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OFERTE SERVICIU
Compania Oprea SRL din 

Galati angajeaza gestionar 
depozit. Salariu 4000 lei. 
Telefon 0766.560.227.

SC Bim Reform SRL, CUI: 
29894405, angajează în București 
d i r e c t o r  m a g a z i n ,  c o d 
COR-112021, cu studii superi-
oare și vorbitor de limba engleză. 
Transmitere CV-uri pe adresa: 
o�ce@kdk-consulting.ro

Salonul Petruzza Beauty 
Center, finanțat de PNDR 

Orange Fresh Universal S.R.L. 
, anunta vacantarea unui post de 
manipulant marfa.CV-urile se 
pot depune la adresa de mail: chr.
esat@gmail.com, pana la data de 
14.04.2022.

Societatea Leopard Star SRL, 
cu sediul în Brasov, C.D. Gherea 
44, ap.1, angajează lucrător 
comercial cu studii  medii . 
CV-urile se depun la sediul socie-
tății sau pe e-mail: stillo_cornel@
yahoo.com până la data de 
14.04.2022.  Relaț i i  la  te l . 
0773.785.980.

SC Ana Distriprod SRL, 
având CUI: 28170579, cu sediul 
în Sat  Dragomireșt i -Deal , 
Comuna Dragomirești- Vale, Str. 
Bujorului, Nr. 10, Judet Ilfov, 
angajează: Manipulant mărfuri 
cu cod COR 933303- 15 posturi. 
Cerințe: studii medii, cunoștințe 
de limbă engleză, cunoștințe în 
domeniul comerțului. Selecția are 
loc în data de 13.04.2022, ora 
10.00, la sediul societății.

Asociația de Proprietari nr.22 
Calea București -Craiova, Bloc 
27A -Parter, primim oferte 
pentru modernizare ascensor, 
cabină cu ușă automată -Bloc 
A22, kit electric -motor, Bloc 
27D, telefon: 0770.686.909.

SC Euromedical Provinder 
SRL, având CUI: 29914537, cu 
sediul în Loc. Iași, Municipiul 
Iași, Strada Constantin Erbi-
ceanu, Nr. 3, Zona Bucium, T155, 
P1, Construcția C1, Încăperea 3, 
Mansardă, Judet Iași, angajează: 
Ajutor bucătar cu cod COR 

941101- 3 posturi. Cerințe: studii 
medii, cunoștințe de limbă 
engleză, cunoștințe în domeniul 
gastronomic. Selecția are loc în 
data de 13.04.2022, ora 10.00, la 
sediul societății.

SC Betpref Consulting SRL, cu 
sediul în Sat Stâlpu, Județul 
Buzău, angajează muncitori neca-
lificați. CV-urile se pot depune la 
adresa de email:  gdrecruit-
ment2021@gmail.com. Interviurile 
pot avea loc în data de 13.04.2022, 
între orele 10.00 și 14.00.

SC Geohidroconsult SRL, 
având CUI: 18256495, cu sediul în 
București, Sectorul 2, Strada 
Luncșoara, Nr.4-6, Bloc 63, Scara 
B, Etaj 2, Ap.64, angajează: 
Săpător manual cu cod COR 
931204- 1 post. Cerințe: studii 
medii ,  cunoștințe de l imbă 
engleză, cunoștințe în domeniul 
construcțiilor. Selecția are loc în 
data de 13.04.2022, ora 10.00, la 
sediul societății.

SC Graniti Cris Design SRL, 
având CUI:34629685, cu sediul în 
Sat Lunca,  Comuna Băișa, 
Nr.87C, Județ Hunedoara, anga-
jează: Tăietor, șlefuitor, lustruitor 
piatră, marmură cu cod COR 
711304- 4 posturi. Cerințe: studii 
medii ,  cunoștințe de l imbă 
engleză, cunoștințe în domeniul 
producției. Selecția are loc în data 
de 13.04.2022, ora 10.00, la sediul 
societății.

S o c i e t a t e a  S C  B 5 2 
CLUB&PUB S.R.L., cu sediul 
social în loc.București,  Str.
Intrarea Ovidiu, nr.6, Lot 5 
Releveu C16+17, etaj, camera 1, 
s e c t o r  4 ,  î n r e g i s t r a t ă  c u 
J40/12500/2016, CUI: 36553419, 
a n g a j e a z ă :  b a r m a n  c o d 
COR-513201 -3 posturi; barman 
preparator cod COR-513202 -3 
posturi; barman preparator cafea 
(barista) cod COR- 513203 -2 
posturi; lucrător în bucătărie 
( s p ă l ă t o r  v a s e  m a r i )  c o d 
COR-941201 -4 posturi; femeie de 
serviciu cod COR-911201 -3 
posturi; ospătar (chelner) cod 
COR-513102 -3 posturi; ajutor de 
ospătar cod COR-513101 -2 
posturi. Pentru CV, la adresa de 
e-mail: igen92241@gmail.com

Curtea de Apel București orga-
nizează concurs pentru ocuparea 
unui post vacant de personal 
contractual muncitor (electrician) 
de la Judecătoria Videle, pe durată 
nedeterminată ,  la  data  de 
16.05.2022, proba scrisă și proba 
practică. Dosarele de înscriere la 
concurs vor fi depuse la sediul 
Curţii de Apel București, Splaiul 
Independenţei nr.5, mezanin, 
camera M 01, până la data de 
03.05.2022 (inclusiv). Condiţiile de 
participare, bibliografia și tema-
tica, precum și actele necesare 
înscrierii la concurs vor fi afișate la 
sediile Curţii de Apel București și 
Tribunalului Teleorman, cât și pe 
pagina de Internet la adresa http://
www.cab1864.eu, la Rubrica 
Resurse Umane- Concursuri/ 
examene. Informaţii suplimentare 
la nr. de telefon 021.319.82.45, 
între orele 9,00-15,00.

Institutul de Știinţe Politice și 
Relaţi i  Internaţionale „Ion 
I.C.Brătianu” al Academiei 
Române, cu sediul în B-dul Iuliu 
Maniu, nr.1-3, bl.A, et.7, sector 6, 
București, anunţă scoaterea la 
concurs a următorului post 
vacant: 1 post de cercetător știin-
ţific gradul I, cu normă întreagă, 
pe perioadă nedeterminată, în 
cadrul Departamentului de Relaţii 
Internaţionale, în Specializarea: 
Relaţii internaţionale și studii 
europene, Domenii de cercetare: 
Regiunea extinsă a Mării Negre, 
Republica Moldova, Evoluţii poli-
tice și  identitare europene. 
Condiţii minime de participare la 
concurs: 1)Activitate de cerceta-
re-dezvoltare în specialitate sau în 
învăţământul superior de cel puţin 
9 ani și titlul știinţific de doctor în 
următoarele domenii de speciali-
tate: știinţe politice, relaţii interna-
ţ ionale  ș i  s tudi i  europene, 
sociologie. Pentru candidaţii care 
provin din afara învăţământului 
superior sau a cercetării știinţifice, 
o vechime de cel puţin 15 ani în 
profilul postului; 2)Cunoașterea 
generală a Programelor de cerce-
tare ale Institutului și a Proiectelor 
realizate în domeniul de speciali-
tate al postului; 3)Lucrări știinţi-
fice publicate în domeniul de 
specialitate: -volume individuale: 
minimum 3; -volume colective 
coordonate: minimum 3; -studii 
apărute în reviste indexate ISI/

Web of Science: minimum 3. 
Concursul constă în analiza dosa-
rului de înscriere la concurs și 
adecvarea la cerinţele postului, 
verificarea îndeplinirii condiţiilor 
prevăzute de Legea nr.319/2003 
privind Statutul personalului de 
cercetare-dezvoltare și aprecierea, 
prin punctaj, pe baza Standardelor 
minimale necesare prevăzute în 
Ordinul nr.6.129/2016, Anexa 
Nr.26. Înscrierea la concurs se face 
în termen de 30 de zile de la data 
publicării anunţului. Relaţii supli-
mentare se pot obţine de la Biroul 
Resurse Umane, camera 703 sau 
la telefonul: 0771.227.115, de luni 
până vineri, între orele 10.00-
13.00.

