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OFERTE SERVICIU
l Firma Globex Tradco SRL
angajează operator introducere,
validare și prelucrare date la
Șieu-Măgheruș, tel.0740.328.697.
l Giltex S.R.L, cu sediul social
în Loc.Târgu Neamț, oras Târgu
Neamț, str. Cuza Vodă, bl. E3, sc.
A, et.3, ap. 11, jud.
Neamț, J27/1585/2003; CUI
15866936, angajează: mecanic
auto cod COR 723103 -8 posturi,
șofer autobuz cod COR 833101 -2
posturi și electrician auto cod
COR 723101 -5 posturi. Pentru
CV, la adresa de e-mail contact@
immigrations.ro
l SC Glorious Lighting SRL,
angajează în Brăila: -Manager -2
posturi. Condiții: -studii medii;
-limba engleză nivel mediu; -experientă în domeniul fabricării
corpurilor de iluminat min.2 ani.
CV-urile se transmit la adresa hr@
gloriouslighting.eu
l S.C.Vidanyo S.R.L., având CUI
21614569, cu sediul în Târnăveni,
str. Stadionului, nr. 5, județ Mureș,
angajează: vânzător, cod COR
522101 -1 post. Cerințe: studii
medii, cunoștințe în domeniul
comerțului, limită de vârstă 36 de
ani. Selecția are loc în data de
10.09.2020, ora 11:00, la sediul
societății.
l Patiseria Landa SRL, din Arad,
angajeaza 1 lucrator bucatarie (
spalator vase mari), cod cor
941.201. Cerinte: studii gimnaziale. CV - urile se depun la
adresa de mail: moniq_adriana@
yahoo.com . Vor fi luate in considerare CV-urile primite pana la
data de 14 septembrie 2020.
Selectia candidatilor va avea loc
in data de 15 septembrie 2020 si
consta in concurs de CV-uri. Info
tel 0752.832020.
l Stațiunea de Cercetare Dezvoltare pentru Creșterea Bovinelor
Dancu, cu sediul în localitatea
Dancu, județul Iasi, organizează
concurs pentru ocuparea funcției
contractuale vacantă pe perioadă
nedeterminată: 1 post economist
grad IA, cu vechime minim 10 ani
în specialitate; studii superioare
de specialitate; cunoștințe în
c o nt a b i l i t a t e p r ima r ă ș i d e
gestiune specifică instituțiilor

publice; cunostinte în execuția
bugetară, programe Forexbug,
CAB, control financiar preventiv
și de gestiune. Concursul se va
desfășura astfel: Proba scrisă, în
data de 01.10.2020, la ora 10:00;
Proba interviu, în data de
02.10.2020, ora 10:00. Data limită
pentru depunerea dosarelor de
concurs este 24.09.2020. Locul
unde se desfășoară proba scrisă și
interviul este la sediul S.C.D.C.B.
Dancu. Temeiul legal al organizării concursului este H.G.
nr.286/2011. Informații suplimentare la sediul unității sau la
telefon 0232/272.465;
0232/272.667; e-mail: scdbdancu@
yahoo.com
l Anunţ de recrutare şi selecţie.
Braicar S.A.Braila anunţă declanşarea procedurii de recrutare şi
selecţie a candidaţilor pentru 1
(un) post de Director General al
Braicar S.A.Brăila, procedură ce
va fi derulată în conformitate cu
p r e v ed e r ile O UG 109/2011,
privind guvernanţa corporativă a
întreprinderilor publice cu
completările şi modificările ulterioare aduse de Legea 111/2016 şi
de HG 722/2016. Condiţiile de
participare, cerinţele, criteriile de
selecţie, precum şi conţinutul,
modul de derulare şi planificarea
etapelor procesului de recrutare şi
selecţie sunt prezentate în detaliu
pe pagina web a BRAICAR
S.A.Brăila, www.braicar.ro. Dosarele de candidatură vor fi în mod
obligatoriu depuse la Registratura
Braicar S.A.Brăila -cu sediul în
Bulevardul Independenței, nr. 10,
bloc 32, parter, Brăila, jud.Brăila,
până la data de 09.10.2020, atât
pe suport de hârtie, cât şi în
format electronic, aşa cum este
descris în anunţul detaliat postat
la adresa web anterior menţionată. Toate candidaturile vor fi
tratate cu maximă confidenţialitate. Informații suplimentare la
telefon nr. 0239.614.401, interior
24.

