; 20) 236706 (nr. cadastral
vechi 2692/8/2) cu teren în suprafață de 1.519 mp;
21) 236707 (nr. cadastral vechi 2692/8/3) cu teren
în suprafață de 1.723 mp; 22) 236713 (nr. cadastral vechi 2692/7/3/3) cu teren în suprafață de 770
mp; 23) 236709 (nr. cadastral vechi 2692/7/3/1) cu
teren în suprafață de 2.340 mp și construcții în
suprafață totală de 164 mp; 24)236716 (nr. cadastral vechi 2692/7/3/4) cu teren în suprafață de
1.374 mp și construcții în suprafață totală de
1.374 mp; 25) 236708 (nr. cadastral vechi

2692/8/4) cu teren în suprafață de 320 mp; 26)
236712 (nr. cadastral vechi 2692/7/3/2) cu teren în
suprafață de 162 mp; 27) 259566 (nr. cadastral
vechi 2692/11) cu teren în suprafață de 4.660 mp
și construcții în suprafață totală de 3.638,61 mp;
28) 233731 (nr. cadastral vechi 2692/3/1) cu teren
în suprafață de 1.242 mp și construcții în suprafață totală de 776 mp; 29) 233732 (nr. cadastral
vechi 2692/3/2) cu teren în suprafață de 862 mp;
30) 235141 ( nr. cadastral vechi 2692/22/13) cu
teren în suprafață de 6.684 mp și construcții în
suprafață totală de 2.966 mp; 31) 235143 (nr.
cadastral vechi 2692/22/14) cu teren în suprafață
de 1.988 mp și construcții în suprafață totală de
317 mp; 32) 235159 (nr. cadastral vechi
2692/22/22) cu teren în suprafață de 616 mp; 33)
235162 (nr. cadastral vechi 2692/22/23) cu teren în
suprafață de 689 mp și construcții în suprafață
totală de 254 mp; 34) 220834 (nr. cadastral vechi
2692/18) cu teren în suprafață de 5.837 mp și
construcții în suprafață totală de 1.138,92 mp; 35)
235145 (nr. cadastral vechi 2692/22/15) cu teren în
suprafață de 8.018 mp și construcții în suprafață
totală de 4.499 mp; 36) 235153 (nr. cadastral vechi
2692/22/19) cu teren în suprafață de 2.176 mp și
construcții în suprafață totală de 1.480 mp; 37)
235155 (nr. cadastral vechi 2692/22/20) cu teren în
suprafață de 3.485 mp și construcții în suprafață
totală de 1.150 mp; 38) 234331 (nr. cadastral vechi
2692/23/2) cu teren în suprafață de 909 mp; 39)
235164 (nr. cadastral vechi 2692/22/24) cu teren în
suprafață de 377 mp și construcții în suprafață
totală de 332 mp; 40) 235157 (nr. cadastral vechi
2692/22/21) cu teren în suprafață de 3.056 mp și
construcții în suprafață totală de 1.423 mp; 41)
235139 ( nr. cadastral vechi 2692/22/12) cu teren
în suprafață de 2.417 mp și construcții în suprafață totală de 281 mp; 42) 238204 ( nr. cadastral
vechi 2692/22/26/1) cu teren în suprafață de 3.949
mp și construcții în suprafață totală de 3.902 mp;
43) 238205 (nr. cadastral vechi 2692/22/26/2) cu
teren în suprafață de 2.769 mp și construcții în
suprafață totală de 2.379 mp; 44) 235175 ( nr.
cadastral vechi 2692/22/30) cu teren în suprafață
de 2.344 mp și construcții în suprafață totală de
2.086 mp; 45) 258058 (nr. cadastral vechi 2692/5)
cu teren în suprafață de 8.973 mp și construcții în
suprafață totală de 8.030,55 mp; 46) 234909 (nr.
cadastral vechi 2692/6/1) cu teren în suprafață de
6.105 mp și construcții în suprafață totală de
5.372 mp; 47) 232567 (nr. cadastral vechi
2692/4/1) cu teren în suprafață de 2.399 mp și
construcții în suprafață totală de 1.253 mp; 48)
234912 (nr. cadastral vechi 2692/6/2) cu teren în
suprafață de 2.882 mp și construcții în suprafață
totală de 2.635 mp; 49) 208970 (nr.cadastral vechi
2694/2) cu teren în suprafață de 2.406 mp și
construcții în suprafață totală de 4.086,11 mp. 2.
