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OFERTE SERVICIU
l SC Avan Security angajează Agent
securitate în București. Tel.0757.077.578.
l Sortwik Intermedieri Import Export
Piatra Neamț angajează 20 muncitori
necalificați și 1 femeie serviciu. Cerințe:
cunoștințe lb. engleză, turcă. Email:
sortwik1@yahoo.com, 0743.823.176.
l Academia Romana - Filiala Iasi, Institutul de Arheologie, organizeaza incepand cu ziua de 15.09.2020, ora
09:00, concurs pentru ocuparea postului
vacant de cercetator stiințific gradul III,
norma intreaga, perioada nedeterminata,
in domeniul Arheologie medievala, specializarea Arheologia mileniului I in spatiul
carpato-nistrean. Concursul se va desfasura conform Legii 319/2003 privind
Statutul personalului de cercetare-dezvoltare. Dosarul de concurs se depune in
termen de 30 de zile de la data publicarii
anuntului. Informatii suplimentare se pot
obtine de la secretariatul institutului si/
sau de la Biroul Resurse Umane, Salarizare, telefon: 0332106173/ 0332101115.
l Academia Romana - Filiala Iasi cu
sediul in Iasi, bld. Carol I, nr. 8, organizeaza concurs pentru ocuparea unui post
contractual vacant conform HG
286/23.03.2011 (actualizat), de Inspector
de specialitate gradul IA(S) (inginer) din
cadrul Biroului Tehnic-Administrativ,
norma intreaga, perioada nedeterminata,
cu perioada de proba 90 de zile. Postul
este necesar pentru a asigura realizarea
activitatilor tehnico-administrative de
specialitate privind buna functionare a
ARFI prin: gestionarea functionarii /
asigurarii utilitatilor (energie electrica,
gaze naturale, apa, canal, centrale
termice, lift etc.), realizarea investitiilor,
fundamentarea documentatiilor pentru
achizitii publice de bunuri de natura
tehnica. Concursul va consta in doua
probe: proba scrisa in data de 07.09.2020,
ora 10:00, si interviul in data de
11.09.2020, ora 10:00. Condiţii: Studii
superioare de lunga durata absolvite cu
diploma de licenta sau echivalenta, in
domeniul tehnic - mecanica, electrotehnica sau constructii si instalatii. Vechime:
o vechime totala in munca de minim 7 ani
pe un post in conditiile detinerii unei
diplome de absolvire a studiilor superioare
de specialitate tehnice - mecanica, electrotehnica sau constructii si instalatii.
Termenul de depunere a dosarelor
28.08.2020, ora 14:00. Relatii suplimentare la telefon 0332101115, Biroul Resurse
Umane, Salarizare si la sediul Filialei.

CITAȚII
l Subs. Gheorghe Aurel, solicit citarea
prin publicitate a pârâților Manea
Gheorghe și Tănăsescu Gabriel în dosarul
numărul 1612/90/2019, aflat pe rolul
Tribunalului Rm.Vâlcea, pentru ca cei doi
sa fie prezenți la această instanță în data
de 18.09.2020.

l Pârâta Neag Oana Cristina, cu domiciliul în orașul Vișeu de Sus, str.Nuferilor,
nr.10, Jud.Maramureș, este citată la
Judecătoria Vișeu de Sus în dosarul
nr.1507/336/2020 pentru termenul din
19.08.2020, în proces cu Mezeniuc Vasile
Daniel, având ca obiect ordonanță președințială- suplinire consimțământ.
l Citație emisă în data de 11.08.2020, în
dosarul succesoral nr.156/2020. În atenția
tuturor moștenitorilor legali sau testamentari ai defunctei Dumitran L. Maria.
Vă înştiinţăm că sunteţi invitați să vă
prezentaţi la sediul Biroului Notarial
„Ciucă&Asociaţii” Societate Profesională
Notarială din mun. Galați, Aleea Școlii,
nr. 2, jud.Galați (0236/464423), în data de
28.09.2020, ora 10:00, în calitate de succesibili, pentru a participa la dezbaterea
procedurii succesorale a defunctei Dumitran L. Maria, decedată la data de
21.11.2005, fostă cu ultimul domiciliu în
mun.Galaţi, str. Zînelor, nr. 13, jud.Galaţi.