Stațiunea de Cercetare-Dez-
voltare pentru Pomicultură Iași, 
cu sediul în Miroslava, str.Ion 
Vodă cel Viteaz, nr.3, județul Iași 
organizează concurs de promo-
vare pentru ocuparea unor 
posturi vacante: 1 post cercetător 
știinţific gradul I (CS I) în dome-
niul Horticultură, specialitatea 
Genetică și Ameliorarea plan-
telor; 1 post cercetător știinţific 
gradul I (CS I) în domeniul 
Horticultură, specialitatea Înmul-
țirea și Ameliorarea plantelor și 1 
post cercetător știinţific gradul II 
(CS II) în domeniul Horticultură, 
specialitatea Genetică și Amelio-
rarea plantelor. Concursul se va 
d e s f ă ș u r a  c o n f o r m  L e g i i 
319/2003 privind Statutul perso-
nalului de cercetare-Dezvoltare și 
R e g u l a m e n t u l  A S A S 
nr.3343/2012 în data de 24 mai 
2022, la sediul unității. Dosarele 
de concurs se depun în termen de 
30 zile de la data apariției anun-
țului, la sediul SCDP Iași, 
Compartiment Resurse Umane al 
unității. Informaţii suplimentare 
se pot obţine de la Comparti-
mentul Resurse Umane al staţi-
unii, la tel.0232.214.810, între 
orele 08.00-12.00 și de pe site-ul 
unității www.pomicolaiasi.ro

PRESTĂRI SERVICII
Acoperișuri, mansardări, 

căsuțe de vacantă, finisaje interi-
oare și exterioare, reparații de 
urgență. Executăm cu seriozitate. 
Reducere 20% pentru pensionari. 
0759.476.263.
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CITAŢII
S u b s e m n a t u l  I r i m i a 

Alexandru, chem în Dosar Nr. 
449/193/2019 pe numitul Tănase 
Dumitru Liviu, în calitate de 
intimat pentru termenul din 
11.05.2022, ora 9.00, stadiu 
procesual apel, obiect dosar fond 
funciar, aflat pe rolul Tribuna-
lului Botoșani.

Banca Populară Fântânele din 
Huedin, în calitate de pârât, este 
citată la Judecătoria Huedin, în 
dosarul nr. 766/242/2019, având 
ca obiect uzucapiune, în data de 
15.06.2022, ora 10:30, în sala 4, 
pentru judecarea cauzei civile în 
care reclamant este numita 
Logean Adela-Doina, în contra-
dictoriu cu pârâții Banca Popu-
lară Fântânele din Huedin, 
Sorcoi Traian, Todor Elena, 
Hasiu Anuța, Codrea Viorica, 
Banca Națională a Români-
ei-prin consilier Juridic Stroe 
Tereza.

Se citează eventualii succesi-
bili/moștenitori pentru a parti-
cipa la dezbaterea succesiunii 
defunctului Beschea Corneliu, 
decedat la data de 21.05.2021, cu 
ultimul domiciliu în Mun. Brașov, 
Bd. Alexandru Vlahuță, Nr.32, 
Bl.115, Sc.B, Ap.13, Jud.Brașov. 
Dezbaterea va avea loc la data de 
23 mai 2022, ora 11.00,  la sediul 
Societății Profesionale Notariale 
Marin Ion și Ion Cătălin din 
Mun. Brașov, Calea București nr. 
46, Bl. S-21, AP.1, Jud. Brașov.

Numitul Prodan Cristache cu 
ultimul domiciliu cunoscut in 
Comuna Afumati, jud. Ilfov, este 
chemat la Judecatoria Buftea, cu 
sediul in orasul Buftea, str. Stirbei 
Voda nr. 24, in data de 5.05.2022, 
o r e l e - 1 0 , i n  d o s a r u l  N r. 
1460/1748/2020 in proces cu 
Ferecatu Gheorghe in calitate de 
reclamant Cauza are ca obiect 
revendicare granituire.

Pârâtul Grosu Marian, cu 
ultimul domiciliu cunoscut în 
Botoșani, str. Luna, nr. 13, et. 1, 
sc. A, apt. 5, jud. Botoșani, este 
citat la 05.05.2022, ora 09.00, la 
Judecătoria Săveni în dosar nr. 
2310/297/2018, partaj judiciar cu 
reclamantul Lupașcu Costel.

Eventualii moștenitori și even-
tualii succesibili ai defunctului 
V a s i l e  D ă n i l ă ,  C N P 
1280502400328, decedat la data 
de 28.12.2020, cu ultimul domi-
ciliu în municipiul București, Str. 
Herța nr. 2, sector 2, sunt citați să 

se prezinte la data de 27.04.2022, 
ora 11:00, la sediul Societății 
Profesionale Notariale „De Iure” 
București, Calea Dudești nr. 139, 
Corp 1, etaj 1, Sector 3, tel. 
021/311.98.69, pentru dezbaterea 
succesiunii.

DIVERSE
În temeiul art. 146 alin.(1) din 

Legea 85/2014 comunicăm 
deschiderea procedurii de fali-
ment a debitorului SC N&D 
GLASS CONSTRUCT SRL, 
CIF: 31714638, J25/181/2013, 
dosar nr. 2292/101/2021 - Tribu-
nalul Mehedinţi. Termen pentru 
depunerea cererilor suplimentare 
de creanţă la data de 23.05.2022; 
Termenul limită pentru verifi-
carea creanţelor, întocmirea, 
afișarea și comunicarea tabelului 
suplimentar al creanţelor la data 
de 30.05.2022; Termen pentru 
depunerea eventualelor contes-
tații este de 7 zile de la publicarea 
în Buletinul Procedurilor de 
Insolvenţă a tabelului supli-
mentar și pentru afișarea tabe-
lului definitiv consolidat al 
creanţelor la data de 13.06.2022. 
Lichidator judiciar, Consultant 
Insolvenţă SPRL prin asoc. 
coord. ec. P.E.

S.C. Black Stone Construct 
S.R.L. informeaza ca intentio-
neaza sa solicite de la Adminis-
t r a t i a  N a t i o n a l a  „ A p e l e 
Romane“, Administratia Bazi-
nala de Apa Arges-Vedea, aviz de 
gospodarire a apelor PUZ pentru 
„PUZ Dezmembrare in loturi 
pentru construire locuinte 
P+1E“, sat.Joita, str.Podul 
Banului, T43, P260/67, NC37024, 
CF37024, com. Joita,  jud. 
Giurgiu. Persoanele care doresc 
sa transmita observatii, sugestii si 
recomandari se pot adresa: Socie-
tatii: S.C. Black Stone Construct 
S.R.L, cu sediul social in sat.
Joita, com. Joita, str. Primaverii, 
nr.29, jud.Giurgiu, reprezentata 
de dna.Tudorica Andreea Ioana, 

in calitate de administrator, 
telefon 0763646983; Administra-
tiei Bazinale de Apa Arges-Vedea 
Pitesti, str. Campulung nr. 6-8, 
cod postal 0300, tel.0248/223449.

În temeiul legii nr. 8/1996, 
Strada Film Internațional SRL, 
caută cu bună credință pe moște-
nitorii autorilor operei muzicale 
c u  t i t l u l :  „ S A N I E  C U 
ZURGĂLĂI”, producător fono-
gramă Electrecord 1970. Acest 
demers are ca scop obținerea 
cesiunii ne-exclusive a drepturilor 
de reproducere, adaptare și 
sincronizare a unui fragment din 
opera muzicală,în filmul de lung-
metraj ”Metronom”,produs de 
societatea Strada Film Internati-
onal SRL, întrucât demersurile 
anterioare făcute la organismele 
de gestiune colectivă nu au dat 
rezultate.Pentru remunerarea 
titularilor de drepturi, am consti-
tuit un fond special,în acord cu 
sumele plătite celorlați titulari de 
drepturi, ce au putut fi identifi-
cați în alte modalități, care 
prevede o sumă de cel mult 
100Euro net pentru fiecare titular 
de drepturi.Contact la: office@
stradafilm.ro/ contact@strada-
film.ro

Just Insolv SPRL notifica 
deschiderea procedurii simplifi-
cate a insolventei in dosarul nr. 
1309/30/2022  Tribunal Timis, 
conform Hotararii intermediare 
nr. 373 din 29.03.2022  privind pe 
Computertrading.Ro  SRL, cu 
termenele: depunere declarații 
creanță 13.05.2022, întocmirea 
tabelului preliminar al creanțelor 
23.05.2022, întocmirea tabelului 
definitiv 17.06.2022, prima 
Adunare a Creditorilor avand loc 
in data 28.05.2022, orele 12:00 la 
sediul lichidator judiciar din 
Ploiești, str. Ion Maiorescu, bl. 
33S1, et. 7, cab. 7B.