Aprobarea ex-date de 25.03.2021, a datei de
26.03.2021 ca dată de înregistrare . 3. Aprobarea
împuternicirii Directorului General al societăţii
ROMAERO S.A. pentru a semna documentele
necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.E.A. la Oficiul Registrului Comerțului,
persoana împuternicită putând delega unei alte
persoane, salariată a societății, mandatul său cu
privire la îndeplinirea formalităţilor menţionate
mai sus. La ședinţă pot participa şi vota numai
acţionarii înregistraţi în Registrul Acţionarilor
societăţii la data de 02.03.2021 stabilită ca dată de
referinţă. Documentele şi informaţiile referitoare
la problemele incluse pe ordinea de zi precum şi
proiectul de hotărâre supus dezbaterii şi aprobării
A.G.E.A. sunt disponibile la sediul ROMAERO
S.A., la Secretariatul A.G.A., începând cu data de
05.02.2021 precum şi pe website-ul societăţii
ROMAERO S.A.: www.romaero.com. Unul sau

mai mulţi acţionari reprezentând, individual sau
împreună, cel puţin 5% din capitalul social au
dreptul: de a introduce până la data de 19.02.2021
puncte pe ordinea de zi a adunării generale extraordinare a acţionarilor, cu condiţia ca fiecare
punct să fie însoţit de o justificare sau de un
proiect de hotărâre propus spre adoptare de
adunarea generală extraordinară a acţionarilor;
de a prezenta până la data de 19.02.2021 proiecte
de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse
spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale extraordinare. Fiecare acţionar are dreptul să
adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea
de zi a adunării generale. Societatea are obligaţia
de a răspunde la întrebările adresate de acţionari,
sub condiţia respectării art. 198 din Regulamentul
A.S.F. nr. 5/2018. Drepturile prevăzute anterior
pot fi exercitate numai în scris (transmise prin
servicii de curierat sau prin mijloace electronice). Acţionarii înscriși în registrul acţionarilor
la data de referință pot exercita dreptul de vot
direct, prin reprezentant sau prin corespondență.
Formularul de vot prin corespondență atât în
limba română, cat şi în limba engleză, se pun la
dispoziţia acţionarilor la sediul societăţii precum
şi pe pagina de Internet a societăţii www.romaero.
com, începând cu data de 05.02.2021. Formularul
de vot prin corespondență, completat de către
acţionar şi însoțit de o copie a actului de identitate a acţionarului persoană fizică, respectiv
Certificat de înregistrare eliberat de ORC
împreună cu copia actului care dovedeşte calitatea de reprezentant legal al acestora, în cazul
persoanelor juridice, sunt expediate sau se depun
la sediul Societăţii cu cel puţin o oră înainte de
adunare (09/10.03.2021 ora 13:00) cu menţiunea
scrisă pe plic în clar şi cu majuscule “Vot Prin
Corespondenţă Pentru Adunarea Generală Extraordinară A Acţionarilor Din 09/10.03.2021”.
Buletinele de vot prin corespondenţă care nu sunt
primite în forma şi în termenul stipulat în
prezentul convocator nu vor fi luate în calcul
pentru determinarea cvorumului de prezenţă şi
vot precum şi la numărătoarea voturilor în
Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor. În temeiul prevederilor legale (art. 92 alin.
(10) – Legea nr. 24/2017), acţionarii pot fi reprezentaţi de alţi acţionari, în baza unei Împuterniciri speciale (Procuri speciale), înscris sub
semnatură privată, pusă la dispoziţie de către
Consiliul de Administraţie sau în baza unei
Împuterniciri generale (Procuri generale). Forma
Împuternicirii speciale (Procurii speciale) atât în
limba română, cât şi în limba engleză, se pun la
dispoziţia acţionarilor atât la sediul societăţii cât
şi pe pagina de Internet a societăţii www.romaero.
com şi pot fi consultate începând cu data de
05.02.2021. Împuternicirea specială (Procura
specială) se depune sau se poate expedia, în
original, la societate cu cel puţin o oră înainte de
adunare (09/10.03.2021 ora 13:00). În cazul în
care Împuternicirea specială (Procura specială) se
expediază prin poştă trebuie facută pe plic menţiunea scrisă în clar şi cu majuscule “Pentru
Adunarea Generală Extraordinară A Acţionarilor
Din 09/10.03.2021”. Procurile speciale care nu
sunt primite în termenul stipulat în prezentul
convocator nu vor fi acceptate de către Societate.