SOMAȚII
l Având în vedere că prin acțiunea civilă
ce face obiectul dosarului nr.2125/55/2020
al Judecătoriei Arad, reclamant Borteș
Ilie cu domiciliul în sat Horia, nr.464, jud.
Arad și cu domiciliul procesual ales în
Arad, B-dul Gen. Vasile Milea, nr.5-7,
sc.A, et.3, ap.33, jud. Arad, solicită
înscrierea dreptului lor de proprietate cu
titlul de uzucapiune, asupra cotei de 2/5
parte din imobilul situat în Horia nr.465,
jud. Arad, înscris în CF 207 Horia, top
398.399/a, în favoarea defunctei Essig
Barbara, INVITĂM pe toți cei interesați
să facă opoziție față de această acțiune, în
termen de 1/una/lună de la afișarea
prezentei somații, în caz contrar urmând
ca în termen de 1/una/lună de la emiterea
celei din urmă publicații să se treacă la
judecarea cauzei. Opozițiile se vor
formula în scris și se vor depune la
dosarul 2125/55/2020 al Judecătoriei
Arad, prin Biroul de depunere acțiuni și
cereri al acestei instanțe. Termen de judecată fixat în cauză după 1/una/lună
-16.09.2020, sala 146, ora 09:00

DIVERSE
l SC Impact Developer&Contractor
SA (titularul proiectului) „Construire
ansamblu locuințe colective 7 blocuri și
parcaj suprateran” anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de
emitere a acordului de mediu pentru
proiectul „Construire ansamblu locuințe
colective 7 blocuri și parcaj suprateran”
(denumirea proiectului), propus a fi
amplasat în str. Aleea Teișani, nr. 300-324,
394-410, sector 1, București (adresa
amplasamentului). Informaţiile privind
proiectul propus pot fi consultate la sediul
autorităţii competente pentru protecţia
mediului APM București, din Aleea
Lacul Morii, nr.1, sector 6, București şi la
sediul SC Impact Developer&Contractor
SA (denumirea titularului şi adresa) Șos.
București-Ploiești, nr. 172-176, sector 1,

București, în zilele de luni-vineri între
orele 09:00-12:00. Observaţiile publicului
se primesc zilnic la sediul autorităţii
competente pentru protecţia mediului
APM București.
l Nordis Management SRL, având
sediul în Str.Andrei Mureșanu, nr.16,
Sector 1, București, titular al planului/
programului „P.U.Z. -Construire Hotel/
Aparthotel, cu regim de înălțime
3S+D+P+2E+M”, din Sinaia, str.Calea
Codrului, nr.F.N., Nr.Cadastral 24786,
24925, 24926, Tarla 18, Parcelă P131/11B,
Loturile 1/1, 1/2; anunţă publicul interesat
asupra depunerii solicitării de obținere a
avizului de mediu pentru planul/
programul menționat și declanșarea
etapei de încadrare. Prima versiune a
planului/programului poate fi consultată
la sediul Agenției pentru Protecția
Mediului Prahova din Strada Gh.Gr.
Cantacuzino, nr. 306, de luni până vineri,
între orele 09:00-15:00. Propuneri sau
contestații se primesc în scris la sediul
A.P.M. în termen de 15 zile de la data
publicării prezentului anunț.
l Conpet S.A. Comunicat. Societatea
Conpet S.A., cu sediul social în Ploiești,
str. Anul 1848, nr. 1- 3, înregistrată la
Oficiul Registrului Comerțului de pe
lângă Tribunalul Prahova sub nr.
J29/6/1991, cod unic de identificare
1350020, reprezentată legal de dl. Timur
- Vasile Chiș, Director General, având un
capital social subscris și vărsat în sumă de
28.569.842,40 lei, informează acționarii și
investitorii că, începând cu data de
14.08.2020, ora 18:15 P.M. (ora României), este disponibil Raportul Administratorilor pentru semestrul I 2020
(perioada ianuarie - iunie 2020) pe website-ul societății www.conpet.ro, la secțiunea Relația cu investitorii/ Raportări/
Rapoarte periodice (http://www.conpet.
rorelatia-cu-investitorii/ raportari/rapoarte-periodice/), acesta putând fi consultat,
respectiv procurat contra cost la sediul
societății. În contextul prevenirii și limitării răspândirii Covid-19 recomandăm
ca Raportul Administratorilor pentru
semestrul I 2020 (perioada ianuarie- iunie
2020) să fie accesat/ consultat în format
electronic. Informații suplimentare pot fi
obținute de la Biroul Guvernanţă Corporativă, tel. 0728104169 sau email: infoinvestitori@conpet.ro.