CITATII
l Se citează numitul Neculai
Sandel, la Judecătoria Brăila,
pentru data de 16.09.2020, ora
11:00, în contradictoriu cu reclamanta Neculai Margareta Georgeta, în dosarul nr.17855/196/2019,
pentru declararea Judecătorească
a morții.

➤ alege ziua apariției
➤ plătește cu cardul

GATA!
Simplu, nu?

l Se citează numitul Iosef
Manuel, la Judecătoria Brăila,
pentru data de 16.09.2020, ora
09:00, în contradictoriu cu reclamanta Iosef Vilona, în dosarul
nr.1226/196/2020, pentru divorț.
l Numiții Bock Emeric Samuel și
Bock Ana sunt chemați în data de
06.10.2020, ora 12:00, la Judecătoria Sibiu, în dosarul
nr.10453/306/2019, având ca
obiect partaj judiciar.
l În vederea soluţionării dosarului civil nr. 5389/232/2019, aflat
pe rolul Judecător iei Găeşti,
numitul Vlaicu Vasile, cu ultimul
domiciliu la Fam.Vlaicu
Gheorghe din Com.Petreşti, Jud.
Dâmboviţa, este citat în data de
16.06.2020, orele 14:00, calitate de
pârât, în proces cu Vlaicu Claudiu-Gabriel.
l Numitul Istratescu Paul domiciliat in SUA este chemat in
instanta la data de 06 octombrie
2020, ora 8:30 in dosarul
421/331/2018 la Judecatoria
Valenii de Munte, avand ca obiect
partaj, in calitate de parat cu
reclamantul Mitroiu Gheorghe.

DIVERSE
l SEMROM Oltenia SA anunță
publicarea pe site-ul societății www.semromoltenia.ro a
Raportului financiar semestrial
aferent semestrului I al anului
2020.
l Se aduce la cunoştinţă publică
existenţa
dosarului
nr.5569/245/2020, având ca obiect
constatarea dreptului de proprietate asupra terenului din intravilanul localităţii Ţipileşti, judeţul
Iaşi, cu suprafaţa de cca.2.665mp,
pe care este amplasată Biserica
Parohiei „Naşterea Maicii
Domnului” Ţipileşti, dobândit
prin uzucapiune. Reclamantă este
Parohia „Naşterea Maicii
Domnului” Ţipileşti, având
C.I.F.33692307, iar pârâtă este
Comuna Popricani, cu sediul în
judeţul Iaşi, la Primăria Comunei
Popricani.
l Unitatea administrativ-teritorială Dăbuleni, din județul Dolj,
anunță publicarea documentelor
tehnice ale cadastrului pentru
sectoarele cadastrale nr. 76, înce-

pând cu data de 16.09.2020, pe o
perioadă de 60 de zile, la sediul
Primăriei orașului Dăbuleni,
conform art.14 alin.(1) și (2) din
Legea cadastrului și a publicității
imobiliare nr.7/1996, republicată,
cu modificările și completările
ulterioare. Cererile de rectificare
ale documentelor tehnice vor
putea fi depuse la sediul primăriei
și pe site-ul Agenției Naționale de
Cadastru și Publicitate Imobiliară.
Cererile de rectificare depuse prin
orice alte mijloace de comunicare
decât cele menționate mai sus, nu
vor fi luate în considerare.
l Unitatea administrativ-teritorială Dăbuleni, din județul Dolj,
anunță publicarea documentelor
tehnice ale cadastrului pentru
sectoarele cadastrale nr. 71, 73, 79,
începând cu data de 16.09.2020,
pe o perioadă de 60 de zile, la
sediul Primăriei orașului Dăbuleni, conform art.14 alin.(1) și (2)
din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1996, republicată, cu modificările și
completările ulterioare. Cererile
de rectificare ale documentelor
tehnice vor putea fi depuse la
sediul primăriei și pe site-ul Agenției Naționale de Cadastru și
Publicitate Imobiliară. Cererile de
rectificare depuse prin orice alte
mijloace de comunicare decât cele
menționate mai sus, nu vor fi
luate în considerare.