Just Insolv SPRL notifica 
deschiderea procedurii simplifi-
cate a insolventei in dosarul nr. 

34823/3/2021 Tribunal Bucuresti, 
conform Hotararii intermediare  
din 31.03.2022  privind pe Grup 
Victoria Verus  SRL, cu terme-
nele: depunere declarații creanță 
16.05.2022, întocmirea tabelului 
p r e l i m i n a r  a l  c r e a n ț e l o r 
26.05.2022, întocmirea tabelului 
definitiv 20.06.2022, prima 
Adunare a Creditorilor avand loc 
in data  31.05.2022, orele 12:00 la 
sediul lichidator judiciar din 
Ploiești, str. Ion Maiorescu, bl. 
33S1, et. 7, cab. 7B.

Subscrisa SP Evrika Insol-
vency IPURL reprezentata prin 
asociat coordonator Liscan Aurel, 
in calitate de lichidator judiciar al 
Riva Food SRL desemnat prin 
hotararea nr.90 din data de 
07.04.2022, pronuntata de Tribu-
nalul Dâmboviţa, Secţia a II-a 
Civilă de Contencios Adminis-
trativ și Fiscal, in dosar nr. 
1564/120/2019, notificã deschi-
derea falimentului prin proce-
dura generala prevazuta de 
Legea nr. 85/2014 împotriva Riva 
Food SRL, cu sediul in Sat 
Conţești, Comuna Conţești, 
Strada Sf. Dumitru, Nr. 513,  cu 
suprafaţa  de 253 mp, Judet 
Dâmboviţa, CUI 17056235, nr. de 
ordine in registrul comertului 
J15/279/2012. Persoanele fizice si 
juridice care inregistreaza un 
drept de creanta nascut dupa 
data deschiderii procedurii insol-
ventei impotriva Riva Food SRL 
vor formula declaratie de creanta 
care va fi inregistrata la grefa 
Tribunalului Dâmboviţa, Secţia a 
II-a Civilă de Contencios Admi-
nistrativ, cu referire la dosarul 
nr.1564/120/2019, in urmatoarele 
conditii: a) termenul limită 
pentru înregistrarea cererii de 
admitere a creanţelor prevăzute 
de art.146 alin.2 din Legea 
nr.85/2014, în vederea întocmirii 
tabelului suplimentar, care va fi la 
data de 20.05.2022; b) termenul 
limita pentru verificarea crean-
telor, intocmirea, afisarea si 
comunicarea tabelului supli-
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mentar al creantelor 17.06.2022; 
c) termenul pentru depunerea la 
Tribunalul Dâmboviţa a contesta-
ţiilor la tabelul suplimentar – 7 
zile de la publicarea în BPI a 
tabelului suplimentar al crean-
ţelor; d) termen pentru intoc-
mirea si afisarea tabelului 
definitiv consolidat 15.07.2022.

Anunț prealabil privind 
afișarea publică a Documentelor 
Tehnice ale Cadastrului: Denu-
mire județ: Constanța. Denumire 
U.A.T.: Istria. Sectoare cadas-
trale: 0-32. O.C.P.I. Constanța 
anunță publicarea documentelor 
tehnice ale cadastrului pentru 
sectoarele cadastrale nr. 0, 1, 2, 3, 
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 
din U.A.T. Istria, pe o perioadă 
de 60 de zile calendaristice, 
conform art.14 alin.(1) și (2) din 
Legea cadastrului și a publicității 
imobiliare nr. 7/1996, republicată, 
cu modificările și completările 
ulterioare. U.A.T. Istria. Data de 
început a afișării: 27.04.2022. 
Data de sfârșit  a afișării : 
27.06.2022. Adresa locului afișării 
publice: Primăria comunei Istria. 
Repere pentru identificarea loca-
ției: str. Primăriei, nr.10, comuna 
Istria. Cererile de rectificare ale 
documentelor tehnice vor putea fi 
depuse la sediul Primăriei 
comunei Istria, și pe site-ul Agen-
ției Naționale de Cadastru și 
Publicitate Imobiliară. Informatii 
privind Programul naţional de 
cadastru și carte funciară 2015-
2023 se pot obţine pe site-ul 
A.N.C.P.I. la adresa http:/www.
ancpi.ro/pnccf/.

Anunț public privind depu-
nerea solicitării de emitere a 
acordului de mediu. SC City 
Bistro Management SRL, anunță 
publicul interesat asupra depu-
nerii solicitării de emitere a acor-
dului de mediu pentru proiectul: 
, , L u c r ă r i  d e  d e s f i i n ț a r e 
construcții și instalații aferente 
existente pe amplasament, orga-
nizare de șantier“, propus a fi 
amplasat în municipiul Câmpu-
lung, B-dul Ion Mihalache, nr. 
l02, jud. Argeș. Informațiile 
privind proiectul propus pot fi 
consultate la sediul APM Argeș, 
municipiul Pitești, str. Egalității, 
nr. 50A, jud. Argeș, in zilele de 
luni -vineri, orele 8.00-13.00 și la 
sediul SC City Bistro Manage-
ment SRL, municipiul București, 
str. Belgrad, nr. 10-12, jud. Argeș, 
în zilele de luni -vineri, intre orele 
8.00 -13.00. Observațiile publi-
cului se primesc zilnic la sediul 

APM Argeș, municipiul Pitești, 
str. Egalității, nr. 50A, jud. Argeș.

Comuna Buchin, titular al 
Amenajamentului Silvic UP I 
Buchin anunță, în conformitate 
cu H.G. nr. 1076/2004, publicul 
interesat decizia etapei de înca-
drare: planul propus nu necesită 
evaluare de mediu și se supune 
procedurii de adoptare fără aviz 
de mediu. Comentariile privind 
decizia de încadrare, propunerile 
de reconsiderare a deciziei se vor 
transmite în scris, în termen de 
10 zile calendaristice de la 
apariția în ziar, la sediul Agenției 
pentru Protecția Mediului 
Caraș-Severin, Reșița, str.Petru 
Maior, nr.73, în zilele de luni-joi 
între orele 08.00-16.30 și vineri 
între orele 08.00-14.00.

CCEN Bucharest East S.R.L., 
cu sediul în București, Sectorul 1, 
Strada Nicolae G.Caramfil, nr.63, 
Hotel Stil, Demisol, camera 2, 
anunţă publicul interesat asupra 
faptului că s-a solicitat avizul de 
mediu pentru programul /planul 
„Plan Urbanistic Zonal introdu-
cere teren în intravilan în vederea 
realizării unui parc fotovoltaic și 
împrejmuire teren”, propus a se 
implementa în comuna Izvoarele, 
extravilan, nr. cad. 31043, T39, 
lot 1, nr. cad. 31044, T39, lot 2, nr. 
cad. 31941, T167, P1309, lot 2, nr. 
cad. 30533, T171, P1321, jud. 
Giurgiu, și s-a întocmit prima 
variantă a acestuia. Termenul de 
acceptare a comentariilor și 
sugestiilor este până la data de 
30.04.2022. Comentariile publi-
cului se pot transmite la sediul 
A.P.M. Giurgiu, cu sediul în loc.
Giurgiu, șos.București, bl. 111, sc. 
A+B.

ADUNĂRI GENERALE
Erată la anunțul din data de 

11.04.2022 publicat eronat din 
cauze independente de client. 
Anunțul “Subscrisa, Societatea 
Cooperativa de Consum Cornetu, 
cu sediul in com. Cornetu, Sos 
Alexandriei nr. 171, jud. Ilfov, 
Reg. Comertului C23/10/2005, 
CUI RO3452949” a fost publicat 
la rubrica greșită, trebuia să 
apară la Adunări Generale în loc 
de Diverse.

Erată la anunțul din data de 
11.04.2022 publicat eronat din 
cauze independente de client. 
Anunțul “Subscrisa, Societatea 
Cooperativa de Consum Braga-
diru, cu sediul in oras Bragadiru, 
sos. Alexandriei nr. 476, bloc D 1, 
parter, judetul Ilfov, Reg. Com. 

C23/7/2005, CUI 3321510” a fost 
publicat la rubrica greșită, trebuia 
să apară la Adunări Generale în 
loc de Diverse.