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
inregistrare RO 1576401, număr de
ordine in Registrul Comerţului
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J40/3940/1991 - convoacă: Adunarea
Generală Extraordinară a Acţionarilor
(A.G.E.A.) la data de 14.09.2020 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 07.09.2020, având următoarea
ordine de zi: Aprobarea contractării de
facilități de credit de la CEC Bank S.A.
și garantarea acestora cu bunuri imobile
proprietatea Romaero S.A. Aprobarea
mandatării Directorului General al
Romaero S.A., care la rândul său va
putea delega alți directori ai societății, să
semneze contractele de credit care se vor
încheia cu CEC Bank S.A. în vederea
acordării facilităților de credit şi în
vederea constituirii de garanții în
favoarea CEC Bank S.A. Aprobarea
ex-date de 29.09.2020 şi a datei de
30.09.2020 ca dată de înregistrare. Aprobarea împuternicirii directorului general
al societăţii pentru a îndeplini toate
formalităţile necesare în vederea înregistrării hotărârilor Adunării Generale
Extraordinare a Acţionarilor în faţa
autorităţilor competente, incluzând, dar
fără a se limita, la Oficiul Registrului
Comerţului, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Bursa de Valori Bucureşti. Mandatarul sus menţionat va putea
delega puterile acordate conform celor de
mai sus oricărei persoane după cum
consideră necesar. La sedinţă pot participa şi vota numai acţionarii înregistraţi
în Registrul Acţionarilor societăţii la data
de 07.09.2020, 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 14.08.2020, 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 28.08.2020
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 28.08.2020
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

GATA!
Simplu, nu?

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
14.08.2020. 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
(14/15.09.2020 ora 13:00) cu menţiunea
scrisă pe plic în clar şi cu majuscule “Vot
Prin Corespondenţă Pentru Adunarea
Generală Extraordinară A Acţionarilor
Din 14/15.09.2020”. 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
14.08.2020. Împuternicirea specială
(Procura specială) se depune sau se poate
expedia, în original, la societate cu cel
puţin o oră înainte de adunare
14/15.09.2020 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
14/15.09.2020. 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 (14/15.09.2020
ora 13:00), la adresa office@romaero.
com, menţionând la subiect: “Pentru
Adunarea Generală Extraordinară A
Acţionarilor Din Data De
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14/15.09.2020”. 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 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
(14/15.09.2020 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
15.09.2020, 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, e-mail:
office@romaero.com. Preşedintele C.A.
Viorel Dan Dobra
l Convocare: Directoratul S.C.
IAMSAT Muntenia S.A., cu sediul în
Bucureşti, Splaiul Unirii Nr.235-237,
Sector 3, înregistrată la Registrul Comerţului Bucureşti sub nr. J40/16340/1993,
C.U.I. RO4195703, în temeiul: -dispoziţiilor art.117 şi 153 din Legea nr.31/1990
privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, -prevederilor art.13 din Actul
Constitutiv al Societăţii, convoacă
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor pentru data de 17 septembrie 2020
ora 14:00, la sediul societăţii din Bucureşti, Splaiul Unirii nr.235-237, sector 3.
Doar persoanele care sunt înregistrate la
sfârşitul zilei de 17 august 2020 (data de
referinţă) în Registrul Acţionarilor ţinut
de Societate ca acţionari ai Societăţii au
dreptul de a participa şi vota în cadrul
Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor. Ordinea de zi a Adunării Generale
Ordinare a Acţionarilor: I. Aprobarea
prelungirii valabilităţii facilităţilor de
credit în derulare la BRD GSG SMCC
de la 30.09.2020 la 30.09.2021 în limita