l Unitatea administrativ-teritorială Verbița, din județul Dolj,
anunță publicarea documentelor
tehnice ale cadastrului pentru
sectoarele cadastrale nr. 22, începând cu data de 14.09.2020, pe o
perioadă de 60 de zile, la sediul
Primăriei orașului Dăbuleni,
conform art.14 alin.(1) și (2) din
Legea cadastrului și a publicității
imobiliare nr.7/1996, republicată,
cu modificările și completările
ulterioare. Cererile de rectificare
ale documentelor tehnice vor
putea fi depuse la sediul primăriei
și pe site-ul Agenției Naționale de
Cadastru și Publicitate Imobiliară.
l Chrapan Mihaiela Claudia
având sediul în Str. 1 Decembrie,
nr. 62, localitatea Nadlac, titular al
planului/programului „Ansamblu
Locuinte Colective” localitatea
Arad Str. Cetatii, nr. 16, anunţă
publicul interesat asupra depunerii
solicitării de obţinere a avizului de
mediu pentru planul/programul
menţionat şi declanşarea etapei de
încadrare.Prima versiune a
planului/programului poate fi
consultată la sediul APM ARAD,
strada Splaiul Muresului, FN, localitatea Arad, judeţul Arad, de luni
până joi între orele 09:00 - 16:00,
vineri între orele 09:00 - 13.00.
Observaţii/comentarii şi sugestii se
primesc în scris la sediul APM
ARAD, în termen de 18 zile de la
data publicării anunţului.
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l Anunț. S.C. Lidl Discount
S.R.L. cu sediul social în
comuna Ariceștii Rahtivani, DN
72, Crângul lui Bot, KM 73+810,
sat Nedelea, județul Prahova,
anunţă public solicitarea de
obținere a autorizaţiei de mediu
pentru obiectivul „Supermarket
Lidl” amplasat în municipiul
Vaslui, str. Ștefan cel Mare, nr.
5-11, județul Vaslui. Eventualele
propuneri şi sugestii din partea
publicului privind activitatea
menţionată vor fi transmise în
scris şi sub semnătură la sediul
Agenţiei pentru Protecţia
Mediului Vaslui, str. Calugăreni,
nr.63, tel. 0335.401.723, fax
0235.361.842, în zilele de luni joi, între orele 8:00-14:00.
l S.C. OMV Petrom
S.A. anunţă publicul interesat
asupra depunerii solicitării de
emitere a acordului de mediu
pentru proiectul “Traversare
pârâu Câlnic și Valea Călugăr e a s a ( Va l e a Ți g a n c a ) c u
conducta de etalonare Punct 120
- 121 Călugăreasa – Punct 47
Călugăreasa“, propus a fi
amplasat în comuna Prigoria,
satul Călugăreasa, judeţul Gorj.
Informaţiile privind proiectul
propus pot fi consultate la sediul
Agenţiei pentru Protecţia
Mediului Gorj, în municipiul
Tg. Jiu, strada Unirii, nr. 76, în
zilele de luni - vineri, între orele
10:00 – 14:00. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul
Agenţiei pentru Protecţia
Mediului Gorj.
l S.C. OMV Petrom
S.A. anunţă publicul interesat
asupra depunerii solicitării de
emitere a acordului de mediu
pentru proiectul “Traversare
pârâu Cioienița cu colector
pompare țiței Parc 13 Țicleni –
Parc Mare Țicleni“, propus a fi
amplasat înlocalitatea Țicleni,
extravilan, judeţul Gorj. Informaţiile privind proiectul propus
pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului
Gorj, în municipiul Tg. Jiu,
strada Unirii, nr. 76, în zilele de
luni - vineri, între orele 10:00 14:00. Observaţiile publicului se
primesc zilnic la sediul Agenţiei
pentru Protecţia Mediului Gorj.
l S.C. OMV Petrom
S.A. anunţă publicul interesat
asupra depunerii solicitării de

emitere a acordului de mediu
pentru proiectul “Traversare
pârâu Cioienița cu conductă
sonda 388 Țicleni - Parc 13
Țicleni“, propus a fi amplasat
înlocalitatea Țicleni, extravilan,
judeţul Gorj. Informaţiile
privind proiectul propus pot fi
consultate la sediul Agenţiei
pentru Protecţia Mediului Gorj,
în municipiul Tg. Jiu, strada
Unirii, nr. 76, în zilele de luni vineri, între orele 10:00 - 14:00.
Observaţiile publicului se
primesc zilnic la sediul Agenţiei
pentru Protecţia Mediului Gorj.