Biroul De Investiții Regional 
Oltenia IFN SA, cu sediul în 
mun.Craiova, str.Brestei, nr.3D, 
jud.Dolj, înregistrată la Oficiul  
Registrului Comerţului de pe 
lângă Tribunalul Dolj cu nr. 
J16/1274/1996, CUI:8928980, 
reprezentată de președinte al 
Consiliului de Administrație dl. 
Piciu-Blaga Bogdan, în conformi-
tate cu prevederile legale, 
Convoacă Adunarea Generală 
Ordinară a Acționarilor pentru 
data de 18.05.2022, ora 10.00 și 
Adunarea Generală Extraordi-
nară a Acționarilor pentru data 
de 18.05.2022, ora 11.00, ambele 
la sediul societății din mun. 
Craiova, str. Brestei, nr.3D, jud. 
Dolj. În cazul neîndeplinirii 
condiţiilor legale de validitate 
stabilite de Actul Constitutiv, 
Adunarea Generală Ordinară a 
Acționarilor va fi reprogramată 
pentru data de 19.05.2022, ora 
10.00, în același loc și cu aceeași 
ordine de zi și Adunarea Gene-
rală Extraordinară a Acționarilor 
va fi reprogramată pentru data 
de 19.05.2022, ora 11.00, 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 îndrep-
tățiți să participe și să voteze 
acționarii înregistrați la sfârșitul 
zilei de  09.05.2022, stabilită ca 
dată de referință. Ordine de zi 
AGOA: 1.Prezentarea și discu-
tarea raportului consiliului de 
administrație pentru exercițiul 
financiar 2021. 2. Aprobarea situ-
ațiilor financiare pentru exercițiul 
financiar 2021, în baza rapoar-
telor prezentate. 3. Aprobarea 
descărcării de gestiune a actua-
lului consiliu de administrație 
pentru activitatea desfășurată în 
anul 2021, în baza rapoartelor 
prezentate. 4.Aprobarea și împu-
ternicirea consiliului de adminis-
trație de a efectua modificări 
ulterioare impuse de necesitățile 
economice ale societății. 5. Apro-
barea mandatării președintelui 
AGOA să semneze în numele și 
pe seama acționarilor Hotărârea 
AGOA, precum și pentru înregis-
trarea mențiunii la ORC de pe 
lângă Tribunalul Dolj. Ordine de 
zi AGEA: 1. Aprobarea modifi-
cării sintagmei „NELIMITATĂ” 
în „NEDETERMINATĂ”, privi-
toare la durata de funcționare a 
societății, conform art.1885 alin.

(1) din Codul civil. 2.Modificarea 
Art.4 Durata societăţii din actul 
constitutiv, care va avea urmă-
torul cuprins: „Art.4. Durata  de 
activitate a societăţii este NEDE-
TERMINATĂ.” 3. Redactarea 
unui act constitutiv actualizat 
cuprinzând modificarea  de mai 
sus și împuternicirea președin-
telui Consiliului de Administrație 
dl. Piciu-Blaga Bogdan pentru 
semnarea actului constitutiv 
actualizat în numele acționarilor 
și înregistrarea mențiunii la ORC 
de pe lângă Tribunalul Dolj. 
Cererile pentru introducerea de 
noi puncte pe ordinea de zi a 
AGOA și AGEA de către acțio-
nari pot fi depuse, la sediul socie-
tății, conform art. 1171 din Legea 
nr.31/1990 R cu modificările 
ulterioare. Acționarii pot parti-
cipa personal, prin reprezentanții 
lor legali sau prin reprezentanți 
mandatați cu procură specială. 
Formularele de procură specială, 
precum și celelalte materiale 
informative asupra punctelor 
aflate pe ordinea de zi a AGOA și 
AGEA se pot obţine de la sediul 
societăţii, conform art.1172 din 
Legea nr. 31/1990 R cu modifică-
rile ulterioare. După completare 
și semnare un exemplar din 
procura specială aferentă fiecărei 
adunări va fi depus la sediul 
societăţii până cel târziu cu 48 
ore înainte de data primei convo-
cări, 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.3D, jud.
Dolj sau la adresa de e-mail: biro-
uldeinvestitii@gmail.com

Firma Corealis SA, cu sediul în 
Craiova, Strada Burebista, nr. 6, 
j u d .  D o l j ,  J 1 6 / 2 9 3 / 2 0 0 0 , 
CUI:13060330, reprezentată de 
administrator unic Logofătu 
Radu, convoacă Adunarea Gene-
rala Ordinară a Acționarilor 
pentru data de 18.05.2022, ora 
13.00, la sediul societății din 
Craiova, Strada Burebista, nr.6, 
jud.Dolj. În cazul neîndeplinirii 
condiţiilor legale de validitate 
stabilite de actul constitutiv, 
Adunarea Generală Ordinară a 
Acționarilor va fi reprogramată 
pentru data de 19.05.2022, ora 
13.00, în același loc și cu aceeași 
ordine de zi. Convocarea se efec-
tuează conform Legii 31/1990 R 
cu modificările ulterioare și cele 
ale actului constitutiv al socie-
tății. La AGOA sunt îndreptățiți 
să participe și să voteze acționarii 
înregistrați la sfârșitul zilei de 
09.05.2022 stabilită ca dată de 
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referință. Ordine de zi Adunare 
Generală Ordinară: 1. Prezen-
tarea și discutarea raportului 
administratorului unic și comisiei 
de cenzori pentru exercițiul 
financiar 2021. 2. Aprobarea situ-
ațiilor financiare pentru exercițiul 
financiar 2021, în baza raportului 
administratorului unic și a comi-
siei de cenzori. 3.Aprobarea 
descărcării de gestiune a admi-
nistratorului unic pentru activi-
tatea desfășurată în anul 2021, în 
baza rapoartelor prezentate. 4. 
Aprobarea Bugetului de Venituri 
și Cheltuieli și a politicii de inves-
tiții pentru anul 2022, precum și 
împuternicirea administratorului 
unic de a efectua modificări ulte-
rioare impuse de necesitățile 
economice ale societății. 5. Apro-
barea mandatării administrato-
rului unic, Logofătu Radu, să 
semneze în numele și pe seama 
acționarilor Hotărârea AGOA, 
precum și pentru înregistrarea 
hotărârii AGOA la Oficiul Regis-
trului Comerțului. Cererile 
pentru introducerea de noi 
puncte pe ordinea de zi a AGOA 
de către acționari pot fi depuse, la 
sediul  societăț i i ,  conform 
art.1171 din Legea nr.31/1990 R 
cu modificările ulterioare. Acțio-
narii pot participa personal, prin 
reprezentanții lor legali sau prin 
reprezentanți mandatați cu 
procura specială. După comple-
tare și 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. Formularele de 
procură specială  aferente 
adunării, documentele și materia-
lele informative vizând ordinea 
de zi a AGOA vor fi disponibile 
acționarilor la sediul societății în 
timpul zilelor lucrătoare, între 
orele 10.00-16.00 și la telefon: 
0723.527.128, conform Legii 
nr.31/1990 R cu modificările ulte-
rioare. Informaţii suplimentare la 
sediul societății din Craiova, 
strada Burebista, nr.6, jud.Dolj.

Administratorul Unic al Socie-
tăţii COMAT SA, cu sediul social 
în Judeţul Dâmbovița, Târgoviște, 
Str. Laminorului, nr.8, înmatricu-
lată la Registrul Comerţului de pe 
lângă Tribunalul Dâmbovița sub 
nr. J15/287/1991 și cod unic de 
înregistrare 921331, adresa de 
e-mail: comat.targoviste@gmail.
com    (denumită în continuare 
„Societatea”), în conformitate cu 
prevederile art. 117 din Legea 
nr.31/1990 privind societăţile, 