Formularele de vot prin corespondenţă sau împuternicirile speciale pot fi transmise şi prin email
cu semnatură electronică extinsă încorporată
conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura
electronică până cel târziu cu o oră înainte de
adunare (09/10.03.2021 ora 13:00), la adresa
office@romaero.com, menţionând la subiect:
“Pentru Adunarea Generală Extraordinară A
Acţionarilor Din Data De 09/10.03.2021”. Repre-

ANUNȚURI
zentarea acţionarilor în cadrul adunării generale
de către alte persoane decât acţionarii se poate
face şi în baza unei Împuterniciri generale
(Procuri generale) valabilă pentru o perioadă care
nu va depăşi 3 ani, permițând reprezentantului
desemnat să voteze în toate aspectele aflate în
dezbaterea adunării generale a acţionarilor societăţii cu condiţia ca împuternicirea generală să fie
acordată de către acţionar, în calitate de client,
unui Intermediar definit conform art. 2 alin. (1)
pct. 20 din Legea nr. 24/2017 sau unui
avocat. Împuternicirile generale (Procurile generale) trebuie să conţină informaţiile prevăzute la
art. 202 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 și se
depun/expediază la societate cu cel puţin o oră
înainte de adunare (09/10.03.2021, ora 13:00), în
copie, cuprinzând menţiunea conformităţii cu
originalul, sub semnătura reprezentantului.
Copiile certificate ale Împuternicirilor generale
(Procurilor generale) sunt reţinute de societate,
făcându-se menţiune despre acestea în procesul
verbal al adunării generale. Acţionarii nu pot fi
reprezentaţi în adunarea generală a acţionarilor,
pe baza unei Împuterniciri generale (Procuri
generale), de către o persoană care se află într-o
situaţie de conflict de interese, în conformitate cu
dispoziţiile art. 92 alin. (15) din Legea nr. 24/2017,
cu modificările şi completările ulterioare. În cazul
neîntrunirii condiţiilor de cvorum/validitate
prevăzute de Actul Constitutiv al societăţii pentru
prima convocare, A.G.E.A. se reprogramează
pentru data de 10.03.2021, în acelaşi loc, la
aceeaşi oră, cu aceeaşi ordine de zi şi dată de
referinţă. Informaţii suplimentare se pot obţine la
telefon 021/599.41.04 ; fax 021/319.20.82.

LICITAŢII
l CEC Bank S.A. Sucursala Alexandria, cu
sediul în Municipiul Alexandria, str. București, nr.
59, organizează în data de 18.02.2021, ora 13:00,
licitație deschisă fără preselecție, pentru vânzarea
unui autoturism marca “Logan”. Prețul de
pornire a licitației este de 5300 lei, iar dosarul de
prezentare este 10 lei. Relații la dl. Budurea
Mihai Remus - telefon 0730.233.100.
l Primăria Tălmaciu cu sediul în oraşul
Tălmaciu, cod identificare fiscală 4270732, strada
Nicolae Bălcescu, nr.24, tel.0269/555.401, int.113,
e-mail: urbanism@talmaciu.ro, organizează în
data de vineri, 26.02.2021, ora 10:00, în sala de
ședințe a Primăriei Orașului Tălmaciu, licitaţie
publică deschisă pentru închirierea: Unui spațiu
comercial în suprafață de 18,54mp, în cadrul
halei agroalimentare din Tălmaciu, în vederea
amenajării unui punct de lucru cu obiectul de
activitate comercializare produse farmaceutice de
uz veterinar și produse fitosanitare. Documentațiile pentru licitație se pot achiziţiona de la sediul
nostru până în data de 25.02.2021, ora 09:00,
pentru suma de 100Lei (se achită la casieria instituției). Data limită a depunerii ofertei este de
26.02.2021, ora 09:00, oferta care se depune la
Registratura din cadru Primăriei Orașului
Tălmaciu. Anunţul a fost trimis în vederea publicării la data de 03.02.2021. Eventualele litigii vor
fi soluționate de instanțele de judecată competente.