U.P. I I Humple u - c omuna
Poieni. Prima versiune a amenajamentului poate fi consultată la
sediul titularului, comuna
Poieni, sat Poieni, str. Principală, nr. 268, județul Cluj, din
data de 09.09.2020, între orele
9:00 - 14:00. Publicul interesat
poate transmite, în scris, comentarii și sugestii până la data de
29.09.2020, la APM Cluj-Napoca, Calea Dorobanților nr. 99,
bl. 9B, cod 400609, fax: 0264 412
914, e-mail: office@apmcj.anpm.
ro în zilele de luni - vineri, între
orele 9:00 - 14:00.

l S.C. OMV Petrom
S.A. anunţă publicul interesat
asupra depunerii solicitării de
emitere a acordului de mediu
pentru proiectul “Traversare
pârâu Cioienița cu conductă de
amestec sonda 127 Țicleni –
Modul 300 Țicleni“, propus a fi
amplasat înlocalitatea Țicleni,
extravilan, judeţul Gorj. Informaţiile privind proiectul propus
pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului
Gorj, în municipiul Tg. Jiu,
strada Unirii, nr. 76, în zilele de
luni - vineri, între orele 10:00 14:00. Observaţiile publicului se
primesc zilnic la sediul Agenţiei
pentru Protecţia Mediului Gorj.

l Primăria Comunei Oancea
anunță publicul interesat asupra
depunerii solicitării de emitere a
ac or dului de me diu pe ntr u
proiectul „Modernizare drum
DE141 ”Drumul Stânelor„ din
comuna Oancea, județul
Galați”, propus a fi realizat în
extravilanul comunei Oancea,
județul Galați. Informaţiile
privind proiectul propus pot fi
consultate la sediul Agentiei
pentru Protectia Mediului
Galati, str. Regiment 11 Siret,
nr. 2, Galaţi, judetul Galaţi, și la
sediul Primăriei Comunei
Oancea, cu sediul în sat Oancea,
comuna Oancea, str. Națională,
nr.126, județul Galați în zilele de
luni-joi între orele 08:30-16:00 și
vineri între orele 08:30-13:30.
Observațiile, sugestiile și/sau
propunerile publicului se
primesc zilnic în scris la sediul
A.P.M. Galaţi din str. Regiment
1 1 S i r e t , n r. 2 , m u n i c i p i u l
Galați.

l Anunț prealabil privind
afișarea publică a documentelor
tehnice ale cadastrului. Unitatea
A d m i n i s t r a t i v Te r i t o r i a l a
Comuna Crângeni din județul
Teleorman, anunță publicarea
documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectorul cadastral
n r. 2 8 î n c e p â n d c u d a t a d e
14.09.2020 pe o perioada de 60
de zile, la sediul Primăriei
Comunei Crângeni, județul
Teleorman, situate pe str. Principală, nr. 40, conform art.14 alin.
(1) și (2) din Legea cadastrului
și a publicității imobiliare republicată, cu modificările și
completările ulterioare. Cererile
de rectificare ale documentelor
tehnice vor putea fi depuse la
sediul Primăriei și pe site-ul
Agentiei Nationale de Cadastru
și Publicitate Imobiliară.
l Primăria Comunei Poieni
anunță publicul interesat asupra
declanșării etapei de încadrare
în vederea obținerii avizului de
mediu conform HG 1076/ 2004
pentru Amenajamentul silvic al