precum și ale Actului Constitutiv 
al Societăţii, convoacă  Adunarea 
Generală ordinară a Acţionarilor, 
pentru data de 12.05.2022, ora 
11.00 și Adunarea Generală 
Extraordinară a Acţionarilor, 
pentru data de 12.05.2022, ora 
12.00, la sediul societății din 
Târgoviște, Str. Laminorului, Nr.8, 
Jud. Dâmbovița. În cazul în care 
Adunarea nu se întrunește legal și 
statutar în data menţionată, 
Adunarea Generală Ordinară și 
extraordinară a Acţionarilor se 
v o r  o r g a n i z a  î n  d a t a  d e 
13.05.2022, la aceeași oră și în 
același loc. Au dreptul să participe 
și să voteze în cadrul adunării 
generale toți acţionarii înregistraţi  
în evidenţele Societăţii- în regis-
trul acţionarilor la sfârșitul zilei de 
02.05.2022 considerată, în confor-
mitate cu prevederile art.123 alin.
(2) din Legea nr. 31/1990, drept 
Dată de Referinţă pentru ţinerea 
Adunării. ORDINE DE ZI pentru 
Adunarea Generală Ordinară a 
Acţionarilor: 1.Prezentarea și 
aprobarea situaţiilor financiare 
anuale, bilanţul contabil și contul 
de profit și pierdere întocmite la 
data de 31.12.2021 pe baza Rapor-
tului de gestiune al administrato-
rului unic și a raportului întocmit 
de auditor. 2. Aprobarea descăr-
cării de gestiune a administrato-
rului unic al societăţii pentru 
activitatea desfășurată în exerci-
ţiul financiar 2021. 3. Aprobarea 
bugetului de venituri și cheltuieli 
pentru anul 2022. 4. Aprobarea 
închirierii de bunuri imobiliare pe 
anul 2022, spaţii disponibile. 5. 
Aprobarea repartizării profitului 
pentru anul 2021: 5% în contul de 
rezerve și restul profitului în profit 
nerepartizat. 6. Ratificarea Hotă-
rârilor Administratului unic 
pentru perioada ianuarie 2021-
martie 2022. 7.Aprobarea împu-
ternicirii administratorului unic în 
vederea contractării unui credit 
pentru extinderea, reabilitarea și 
amenajarea construcțiilor și spați-
ilor existente cu posibilitatea 
constituirii unor garanții reale 
asupra activelor societății. 8. 
Aprobarea împuternicirii adminis-
tratorului unic în vederea acce-
sării de fonduri europene. 9. 
Aprobarea Listei mijloacelor fixe 
amortizate și a obiectelor de 
inventar propuse pentru casare și 
valorificare prin vânzare în anul 
2022 și împuternicirea administra-
torului unic să aprobe valorifi-
carea acestora în anuI 2022, în 
condiţiile prevederilor legaIe în 
vigoare. 10.Aprobarea și manda-
tarea administratorului unic de a 
efectua investiții financiare pe 
piața de capital în anul 2022, în 

funcție de disponibilitățile bănești 
ale societății. 11.Desemnarea 
persoanei împuternicite să repre-
zinte societatea în relația cu SSIF 
în anul 2022. 12.Aprobarea împu-
ternicirii, cu posibilitate de substi-
tuire, a administratorului unic 
pentru a redacta și semna hotă-
rârea adoptată, și să efectueze 
orice formalităţi necesare pentru a 
menţiona /înregistra hotărârea la 
Oficiul Registrului Comertului și 
oriunde va fi necesar, pentru înre-
gistrarea hotărârii și altor docu-
mente aprobate de AGOA. Pentru 
Adunarea Generală Extrardinară 
a Acţionarilor: 1.Aprobarea modi-
ficării următoarelor articole din 
Actul constitutiv, după cum 
urmează: Art.1- DENUMIREA 
SOCIETĂȚII: Societatea are 
denumirea „COMAT SA”. În 
toate actele, facturile, anunțurile, 
publicațiile și alte documente 
întrebuințate în comert, emanând 
de la societate, vor fi menționate: 
denumirea societății care va fi 
precedată de cuvintele „societate”, 
urmată de cuvintele „societate pe 
acțiuni” sau inițialele SA, sediul 
social, numărul de înregistrare la 
registrul comerțului, codul unic de 
înregistrare și capitalul social. Art 
2-  FORMA JURIDICĂ A 
SOCIETĂȚII: Societatea COMAT 
SA este persoană juridică română, 
având forma juridică de societate 
pe acțiuni, de tip închis, ale cărei 
obligații sociale sunt garantate cu 
capitalul social. Societatea se 
constituie, se organizează și își 
desfășoară activitatea potrivit 
legislației din România și în 
conformitate cu prevederile 
prezentului act constitutiv, în 
vederea realizării obiectului său de 
activitate și a îndeplinirii obiecti-
velor societăţii astfel cum sunt 
acestea stabilite prin prezentul Act 
Constitutiv. Art 3- SEDIUL 
SOCIETĂȚII, SEDII SECUN-
DARE: Sediul societății este în 
Municipiul Târgoviște, str.Lami-
norului, nr.8, jud.Dâmbovița. 
Sediul societății va putea fi 
schimbat în orice loc din România 
prin decizie a AGEA. Societatea 
poate înființa sedii secundare- 
sucursale, agenții, reprezentanțe 
sau alte asemenea unități fără 
personalitate juridică, în țară. 
Art.7. CAPITALUL SOCIAL 
SUBSCRIS ȘI VĂRSAT: Capi-
talul social este în cuantum de 
1.014.102,50Lei, integral subscris 
și vărsat, fiind împărțit în 405.641 
acțiuni nominative demateriali-
zate, valoarea nominală a unei 
acțiuni fiind de 2,5Lei. 2.Apro-
barea eliminării următoarelor 
articole din Actul constitutiv: 
Art.11- CESIUNEA ACȚIU-

NILOR, Art.12- PIERDEREA 
ACȚIUNILOR, Art.21- PERSO-
NALUL SOCIETĂȚII. 3.Apro-
barea modificării următoarelor 
articole din Actul constitutiv, și 
renumerotarea acestora ca urmare 
a celor hotărâte la punctul 2, după 
cum urmează: Art.13 devine 
Art.11- ATRIBUȚII: Adunarea 
generală a acționarilor este 
organul de conducere al societății, 
care decide asupra activității aces-
teia și asigură politica economică 
și comercială. Adunările generale 
ale acționarilor sunt ordinare și 
extraordinare. Adunările generale 
se vor ține la sediul social al socie-
tății. Acționarii exercită dreptul de 
vot în adunarea generală proporți-
onal cu acțiunile pe care le posedă. 
Acționarii trebuie să își exercite 
drepturile cu bună credință, cu 
respectarea drepturilor și intere-
selor legitime ale societății și ale 
celorlalți acționari. Adunarea 
generală ordinară a acționarilor 
are următoarele atribuții: Să 
discute, să aprobe sau să modifice 
situațiile financiare anuale pe baza 
rapoartelor prezentate de către 
administratorul unic și cenzori/ 
auditor și să fixeze dividendul; Să 
aleagă și să revoce administratorul 
unic și cenzorii /auditor, inclusiv 
cenzorii supleanți; să fixeze remu-
nerația cuvenită administratorului 
și cenzorilor/ auditorului; să se 
pronunțe asupra gestiunii admi-
nistratorului unic; să stabilească 
bugetul de venituri și cheltuieli și 
programul de activitate pe exerci-
țiul financiar următor; să aprobe 
investițiile propuse de adminis-
trator; să hotărască gajarea, închi-
rierea sau desființarea uneia sau 
mai multor unități ale societății. 
Alte atribuții prevăzute de lege. 
ADUNAREA GENERALĂ 
EXTRAORDINARă A ACȚIO-
NARILOR se întrunește ori de 
câte ori este necesar a se lua o 
hotărâre pentru: A aproba struc-
tura organizatorică a societății și 
numărul de posturi; schimbarea 
formei juridice a societății; redu-
cerea capitalului social sau reîn-
tregirea lui prin emisiune de noi 
acțiuni; fuziunea cu alte societăți 
sau divizarea societății; dizolvarea 
anticipată a societății; conversia 
acțiunilor nominative în acțiuni la 
purtător sau invers; conversia 
acțiunilor dintr-o categorie în 
cealaltă; modificarea numărului 
de acțiuni sau a valorii nominale a 
acestora, precum și cesiunea acți-
unilor. Orice altă modificare a 
actului constitutiv sau oricare altă 
hotărâre pentru care este cerută 
aprobarea adunării generale 
extraordinare. Art.14 devine 
a r t . 1 2 -  C O N V O C A R E A 
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ADUNĂRILOR GENERALE: 
Adunările generale se convoacă de 
către administratorul unic sau 
președintele consiliului de admi-
nistrație ori de câte ori este 
necesar, în condițiile legii. 
Adunarea generală se convoacă la 
cererea acționarilor reprezentând 
individual sau împreună cel puțin 
5% din capitalul social. Art.15 
devine art.13- ORGANIZAREA 
ADUNĂRILOR GENERALE: 
Pentru validitatea deliberărilor 
adunării generale ordinare este 
necesară prezența acționarilor 
care să dețină cel puțin o treime 
(1/3) din numărul total de drep-
turi de vot. Hotărârile adunării 
generale se iau cu majoritatea 
voturilor exprimate, iar la a doua 
convocare poate să delibereze 
asupra punctelor de pe ordinea de 
zi în prezența acționarilor care să 
dețină cel puțin o patrime (1/4) 
din numărul total de drepturi de 
vot, luând hotărâri cu majoritatea 
voturilor exprimate. Pentru validi-
tatea deliberărilor adunării gene-
rale extraordinare este necesară la 
prima convocare prezența acțio-
narilor deținând cel puțin o treime 
(1/3) din numărul total de drep-
turi de vot, iar la convocările 
următoare, prezența acționarilor 
reprezentând cel puțin o cincime 
din numărul total de drepturi de 
vot. Hotărârile sunt luate cu majo-
ritatea voturilor deținute de acțio-
narii prezenți sau reprezentați. 
Decizia de modificare a obiectului 
principal de activitate al societății, 
de reducere sau majorare a capita-
lului social, de schimbare a formei 
juridice, de fuziune, divizare sau 
de dizolvare a societății se ia cu o 
majoritate de cel puțin două 
treimi din drepturile de vot deți-
nute de acționarii prezenți sau 
reprezentați. Adunarea generală a 
acționarilor este prezidată de către 
administratorul unic/președintele 
consiliului de administrație sau de 
către înlocuitorul acestora. 
Adunarea generală va alege dintre 
acționarii prezenți unul până la 
trei secretari care vor verifica lista 
de prezență a acționarilor, indi-
când capitalul social pe care îl 
reprezintă fiecare. Procesul verbal 
prin care se constată prezența, 
numărul de acțiuni deținute și 
îndeplinirea tuturor formalităților 
cerute de lege, va fi întocmit de 
către secretarul tehnic. Procesul 
verbal al adunării se înscrie 
într-un registru sigilat și parafat. 
Procesul verbal va fi semnat de 
către persoana care a prezidat 
ședința și secretarul care l-a 
întocmit. Participanții la ședință și 
consemnat de secretarul care l-a 
întocmit. Art.16 devine art.14- 