l Hidrojet SA prin lichidator judiciar VIA Insolv SPRL, scoate la vânzare prin
licitaţie publică: 1) proprietate imobiliară situată
în Breaza, str. Griviței, nr. 18, județ Prahova,
compusa din teren în suprafață de 20.513 mp și
constructiile C10 (hala monobloc), C11 (punct
poarta), C20 (baraca metalica), teren în suprafață
de 358 mp, teren în suprafață de 1.725 mp și teren
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în suprafață de 445,38 mp la prețul
total de 11.752.131 lei, 2) marcile grafice R050748
și R053215 la prețul de 390.677 lei, 3) bunuri
mobile (utilaje și mașini unelte) la
prețul de 2.391.900 lei, 4) Volskwagen Bora la
prețul de 5.220 lei, 5) Nissan Terrano la prețul
de 5.780 lei. Licitaţia va avea loc în 04.03.2021,
ora 15/00 la sediul lichidatorului judiciar din str.
Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, Ploieşti, tel/
fax 0244 519800. Persoanele interesate se pot
programa pentru vizionare la numărul de telefon
susmentionat, iar ulterior vor achizitiona dosarele de prezentare de la sediul lichidatorului
judiciar şi vor depune documentația însoțită
de taxa de garanţie de 10% din prețul de pornire
cu cel putin o zi înainte de data licitatiei. În cazul
neadjudecării vânzarea va fi reluată în zilele de 1
1.03.2021 și 18.03.2021, aceeaşi oră, în acelaşi loc.
l Debitorul SC Valleriana Medics Consult SRL in faliment, prin lichidator judiciar Dinu, Urse si
Asociatii S.P.R.L., scoate la vanzare: Bunurile
mobile apartinand SC Valleriana Medics Consult
SRL -in faliment, pretul de pornire al licitatiei
fiind diminuat cu 80% fata de cel stabilit prin
Raportul de evaluare, exclusiv TVA, in bloc sau
individual, iar lista cu aceste bunuri poate fi obtinuta de la lichidatorul judiciar. Pretul caietului de
sarcini este de 500 de lei, exclusiv TVA si se achita
prin OP in contul nr. RO 43 INGB 5514 9999
0051 3726 deschis la ING BANK –Sucursala
Dorobanti, pe seama lichidatorului judiciar Dinu
Urse si Asociatii SPRL sau in numerar la sediul
ales al lichidatorului judiciar din Bucureşti, Str.
Buzesti nr. 71, et. 5, sector 1. Garantia de participare la licitatie, in valoare de 10% din pretul de
pornire al licitatiei pentru bunurile mobile pentru
care se liciteaza, va fi platita in lei la cursul BNR
din data efectuarii platii, pe seama debitoarei SC
Valleriana Medics Consult SRL in contul de lichidare nr. RO75 CARP 0160 0084 5973 RO01
deschis la Banca Comerciala Carpatica. Participarea la licitatie este conditionata de depunerea
dovezii de achitare a caietului de sarcini cat si de
dovada achitarii garantiei de participare la licitatie care se vor depune in original la sediul ales
al lichidatorului judiciar din Bucuresti, Str.
Buzesti nr. 71, et. 5, sector 1, cel mai tarziu cu o zi
inainte de data si ora stabilite pentru sedinta de
licitatie. Prima sedinta de licitatie a fost fixata in
data de 19.02.2021 , ora 14:00 iar daca acestea nu
se adjudeca la aceasta data, urmatoarele sedinte
de licitatii vor fi in data de: 26.02.2021,
05.03.2021, 12.03.2021, 19.03.2021, ora 14:00.
Toate sedintele de licitatii se vor desfasura la
sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Str.
Buzesti nr. 71, et. 5, sector 1. Pentru relatii suplimentare sunati la 021.318.74.25, email: dinu.
urse@gmail.com.
l Debitorul SC Aqua Trans Edilitar SRL societate in faliment, prin lichidator judiciar Dinu,
Urse si Asociatii SPRL, scoate la vanzare: 1.