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:
Primăria Comunei Andrid,
comuna Andrid, județul Satu
Mare, cod poștal 447010, telefon
/fax 0261/820.409, e-mail:
primariaandrid@yahoo.com,
cod fiscal 3897076. Ca urmare a
participării la selecția publică de
proiecte în vederea atribuirii
contractelor de finanțare nerambursabilă din fonduri publice,
aferente anului de execuție
financiară 2020, în baza Legii nr.
350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din
fonduri publice alocate pentru
activități nonprofit de interes

Tel. 021/208.75.01
Mail: micapublicitate
@jurnalul.ro
general, cu modificările și
completările ulterioare, pentru
domeniile culte si sport, s-au
atribuit contracte de finanțare
nerambursabilă următorilor
beneficiari: Domeniul: Sport
Nr.crt.: 1.; Număr și dată încheiere contract: 2860/24.08.2020;
Beneficiar: A.S.Real Andrid;
Titlu proiect: Finanțarea echipei
de fotbal A.S.Real Andrid în
vederea participării în Campionatul județean Liga a IV-a;
Suma acordată: 26.000Lei.
Nr.crt.: 2.; Număr și dată încheiere contract: 2861/24.08.2020;
B e n e f i c i a r : A . S . Te r m a l a
Dindești; Titlu proiect: Finanțarea echipei de fotbal A.S.Termala Dindești în vederea
participării în Campionatul
județean Liga a IV-a; Suma
a c o r d a t ă : 1 4 . 0 0 0 L e i . To t a l
fonduri nerambursabile pentru
domeniul sport: 40.000Lei.
Domeniul: Culte Nr.crt.: 1.;
Număr și dată încheiere
contract: 2862/24.08.2020; Beneficiar: Parohia Reformată
Dindești; Titlu proiect: Sprijin
financiar pentru realizarea
proiectului „Alei și platformă
betonată la capela mortuară
Dindești”; Suma acordată:
5.400Lei. Nr.crt.: 2.; Număr și
dată încheiere contract:
2863/24.08.2020; Beneficiar:
Parohia Reformată Irina; Titlu
proiect: Sprijin financiar pentru
reparat ornament turn și vopsitorie turn al bisericii; Suma
acordată: 5.400Lei. Nr.crt.: 3.;
Număr și dată încheiere
contract: 2864/24.08.2020; Beneficiar: Cult Creștin Baptist; Titlu
proiect: Sprijin financiar pentru
instalare aer condiționat; Suma
acordată: 1.500Lei. Nr.crt.: 4.;
Număr și dată încheiere
contract: 2865/24.08.2020; Beneficiar: Parohia Reformată
Andrid; Titlu proiect: Reparații
la casa de rugăciune; Suma
acordată: 5.400Lei. Nr.crt.: 5.;
Număr și dată încheiere
contract: 2866/24.08.2020; Beneficiar: Parohia Ortodoxă
Română Dindești; Titlu proiect:
Lucrări de reparații exterioare
la Biserica Ortodoxă Dindești;
Suma acordată: 5.400Lei.
Nr.crt.: 6.; Număr și dată încheiere contract: 2867/24.08.2020;
Beneficiar: Parohia Ortodoxă
Română -Andrid; Titlu proiect:
Construcția unui gard nou la
casa parohială; Suma acordată:

@Oferte serviciu
@Vânzări
@Pierderi
@Licitații
@Diverse
5.400Lei. Nr.crt.: 7.; Număr și
dată încheiere contract:
2868/24.08.2020; Beneficiar:
Parohia Ortodoxă Română
-Irina; Titlu proiect: Renovare
acoperiș biserică; Suma acordată: 1.500Lei. Total fonduri
nerambursabile pentru domeniul
cultură: 30.000Lei.