EXERCITAREA DREPTULUI 
DE VOT ÎN ADUNĂRI GENE-
RALE A ACȚIONARILOR: 
După constatarea îndeplinirii 
cerințelor legale și ale actului 
constitutiv privind ținerea 
adunării generale se va trece la 
dezbaterea și votarea fiecărui 
punct de pe ordinea de zi. Hotărâ-
rile adunării generale se iau prin 
vot deschis cu excepția situațiilor 
unde legea prevede altfel. Votul 
secret este obligatoriu pentru 
numirea/revocarea administrato-
rului unic, pentru numirea/revo-
carea cenzorilor și pentru luarea 
hotărârilor referitoare la răspun-
derea organelor de administrare, 
conducere și control a societății. 
Dreptul de vot nu poate fi cedat. 
Hotărârile adunării generale se 
iau în limitele legii și actului 
constitutiv. Hotărârile adunării 
generale a acționarilor luate în 
condițiile legii și ale actului consti-
tutive sunt obligatorii chiar pentru 
acționarii absenți sau care au 
votat împotrivă, în condițiile 
prevăzute de Legea 31/1990 
privind societățile. Art.17- ORGA-
NIZAREA va deveni art.15 
ADMINISTRAREA SOCIE-
TĂȚII: Societatea este adminis-
trată în sistem unitar de catre un 
administrator unic sau un consiliu 
de administrație format din trei 
membri aleși de Adunarea Gene-
rală a Acționarilor. Durata 
mandatului administratorului 
unic sau a membrilor consiliului 
de administrație este de 4 ani, cu 
posibilitatea realegerii în funcție. 
Pentru ca numirea administrato-
rilor să fie valabilă din punct de 
vedere juridic, acceptarea trebuie 
să fie expresă din partea celui 
numit. Persoanele numite ca 
administratori sunt obligați să 
încheie asigurare pentru răspun-
dere profesională în condițiile 
legii. Administratorul unic va face 
toate operațiunile cerute pentru 
aducerea la îndeplinire a obiec-
tului de activitate fără nici o 
restricție. Art.18- ATRIBUȚIILE 
ADMINISTRATORULUI UNIC 
va deveni art.16- ATRIBUțIILE 
ADMINISTRATORILOR: Admi-
nistratorii sunt  însărcinați cu 
îndeplinirea tuturor actelor nece-
sare și utile pentru realizarea 
obiectului de activitate al socie-
tății, cu excepția celor rezervate 
prin lege pentru adunarea gene-
rală a acționarilor. Administratorii 
au  următoarele competențe de 
bază care nu pot fi delegate: 
-Stabilirea direcțiilor principale de 
activitate și de dezvoltare ale 
societății; -Stabilirea sistemului 
contabil și de control financiar și 
aprobarea planificării financiare; 

-Numirea și revocarea directorilor 
și stabilirea remunerațiilor lor; 
-Supravegherea activității directo-
rilor; -Pregătirea raportului anual, 
organizarea adunării generale a 
actionarilor și implementarea 
hotărârilor acesteia; -Introducerea 
cererii pentru deschiderea proce-
durii insolvenței societății potrivit 
legii nr.85/2014 privind procedura 
insolvenței. Administratorii pot 
delega conducerea societății unuia 
sau mai multor directori numin-
du-l pe unul dintre ei director 
general. Atribuțiile administrato-
rilor se completează cu dispozițiile 
legii privitoare la Consiliul de 
Administrație. Art.19 va deveni 
art.17- GESTIUNEA SOCIE-
TĂȚII: Gestiunea societății este 
controlată de acționari, prin audi-
torul financiar ales de Adunarea 
Generală a Acționarilor în condi-
țiile legii. Auditorul societății își va 
desfășura activitatea conform 
legislației specifice în vigoare. 
Art.20 va deveni art.18- EXERCI-
ȚIUL ECONOMICO-FINAN-
C I A R ,  A r t . 2 2  v a  d e v e n i 
a r t . 1 9 -  A M O R T I Z A R E A 
MIJLOACELOR FIXE, Art.23 va 
deveni art.20- EVIDENȚA 
CONTABILĂ ȘI SITUAȚIA 
FINANCIARĂ ANUALĂ, Art.24 
va deveni art.21- CALCULUL ȘI 
REPARTIZAREA PROFI-
TULUI, Art.25 va deveni art.22- 
REGISTRELE SOCIETĂȚII, 
Art.26 va deveni art.23- SCHIM-
BAREA FORMEI JURIDICE, 
Art.27 va deveni art.24- DIZOL-
VAREA SOCIETĂȚII, iar para-
graful 6 al acestui articol are 
următoarea propunere de modifi-
care: -în cazul reducerii numă-
rului acționarilor sub 2, dacă au 
trecut mai mult de 6 luni de la 
reducerea lui și  nu a fost 
completat, completarea numă-
rului acționarilor poate fi făcută și 
de moștenitorii legali ai acestora la 
cererea oricărui acționar, dacă 
împrejurările de forță majoră și 
consecințele lor durează mai mult 
de 6 luni, iar adunarea generală a 
acționarilor constată că funcțio-
narea societății nu mai este posi-
bilă. Celelalte paragrafe rămân 
neschimbate. Art. 28 va deveni 
art.25- LICHIDAREA SOCIE-
TĂȚII. Art.29 va deveni art.26- 
LITIGII. Art.30 va deveni art. 
27- DISPOZIȚII FINALE: Preve-
derile prezentului act constitutiv 
se completează cu dispozițiile 
legale referitoare la societăți. 4.
Aprobarea împuternicirii, cu posi-
bilitate de substituire, a adminis-
tratorului unic pentru a redacta și 
semna hotărârea adoptată și a 
actului constitutiv actualizat și să 
efectueze orice formalităţi nece-