Bunuri mobile (tuburi de presiune din beton
precomprimat de tip PREMO) in valoare de
52.918,8 lei exclusiv TVA; 2. Bunurile se vand
individual. Pretul Caietului de Sarcini pentru
bunurile aflate in patrimoniul debitoarei SC Aqua
Trans Edilitar SRL este de 500,00 Lei exclusiv
TVA. -Pretul de pornire al licitatilor pentru bunurile mobile apartinand SC Aqua Trans Edilitar
SRL este de 60% din valoarea stabilita prin
raportul de evaluare exclusiv TVA. Participarea
la licitatie este conditionata de: - consemnarea in
contul de lichidare nr. RO64 UGBI 0000 7920
0298 9RON deschis la Credit Agricole Bank
Romania pana la orele 14 am din preziua stabilita
licitaţiei, a garantiei de 10% din pretul de pornire

a licitatiei ; - achizitionarea pana la aceeasi data a
Caietului de sarcini pentru bunurile mobile din
patrimoniul debitoarei, de la sediul lichidatorului
judiciar. Pentru bunurile mobile aflate in patrimoniul debitoarei prima sedinta de licitatie a fost
fixata in data de 15.02.2021, ora 13:00, iar daca
bunurile nu se adjudeca la aceasta data, urmatoarele sedinte de licitatii vor fi in data de 22.02.2021,
01.03.2021, 08.03.2021, 15.03.2021, ora 13:00.
Toate sedintele de licitatii se vor desfasura la
sediul social al lichidatorului judiciar din str.
Buzesti. nr.71, et.5, cam 502-505, sect. 1, Bucuresti. Pentru relatii suplimentare sunati la telefon:
021.318.74.25, email dinu.urse@gmail.com.
Anuntul poate fi vizualizat si pe site www.dinuurse.ro
l 1.Informații generale privind autoritatea
contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/
sau adresa de e-mail, persoană de contact:
Unitatea Administrativ Teritorială Mărașu, cu
sediul administrativ în localitatea Mărașu, Str.
Principală, nr.3, județul Brăila, telefon
0239/696.706, fax 0239/696.706, e-mail: primariamarasu@yahoo.com, cod fiscal 4342685. 2.Informații generale privind obiectul procedurii de
licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie închiriat: 2
spații destinate desfășurării unor activități medicale sau conexe actului medical, în suprafață de
130,69mp, respectiv 46,20mp, care fac parte din
domeniul public al U.A.T.Mărașu, județul Brăila
și sunt amplasate în incinta Dispensarului uman,
situat în intravilanul satului Mărașu, Str.Principală, nr.10, CF73413. Închirierea se face conform
art.333, art.335 din O.U.G.57/03.07.2019 și
conform Hotărârii Consiliului Local Mărașu
nr.5/29.01.2021. 3.Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.
3.1.Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar
al documentației de atribuire: la cerere, de la
sediul instituției, Compartimentul Secretariat.
3.2.Denumirea și datele de contact ale serviciului/
compartimentului din cadrul instituției de la care
se poate obține un exemplar din documentația de
atribuire: se poate obține de la Compartimentul
Secretariat din cadrul Primăriei Comunei
Mărașu, Str.Principală, nr.3, județul Brăila.
3.3.Costul și condițiile de plată pentru obținerea
acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ: 20Lei /exemplar, ce se achită la Casierie.
3.4.Data-limită pentru solicitarea clarificărilor:
16.02.2021, ora 10:00. 4.Informații privind ofertele: 4.1.Data-limită de depunere a ofertelor:
26.02.2021, ora 10:00. 4.2.Adresa la care trebuie
depuse ofertele: Primăriei Comunei Mărașu, Str.
Principală, nr.3, Registratură, județul Brăila.