ADUNARI GENERALE
l Administratorul Unic al
Societăţii Groval Trade SA, cu
sediul social în Judeţul Galați,
Mun.Galați, str.Henri Coandă,
nr. 5, et. 1, cam. 4, înmatriculată
la Registrul Comerţului de pe
lângă Tribunalul Galați sub
nr.J17/1900/2005 şi cod unic de
înregistrare 16972528 (denumită
în continuare „Societatea”), în
conformitate cu prevederile
art.117 din Legea nr.31/1990
privind societăţile, republicată,
cu modificările şi completările
ulterioare, precum şi ale Actului
Constitutiv al Societăţii,
convoacă Adunarea Generală
Ordinară a Acţionarilor pentru
data de 12.10.2020, ora 10:00 în
Mun.Galați, str. Brăilei, nr. 163,
Bl. A4, sc. 1, ap. 9, Galaţi,
judeţul Galaţi. În cazul în care
Adunarea nu se întruneşte legal
şi statutar în data menţionată,
Adunarea Generală Ordinară a
Acţionarilor se va organiza în
data de 13.10.2020, la aceeaşi
oră şi în acelaşi loc. Au dreptul
să participe și să voteze în cadrul
adunării generale toți acţionarii
înregistraţi înregistrati în
evidenţele Societăţii- în registrul
acţionarilor la sfârşitul zilei de
01.10.2020 considerată, în
conformitate cu prevederile
art.123 alin.(2) din Legea
nr.31/1990 privind societăţile,
republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, drept
Dată de Referinţă pentru ţinerea
Adunărilor. Ordine de zi pentru
Adunarea Generală Ordinară a
Acţionarilor: 1.Aprobarea revocării din funcția de administrator a doamnei Simion
Cati-Costanda, în vederea radierii de la ORC având în vedere
încetarea mandatului din data
29.04.2019. 2.Aprobarea împuternicirii, cu posibilitate de
substituire, a administratorului
unic pentru a redacta și semna
hotărârea AGOA adoptată, şi să
efectueze orice formalităţi necesare pentru a menţiona/ înre-
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gistra hotărârea la Oficiul
Registrului Comerțului şi pentru
publicare hotărârii în Monitorul
Oficial al României, Partea a
IV-a. Acţionarii se vor putea
prezenta personal sau îşi pot
numi reprezentant la adunarea
generală. Reprezentarea acţionarilor se poate face şi prin alte
persoane decât acţionarii, pe
bază de procuri speciale. Procurile speciale şi buletinele de vot
prin corespondenţă completate
şi semnate de către acţionari se
vor depune în original la sediul
ales in Convocator cu cel puțin
48 de ore înainte de prima
sedinta a Convocarii, prin înregistrarea acestora sau prin poştă
cu confirmare de primire, astfel
încât să poată fi înregistrate la
societate până la data şi ora
anterior menţionate. Accesul
acţionarilor îndreptăţiti să participe la adunarea generală este
permis prin simpla probă a identităţii acestora, făcută cu actul
de identitate, iar în cazul acţionarilor reprezentaţi cu o copie a
procurii speciale şi actul de
identitate al reprezentantului.
Materialele de şedinţă pot fi
consultate la sediul ales în
Convocator, în zilele de luni-vineri, în intervalul orar 10:0015:00, începând cu data
publicării prezentului convocator în Monitorul Oficial al
României, Partea a IV-a. Începând cu aceeaşi dată acţionarii
interesaţi pot solicita transmiterea procurilor speciale şi buletinelor de vot prin
corespondenţă. Informaţiile
suplimentare precum şi solicitările se pot obţine/ transmite prin
e-mail: office.secretariat.sa@
gmail.com
l Consiliul de Administraţie al
SC Pan Group SA, prin Președinte Popescu Nicolae, convoacă
Adunarea Generală Ordinară a
Acţionarilor SC Pan Group SA,
în data de 10 octombrie 2020,
ora 10:00, la sediul din Craiova,
Bdul Dacia nr. 1A, jud. Dolj,
România, pentru toți acționarii
înscriși în Registrul Acționarilor
la data de referință 24.09.2020.
Dacă Adunarea Generală Ordinară nu se va putea ține la data,
ora menționate mai sus, a doua
convocare va avea loc în data de
12 octombrie 2020, ora 10:00, la
aceeași adresă cu aceeași ordine