sare pentru a menţiona/înregistra 
hotărârea la Oficiul Registrului 
Comertului și oriunde va fi 
necesar, pentru înregistrarea hotă-
rârii și altor documente aprobate 
de AGEA. 5. Aprobarea valorifi-
cării la cel mai bun preț a portofo-
liului de acțiuni deținut de Comat 
SA și împuternicirea adminuistra-
torului unic pentru negocierea și 
semnarea tuturor documentelor 
a ferente .  Par t i c iparea  la 
Adunarea Generală a Acționarilor 
Comat SA se va realiza în confor-
mitate cu prevederile Legii nr. 
31/1990, republicată. Acționarii 
înscriși în registrul acționarilor la 
data de referință pot participa la 
adunarea generală personal, prin 
reprezentanții legali sau prin 
reprezentant pe bază de Procură 
specială. Accesul acționarilor 
persoane fizice îndreptățiți să 
participe la adunările generale 
este permis pe bază de act de iden-
titate original. Acționarii persoane 
juridice pot participa la adunarea 
generală prin reprezentantul legal, 
pe bază de certificat constatator 
emis de Registrul Comerțului sau 
altă autoritate competentă, aflat 
în termen de valabilitate. Acțio-
narul persoană juridică repre-
zentat de o altă persoană decât 
reprezentantul legal sau acțio-
narul persoană fizică care parti-
cipă la adunare prin reprezentare, 
va depune la sediul societății, cu 
48 ore înainte de adunare, procura 
specială, în original, semnată de 
reprezentantul legal, respectiv 
acționarul persoană fizică și docu-
mentul oficial care atestă calitatea 
de reprezentant legal al persoanei 
juridice, precum și actul de identi-
tate al participantului la adunare. 
Forma procurii speciale a acționa-
rului persoană fizică trebuie să fie 
autentică. Materialele de sedinta 
ce urmează a fi prezentate în 
adunarea generala, procedura de 
vot, buletinul de vot prin cores-
pondență și formularul de 
procură specială, precum si orice 
alte materiale, se pot obtine de la 
sediul societății, în fiecare zi lucră-
toare între orele 10.00 și 14.00, 
începând cu data de 20.04.2022  
sau prin corespondenta electro-
nica la adresa de e-mail indicatp. 
Au dreptul de a cere introducerea 
unor noi puncte pe ordinea de zi 
unul sau mai mulți acționari 
reprezentând, individual sau 
împreună, cel puțin 5% din capi-
talul social.  Cererile se înaintează 
administratorului unic, în cel mult 
15 zile de la publicarea convocării, 
în vederea publicării și aducerii 
acestora la cunoștință celorlalți 
acționari. Fiecare acționar poate 
adresa administratorului întrebări 
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în scris referitoare la activitatea 
societății, înaintea datei de desfă-
șurare a adunării generale, 
urmând a i se răspunde în cadrul 
adunării. Informațiile suplimen-
tare precum și solicitările se pot 
obtine/transmite si la e-mail: 
comat.targoviste@gmail.com.

LICITAŢII
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: Primăria Comunei 
Naidăș, Str.Principală nr.1, 
județul Caraș-Severin, telefon 
0786/561.758, e-mail: secretar@
primarianaidas.ro, cod fiscal 
3227521. 2.Informații generale 
privind obiectul procedurii de 
licitație publică, în special descri-
erea și identificarea bunului care 
urmează să fie închiriat: pășune 
comunală, în suprafață totală de 
161,65 hectare, situate în Blocul 
Fizic: 1582 -2,24Ha; Blocul Fizic: 
583 -8,20Ha; Blocul Fizic: 405 
-3,17 Ha; Blocul Fizic: 1617 
-1,14Ha; Blocul Fizic: 406 -8,53 
Ha; Blocul Fizic: 463 -17,71Ha; 
Blocul Fizic: 319 -7,12 Ha; Blocul 
Fizic: 249 -1,60Ha; Blocul Fizic: 
453 -1,02 Ha; Blocul Fizic: 257 

-1,82Ha; Blocul Fizic: 545 -1,55 
Ha; Blocul Fizic: 371 -26,25Ha; 
Blocul Fizic: 217 -1,02Ha; Blocul 
Fizic: 239 -0,94Ha; Blocul Fizic: 
567 -1,26 Ha; Blocul Fizic: 159 
-1,23Ha; Blocul  Fizic:  442 
-2,30Ha; Blocul  Fizic:  629 
-25,86Ha; Blocul Fizic: 416 -7Ha; 
Blocul Fizic: 457 -2,29Ha; Blocul 
Fizic: 581 -11,40Ha; Blocul Fizic: 
432 -3 Ha; Blocul Fizic: 337 
-20Ha; Blocul Fizic: 129 -1,22Ha; 
Blocul Fizic: 1175 -1,38 Ha; 
Blocul Fizic: 1615 -2,40 Ha, ce 
aparține domeniului privat al 
Comune i  Na idăș ,  jude țu l 
Caraș-Severin, conform caietului 
d e  s a r c i n i ,  H . C . L .  n r. 
8/02.03.2022 și temeiului legal 
O.U.G. nr.57/03.07.2019, art.332-
333. 3.Informații privind docu-
mentația de atribuire: se regăsesc 
în caietul de sarcini. 3.1. Modali-
tatea sau modalitățile prin care 
persoanele interesate pot intra în 
posesia unui exemplar al docu-
mentației de atribuire: la cerere, 
de la sediul instituției, Comparti-
mentul Agricol. 3.2.Denumirea și 
datele de contact ale serviciului /
compartimentului din cadrul 
instituției de la care se poate 
obține un exemplar din docu-
mentația de atribuire: se poate 
obține de la Compartimentul 
Agricol din cadrul Primăriei 
Comunei Naidăș, Str.Principală 

nr.1, județul Caraș-Severin. 
3.3.Costul și condițiile de plată 
pentru obținerea acestui exem-
plar, unde este cazul, potrivit 
prevederilor O.U.G.nr.57/2019 
privind Codul administrativ: 40 
lei /exemplar, se achită numerar 
la Casieria Primăriei Comunei 
Naidăș. 3.4.Data-limită pentru 
s o l i c i t a r e a  c l a r i f i c ă r i l o r : 
21.04.2022, ora 14.00. 4.Infor-
mații privind ofertele: 4.1. 
Data-limită de depunere a ofer-
telor: 03.05.2022, ora 12.00. 
4.2.Adresa la care trebuie depuse 
ofertele: Compartimentul Secre-
tar ia t ,  Pr imăr ia  Comunei 
Naidăș, Str.Principală nr.1, 
j u d e ț u l  C a r a ș - S e v e r i n . 
4.3.Numărul de exemplare în 
care trebuie depusă fiecare 
ofertă: se depun într-un singur 
exemplar, în două plicuri sigilate 
-unul exterior și unul interior. 5.
Data și locul la care se va desfă-
șura ședința publică de deschi-
dere a ofertelor: 04.05.2022, ora 
12 .00 ,  Pr imăr ia  Comune i 
Naidaș, Str.Principală nr.1, 
județul Caraș-Severin. 6.Denu-
mirea, adresa,  numărul de 
telefon și/sau adresa de e-mail 
ale instanței competente în solu-
ționarea litigiilor apărute și 
termenele pentru sesizarea 
instanței: Secția de Contencios 
Administrativ a Judecătoriei 

Moldova Nouă, Moldova Nouă, 
Str.1 Decembrie 1918 nr.21, 
județul Caraș-Severin, telefon 
0255/541.329, fax 0255/542.270, 
e-mail: ecris.261@just.ro. 7.Data 
transmiterii anunțului de licitație 
către instituțiile abilitate, în 
vederea publicării: 11.04.2022.