4.3.Numărul de exemplare în care trebuie depusă
fiecare ofertă: într-un singur exemplar original,
într-un plic sigilat. 5.Data și locul la care se va
desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 26.02.2021, ora 12:00, Sala de ședințe din
sediul Primăriei Comunei Mărașu, Str.Principală,
nr.3, județul Brăila. 6.Denumirea, adresa,
numărul de telefon și/sau adresa de e-mail ale
instanței competente în soluționarea litigiilor
apărute și termenele pentru sesizarea instanței:
Secția de Contencios Administrativ a Tribunalului Brăila, Brăila, Calea Călăraşilor, nr.47,
județul Brăila, cod poștal 810017, telefon
0239/613.975, fax 0239/612.608, e-mail: tr-braila@
just.ro. 7.Data transmiterii anunțului de licitație
către instituțiile abilitate, în vederea publicării:
04.02.2021.

l 1.Informații generale privind autoritatea
contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/
sau adresa de e-mail, persoană de contact:
Comuna Comloşu Mare, cu sediul în Comloşu
Mare, nr.655, județul Timiş, telefon/fax
0256/364.114, e-mail: primariacomlosumare@
yahoo.com, cod fiscal 4483854. 2.Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică,
în special descrierea și identificarea bunului care
urmează să fie închiriat: suprafaţa de 174,68Ha,
domeniul privat, reprezentând pășuni pe raza
UAT Comloșu Mare, af late în administrarea
Consiliului Local al Comunei Comloșu Mare,
conform caietului de sarcini, H.C.L.
nr.38/30.04.2020 și O.U.G. nr. 57/03.07.2019,
art.332-333. 3.Informații privind documentația de
atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.
3.1.Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar
al documentației de atribuire: la cerere, de la sediul
instituției, Compartimentul Secretariat. 3.2.Denumirea și datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul instituției de la care se poate
obține un exemplar din documentația de atribuire:
se poate obține de la Compartimentul Secretariat
din cadrul Primăriei Comunei Comloșu Mare,
nr.655, județul Timiș. 3.3.Costul și condițiile de
plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este
cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr.57/2019
privind Codul administrativ: 100Lei /exemplar, se
achită numerar la Casieria Primăriei Comunei
Comloșu Mare. 3.4.Data-limită pentru solicitarea
clarificărilor: 18.02.2021, ora 12.00. 4.Informații
privind ofertele: 4.1.Data-limită de depunere a
ofertelor: 26.02.2021, ora 12.00. 4.2.Adresa la care
trebuie depuse ofertele: Primăria Comunei
Comloșu Mare, comuna Comloșu Mare, Compartimentul Secretariat, nr.655, județul Timiș.
4.3.Numărul de exemplare în care trebuie depusă
fiecare ofertă: se depun în două exemplare, în două
plicuri sigilate: unul exterior și unul interior. 5.
Data și locul la care se va desfășura ședința
publică de deschidere a ofertelor: 01.03.2021, ora
12:00, Primăria Comunei Comloșu Mare, comuna
Comloșu Mare, nr.655, județul Timiș. 6.Denumirea, adresa, numărul de telefon și/sau adresa de
e-mail ale instanței competente în soluționarea
litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea
instanței: Secția de Contencios Administrativ a
Tribunalului Timiș, Palatul Dicasterial, Timișoara,
Piața Țepeș Vodă, 2A, cod poștal 300055, județul
Timiș, telefon 0256/498.054, fax 0256/221.990,
e-mail: tr-timis@just.ro. 7.Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în
vederea publicării: 04.02.2021.