de zi. Adunarea va avea următoarea ordine de zi: 1.Numirea
prin vot secret a doi membrii ai
Consiliului de Administrație pe
o perioadă de 4 ani, ca urmare a
expirării mandatelor, persoanele
propuse fiind: -dl.Popescu
Nicolae, posesor al cărții de
identitate seria DZ nr.108423,
propus pentru funcția de Președinte al Consiliului de Administratie; -dl.Popescu Valentin,
posesor al cărții de identitate
seria DX nr.994735, propus
pentru funcția de Membru al
Consiliului de Administrație.
2.Stabilirea remunerației noilor
membrii ai Consiliului de Administrație. Lista cuprinzând informații cu privire la localitatea de
domiciliu și cu privire la calificarea profesională a persoanelor
propuse pentru funcția de administrator se af lă la dispoziția
acționarilor, putând fi consultată
și completată de aceștia. Participarea la Adunarea Generală a
Acţionarilor. Data de referinţă
este 24.09.2020 numai acţionarii
înscrişi la această dată în Registrul Acţionarilor al Societăţii vor
putea participa şi vota în cadrul
Adunării Generale a Acţionarilor. Acţionarii pot participa la
Adunarea Generală Acţionarilor
fie personal, fie reprezentaţi de o
altă persoană în baza unei
procuri speciale. Acţionarii care
vor participa ei înşişi la
Adunarea Generală a Acţionarilor vor atesta identitatea lor pe
baza actului de identitate. În
cazul acţionarilor care vor participa la Adunarea Generală a
Acţionarilor prin reprezentare,
dovada calităţii de reprezentant
se va face pe baza procurii
speciale emise de acţionar şi a
actului de identitate al reprezentantului. Procura specială. Începând cu data de 24/09/2020
formularele de procuri speciale
vor putea fi ridicate de la sediul
din Craiova, Bdul Dacia nr.1A.
Un exemplar original al procurii
speciale va trebui să parvină
Societăţii până la data de
08/09/2020, ora 10:00, sub sancţiunea pierderii exerciţiului
dreptului de vot în Adunarea
G e n e r a l ă a A c ţ i o n a r i l o r,
conform prevederilor legale.
Procura va fi transmisă în
original, pe suport de hârtie, la
sediul din Craiova, bdul Dacia
nr.1A, judeţul Dolj.

LICITATII
l Compania Chimcomplex S.A.
Borzești -Sucursala Râmnicu
Vâlcea, intenționează să vândă
deșeuri feroase și neferoase
rezultate din casarea mijloacelor fixe. Caietul de sarcini se
poate accesa pe www.chimcomplex.com/noutati. Persoană de
contact pentru informații suplimentare este Mihai
Iliescu, mihai.iliescu@chimcomplex.com, 0758.710.714.
l Societatea AS3-Administrare
Străzi S3 S.R.L., intenționează
să încheie un contract de achiziție publică pentru lucrări de
proiectare, realizare, achiziție și
montare de butaforii pentru
proiectul „Amenajare parc
tematic în Parcul 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 14.09.2020, ora
12:00.
l Centrul Chinologic Sibiu, cu
sediul în Sibiu, Calea
D u m b r ă v i i , n r. 1 5 7 , t e l
0269.235.181, fax 0269.240.090,
cod fiscal 4240928, cont IBAN
RO12TREZ 5765032
XXX000369 deschis la Trezoreria Sibiu, organizează licitaţie
publică cu strigare pentru valorificarea a 12 câini de serviciu.
Animalele de serviciu pot fi
văzute la sediul Centrului
Chinologic Sibiu, în data de
21.09.2020, între orele 09.0014.00. Licitaţia va avea loc în
data de 25.09.2020, ora 10:00, la
sediul Centrului Chinologic
Sibiu. În caz de neadjudecare,
datele de desfăşurare a următoarelor licitaţii vor fi
12.09.2020, respectiv 19.09.2020.
Caietul de sarcini se poate
obţine începând cu data de
11.09.2020. Documentele de
participare la licitaţie se depun
până la data de 21.09.2020, între
orele 09.00-14.00. Taxa de participare la licitaţie ieste de 50Lei,
iar garanţia de participare
reprezintă 5% din preţul iniţial
de vânzare a bunurilor pentru
care se licitează. Lista completă
a bunurilor şi relaţii suplimen-