1.Informații generale privind 
autoritatea contractantă, în 
special denumirea, codul de iden-
tificare fiscală, adresa, numărul 
de telefon, fax și/sau adresa de 
e-mail, persoană de contact: 
Primăria Comunei Bucoșnița, 
comuna Bucoșnița,  nr.154, 
județul Caraș-Severin, telefon 
0255/519.400, fax 0255/519.423, 
e-mail: primaria_bucosnita@
yahoo.com, cod fiscal 3227645. 
2.Informații generale privind 
obiectul procedurii de licitație 
publică, în special descrierea și 
identificarea bunului care 
urmează să fie închiriat: pajiști 
pentru pășunat în suprafață 
totală de 222ha, situate în 
comuna Bucoșnița, sat Vălișoara, 
județul Caraș-Severin, aparți-
nând domeniului public al 
Comunei Bucoșnița, conform 
caietului de sarcini, H.C.L. nr.  
57/31.03.2022 și temeiului legal: 
O.U.G. nr. 57/03.07.2019. 3.Infor-
mații privind documentația de 
atribuire: se regăsesc în caietul de 

P u b l ic it at e
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sarcini. 3.1. Modalitatea sau 
modalitățile prin care persoanele 
interesate pot intra în posesia 
unui exemplar al documentației 
de atribuire: prin solicitarea 
scrisă, de la Casieria Primăriei 
Comunei Bucoșnița. 3.2. Denu-
mirea și datele de contact ale 
serviciului/ compartimentului din 
cadrul instituției de la care se 
poate obține un exemplar din 
documentația de atribuire: Casi-
eria Primăriei Comunei Bucoș-
nița, comuna Bucoșnița, nr. 154, 
județul Caraș-Severin. 3.3. Costul 
și condițiile de plată pentru obți-
nerea acestui exemplar, unde este 
cazul, potrivit prevederilor O.U.G. 
nr. 57/2019, privind Codul admi-
nistrativ: 50 Lei/exemplar, ce se 
achită numerar la casieria institu-
ției. 3.4. Data-limită pentru solici-
tarea clarificărilor: 21/04/2022, ora 
15.00. 4. Informații privind ofer-
tele: 4.1. Data-limită de depunere 
a ofertelor: 03/05/2022, ora 10.00. 
4.2.Adresa la care trebuie depuse 
ofertele: Registratura Primăriei 
Comunei Bucoșnița, comuna 
Bucoșni ța ,  nr.154,  județul 
Caraș-Severin. 4.3. Numărul de 
exemplare în care trebuie depusă 
fiecare ofertă: 1 exemplar original, 
în 2 plicuri sigilate, unul exterior 
și unul interior. 5.Data și locul la 
care se va desfășura ședința 
publică de deschidere a ofertelor: 
03/05/2022, ora 11.00, la sediul 
Primăriei Comunei Bucoșnița, 
comuna Bucoșnița, nr. 154, 
județul Caraș-Severin, Sala de 
Ședință. 6.Denumirea, adresa, 
numărul de telefon și/sau adresa 
de e-mail ale instanței compe-
tente în soluționarea litigiilor 
apărute și termenele pentru sesi-
zarea instanței: Secția de Conten-
cios Administrativ a Tribunalului 
Caraș-Severin, Reșița, Str. Horia 
nr. 2-4, județul Caraș-Severin, 
te lefon 0255/213.304,  fax 
0255/211.554, e-mail: ecris.115@
just.ro. 7.Data transmiterii anun-
țului de licitație către instituțiile 
abilitate, în vederea publicării: 
11/04/2022.

Consiliul Local al Orașului Deta 
a aprobat prin H.C.L.nr.33 din 
2 9 . 0 3 . 2 0 2 2 ,  î n  b a z a 
O.U.G.57/03.07.2019, vânzarea 
prin licitație publică a proprietății 
imobiliare (teren) în cotă de ¼ din 
suprafața totală de 1.301 mp 
(325,25/1.301mp), situat în orașul 
Deta, Calea Voitegului, județul 
Timiș, proprietate privată a 
Orașului Deta, înscrise în CF 
nr.403945, nr.top.403945. Infor-
maţii suplimentare se găsesc în 
caietul de sarcini, care se poate 
achiziţiona la cerere la sediul 

Primăriei Oraș Deta, contrava-
loarea acestuia fiind de 20 Lei. 
Data-limită de depunere a ofer-
telor: 12.05.2022, ora 12.00. 
Data-limită pentru solicitarea 
clarificărilor: 05.05.2022, ora 16.00. 
Ședinţa publică pentru deschiderea 
ofertelor va avea loc la sediul 
Primăriei Deta, strada Victoriei 
nr.32, în sala de ședinţe, în data de 
13.05.2022, ora 11.00. Informaţii 
suplimentare și caietul de sarcini se 
pot obţine de la Serviciul Urba-
nism al Primăriei Orașului Deta.

1.Informații generale privind 
autoritatea contractantă, în 
special denumirea, codul de iden-
tificare fiscală, adresa, numărul 
de telefon, fax și/sau adresa de 
e-mail, persoană de contact: 
Primăria Orașului Predeal, 
Predeal, Str.Mihail Săulescu 
nr.127, județul Brașov, telefon 
0268/456.237, fax 0268/455.425, 
e-mail: contact@primaria-pre-
deal.ro, cod fiscal 4580423. 2.
Informații generale privind 
obiectul procedurii de licitație 
publică, în special descrierea și 
identificarea bunului  care 
urmează să fie vândut: 2 parcele 
de teren intravilan, aparținând 
domeniului privat al Orașului 
Predeal, identificate astfel: teren 
în suprafață de 664mp, înscris în 
CF103679, având nr.cadastral 
103679; teren în suprafață de 
75mp, înscris în CF103680, 
având nr.cadastral 103680, cate-
goria „curți construcții”, conform 
H.C.L.nr.56/28.03.2022 și teme-
i u l u i  l e g a l  O . U . G .  n r. 
57/03.07.2019. 3. Informații 
privind documentația de atri-
buire: 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, de la Biroul Achiziții 
Publice, Investiții, Implementare 
Proiecte. 3.2.Denumirea și datele 
de contact ale serviciului/compar-
timentului din cadrul vânzăto-
rului, de la care pot obține un 
exemplar din documentația de 
atribuire: Biroul Achiziții Publice, 
Investiții, Implementare Proiecte 
din cadrul Primăriei Orașului 
Predeal, Str.Mihail Săulescu 
nr.127, județul Brașov. 3.3.Costul 
și condițiile de plată pentru obți-
nerea acestui exemplar, unde este 
cazul, potrivit prevederilor 
O.U.G.nr.57/2019 privind Codul 
administrativ: 300 lei/exemplar, 
care se achită numerar la Casi-
eria instituției sau prin OP în 
contul deschis la Trezoreria 
B r a ș o v :  R O 3 0 T R E Z 

24A510103200101X, cod fiscal al 
concedentului 4580423. 3.4. 
Data-limită pentru solicitarea 
clarificărilor: 26.04.2022, ora 
10.00. 4.Informații privind ofer-
tele: 4.1. Data-limită de depunere a 
ofertelor: 04.05.2022, ora 10.00. 
4.2.Adresa la care trebuie depuse 
ofertele:  Primăria Orașului 
Predeal, Str.Mihail Săulescu 
n r. 1 2 7 ,  j u d e ț u l  B r a ș o v . 
4.3.Numărul de exemplare în care 
trebuie depusă oferta: 2 (două) 
exemplare, într-un plic sigilat. 5.
Data și locul la care se va desfa-
șura ședința publică de deschidere 
a ofertelor: 04.05.2022, ora 11.00, 
la sediul Primăriei Orașului 
Predeal, Str.Mihail Săulescu 
nr.127, județul Brașov. 6.Denu-
mirea, adresa, numărul de telefon 
și/sau adresa de e-mail ale instanței 
competente în soluționarea litigi-
ilor apărute și termenele pentru 
sesizarea instanței: Tribunalul 
Brașov, Brașov, B-dul 15 Noiem-
brie nr.45, județul Brașov, telefon 
0268/410.056, fax 0268/418.054, 
email: trbrasov@just.ro. 7.Data 
transmiterii anunțului de licitație 
către instituțiile abilitate, în 
vederea publicării: 11.04.2022.

PIERDERI
Velours Wines S.R.L., număr 

de ordine în Registrul Comer-
țu lu i  J5 /2103 /2016 ,  CUI : 
36779034, declară pierdut și nul 
Certificat înregistrare al societății 
nr.B3920235.

Av o c a t  F l o r e a  I o n u ț 
Alexandru, din Baroul București, 
declar pierderea cardului profesi-
onal de avocat. Îl declar nul.

SC Campion Broker de Asigu-
rare si Reasigurare pierdut carnet 
c h i t a n t i e r  0 0 0 3 1 9 4 2 7 1 - 
0003194280.

Elite Windows SRL, CUI: 
36401917, declar pierdut și nul 
Certificatul de Înregistrare în 
s c o p u r i  d e  T VA ,  N r. 
B1816909/04.12.2019.

DECESE
Cutremurați de durere și plini 

de regrete, deplângem trecerea în 
neființă a celei care a fost CRIS-
TINA BĂJENARU, om de mare 
noblețe sufletească, exemplu de 
dăruire pentru profesie și muncă, 
minunată soție, mamă și colegă. 
Dormi în pace, draga noastră 
Cristina! Condoleanțe Familiei 
îndurerate! Fam.Viorica, Radu și 
Jeni Beldean.

ipar  eaPrint re  
i ara n  Cl