l S.C. Doroca S.A , dosarul nr. 1508/40/2013
Tribunalul Botosani, prin lichidator judiciar
Evoplan Insolv IPURL (fosta C.I.I. Pohrib Ionela),
anunţă scoaterea la vânzare, a activelor societăţii
debitoare, după cum urmează: 1. Mijloc de transport- autoutilitara marca dacia, varianta 1304
pick-up , nr.de inmatriculare bt-62-ddd, bun
evaluat la 6200 lei(fara tva)(100%); 2. Utilaje
,aparate si instalatii de masura: frigider refrigerare
1 usi;frigider congelator 1 usa; frigider refrigerare
1 usa; frigider congelator ; carucior servire farfurii;
masina de taiat legume fama; masina(mixer)
planetar brava; tavi patisserie /table neagra; tava
aluminiu perforat( unox); tava aluminiu 15
mm(unox); tava aluminiu perforate; tava aluminiu
perforate/ teflonata; tava (unox); tava aluminiu
16mm(unox); grtar cromat (unox); masa inox;
gratar placat cu piatra de rau; feliator mezeluri;
corp din aluminiu anodizat; gratar pe gaz ½ lisa;
cantar bascule 150kg; masina de gatit pe gaz cu 6
ochiuri; cuptor si dulap; cuptor pe gaz pt.patiserie;

panificatie cu convective si umidificare marca
unox; malaxor aluat brava; friptoza pe gaz cu 2
cuve; bainmarin electric 1 cuva; masina de spalat
vase cu dedurizator; hota inox cu 5 filtre; bunuri
evaluate la 19.550 lei(100%) 3. Aparatura birotica:imprimanta hostware 220; hostware serverhpdx5150+win xp; hostwere venpos
dc+winxphef3915565; imprimanta termica
nocutter; modul hostware aru gestiune; modul
hostware ven vanzare; unitate centrala pentium;
fax philips; sistem boxe; imprimanta; copiator
minolta; imprimanta canon- bunuri evaluate la
1.300 lei(100%). 4. Obiecte de inventar- masina
spalat; lingurite inox; expresor 14dart; tigaie teflon;
tigaie clatite; tigaie teflon;fier de calcat; tava cu
maner; fete masa; pahare apa; pahare vin; pahare
tuica; cupa de inghetata; suport servetele; scrumiere; cana ceai cu farfurie; farfurii intinse;
farfurii desert; farfurii your; bolui ciorba +farfurii;
sol f10; salatiere patrate mici; cana cafea
+farfurie; sfesnic; fructiera cu 2 manere; fructiera
cu 3 manere; suport cu maner; fructiera; cana ceai
cu farfurie; cutite; furculite; linguri mici; fata
masa mare; huse- bunuri evaluate la 2.900
lei(100%). 5. Alte bunuri in afara bilantului:mocheta; pilota; perne; telivizoare;frigidere;veioze.
bunuri evaluate la 3.950 lei(100%). Persoanele care
pretind vreun drept asupra bunurilor ce urmează a
fi scoase la vânzare au obligaţia, sub sancţiunea
decăderii, să facă dovada acestui fapt cu o zi
inainte de ziua licitatiei, orele 15:00, la sediul ales
al lichidatorului judiciar din Iaşi, str. Vasile Lupu
nr. 43, jud. Iaşi. Licitaţiile vor avea loc la sediul
ales al lichidatorului judiciar din iaşi, str. Vasile
Lupu nr. 43, jud. iaşi, în data de 12.02.2021 ora
12:00, şi se va desfăşura în conformitate cu prevederile legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei şi ale regulamentului de vânzare aprobat de
adunarea creditorilor din data de 21.10.2020 .
Adjudecarea se va face în conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare şi desfăşurare
a licitaţiei. Garantia este in cuantum de 10 % din
valoarea de vanzare. Relaţii suplimentare se pot
obţine la: Evoplan Insolv IPURL (fosta C.I.I.
Pohrib Ionela)la telefoanele: 0232/240.890;
0742/109899, 0745308671, Fax 0232/240890.

PIERDERI
l SC Comfruct HC SRL, CUI RO1315627,
declară: Facturier seria HCC, cu numerele de la
142316-142350, nule; Chitanțier seria HC, cu
numerele de la 140194-140200, nule.
l Golf Trade SRL, CUI:13899570, J08/576/2001,
cu sediul în Râșnov, str.Florilor, bl.4, ap.MAG53,
jud.Brașov, declară pierdut și nul Certificatul
Constatator eliberat în baza Declarației pe
proprie răspundere nr.51523/22.08.2011.
l Pierdut Atestat Transport Marfă (certificat de
pregătire profesională a conducătorului auto) pe
numele de Vese Traian, emis de ARR Bihor. Le
declar nule.
l Pintea G. Sandu Gabriel- Agent pentru servicii
de investiții financiare, având codul de înregistrare fiscală 35541688 atribuit la 29.01.2016,
declar că am pierdut Certificatul de înregistrare
fiscală seria A nr.1115681. Le declar nule.
l Pierdut Certificat de circulatie a marfurilor. Societatea Mesteacan Forest SRL
identificata cu RO29436386 cu sediul in
Constanta, declar Certificatul de circulatie a
marfurilor cu Seria:M Nr.0313769. Pierdut
Si Nul.