➤ alege ziua apariției
➤ plătește cu cardul

tare se obţin la telefon: (40)
0269/235.181; fax (40)
0269/24.00.90, www.centrulchinologic.ro /interes public /licitatii publice/, sau la sediul
centrului: Sibiu, Calea
Dumbrăvii, nr. 157.
l 1.Informații generale privind
concedentul, în special denumirea, codul de identificare
fiscală, adresa, numărul de
telefon, fax şi/sau adresa de
e-mail, persoană de contact:
Județul Bihor -Consiliul Județean Bihor, cu sediul în municipiul Oradea, Parcul Traian, nr.
5 , j u d e ț u l B i h o r, t e l e f o n
0259/410.181, 0259/413.825, fax
0259/410.182; e-mail: registratura@cjbihor.ro, patrimoniu@
cjbihor.ro, web: www.cjbihor.ro,
cod fiscal 4244997. 2.Informații
generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi
identificarea bunului care
urmează să fie concesionat:
teren arabil -situat în intravilanul comunei Sânmartin,
proprietatea publică a Județului
Bihor, având o suprafață de
11.065mp, înscris în C.F
nr.66189 a comunei Sânmartin,
având numărul cadastral 66189,
conform H.C.J.B.nr.123 din
27.08.2020 și temei legal O.U.G.
nr.57 din 03.07.2019. 3.Informații privind documentația de
atribuire: se regăsesc în caietul
de sarcini. 3.1.Modalitatea sau
modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în
posesia unui exemplar al documentației de atribuire: prin
descărcărea acestora de pe
site-ul https://www.cjbihor.ro/
informatii-de-interes-public/
anunturi. 3.2.Denumirea şi
adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului,
de la care se poate obţine un
exemplar din documentaţia de
atribuire: Serviciul de Administrare a Patrimoniului -biroul
nr.27, Consiliul Județean Bihor,
Oradea, Parcul Traian, nr.5,
județul Bihor. 3.3.Costul şi
condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde
este cazul: documentația poate fi
descărcată gratuit de pe site-ul
https://www.cjbihor.ro/informatii-de-interes-public/anunturi.
3.4.Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 18.09.2020,
ora 09:00. 4. Informaţii privind

GATA!
Simplu, nu?

ofertele: 4.1.Data-limită de
depunere a ofertelor:
30.09.2020, ora 09:00. 4.2.
Adresa la care trebuie depuse
ofertele: la sediul Consiliului
Județean Bihor -Registratură,
Oradea, Parcul Traian, nr. 5,
județul Bihor. 4.3. Numărul de
exemplare în care trebuie
depusă fiecare ofertă: un singur
exemplar original. 5. Data şi
locul la care se va desfăşura
ședinţa publică de deschidere a
ofertelor: 30.09.2020, ora 14:00,
Oradea, Parcul Traian nr.5, la
sediul Consiliul Județean Bihor
-Sala mică de ședințe -nr.12,
județul Bihor. 6. Denumirea,
adresa, numărul de telefon, fax
şi/sau adresa de e-mail ale
instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei:
Secția de Contencios Administrativ a Tribunalului Bihor,
Oradea, Parcul Traian, nr. 10,
j u d e ț u l B i h o r, c o d p o ș t a l
410033, telefon 0259/414.896,
fax 0359/432.750, e-mail: tr-bihor-reg@just.ro. 7. Data transmiterii anunţului de licitaţie
către instituţiile abilitate, în
vederea publicării: 08.09.2020.

PIERDERI
l Pierdut parafă medic dentist
Secara Mihaela, cod D18165. O
declar nulă
l Camping Akunamatata SRL,
J5/1718/2017,CUI 37808065,
declară piedut și nul Certificat
Constatator pentru sediul social.
l Pîrvu Marius Dănuț, cu domiciliul în Loc. Rovinari, str. Tineretului nr. 6, bl. G3, jud. Gorj,
declară pierdut Atestat transport
marfă, eliberat de ARR Gorj. Se
declară nul!
l Pierdut acte PFA Marin
Radu-Constantin Certificat de
înregistrare și Certificat constatator pentru sediul profesional
din str.Niță Elinescu, nr.23B,
Sect.3, București, F40/3708/2008,
CUI 24752884. Le declar nule.
l Pierdut în Lugoj, zona Splaiul
Morilor, Certificat de atestare
profesională ADR, seria 100814,
valabil până la 04/11/21, pe
numele de Bondoc Laurențiu
Raul. +40773.950.802.