unui plafon maxim de 1.500.000 EUR.
II. Aprobarea garantării creditului de la
punctul I cu ipoteci imobiliare, descrise
mai jos, şi cu ipoteci pe contractele
comerciale finanţate de BRD GSG: 1.
Imobil Splaiul Unirii nr. 235-237, sector
3, Bucureşti, compus din teren în suprafaţă de 850mp şi imobil în suprafaţă de
683,8mp; 2. Imobil Bd. Biruinţei, nr. 51,
Oraş Pantelimon, jud. Ilfov, compus din
teren în suprafaţă de 2100mp din care
imobil în suprafaţă de 536mp. 3. Imobil
Str. Preciziei, nr. 6M, bl.9B, et.7, ap.56,
sector 6, Bucureşti, în suprafaţă de
50,30mp. 4. Ipoteca mobiliară asupra
conturilor curente deschise la BRD GSG
la valoarea necesarului de garantat, cu
înscriere la AEGRM; 5. Ipoteca mobiliară asupra creanţelor constând în
contracte încheiate cu diverşi parteneri.
6. Ipoteca mobiliară asupra stocurilor
constând în materiale şi producţie în
curs de execuţie. III. Desemnarea
persoanei sau persoanelor care vor
efectua formalităţile legale ce se impun
în vederea îndeplinirii condiţiilor de
publicitate a hotărârilor adoptate de
adunarea generală ordinară din data de
17 septembrie 2020 sau 18 septembrie
2020. În situaţia în care adunarea generală convocată nu se poate întruni datorită nerealizării majorităţii cerute de lege
şi de Actul Constitutiv al Societăţii,
aceasta se reconvoacă la data de 18
septembrie 2020, la aceeaşi oră, în acelaşi
loc şi cu aceeaşi ordine de zi.Documentele şi materialele informative referitoare
la punctele inscrise pe ordinea de zi a
adunării, precum şi formularele de
procuri speciale pot fi obţinute de la
sediul Societăţii începând cu data publicării prezentei Convocări.Acţionarii pot
participa la adunarea generală personal
sau prin reprezentanţi, în baza unei
procuri speciale, conform dispoziţiilor
legale. Procura specială în original se
depune la sediul Societăţii, conform
dispoziţiilor legale. Informaţii se pot
obţine la tel. 031.228.71.00 sau la sediul
Societăţii. Preşedinte Directorat
IAMSAT Muntenia S.A. ing. Sergiu
Ruxanda.
l Admistratorul Unic al Societăţii Grîul
S.A., având sediul în Bucureşti, strada
Irimicului nr. 24, sector 2, înregistrată la
O.N.R.C. sub nr.J40/487/1991, cod fiscal
426 (numită în continuare Societatea)
constatând incidența art.153 indice 24
alin.1 din Legea nr.31/1990 Convoacă
Adunarea Generală Extraordinară a
Acționarilor Societății Grîul S.A.
(AGEA) în data de 15.09.2020, ora 15:00
la adresa punctului de lucru al societății
Grîul S.A. din București, Șoseaua Mihai
Bravu nr.223, etaj 2, camera 1, sector 3,
pentru toți acționarii înscriși în Registrul
Acționarilor ținut de Depozitarul
Central S.A. București la sfârșitul zilei
de 21.08.2020, considerată Dată de
Referință pentru această adunare. În
cazul în care la prima convocare (data
menționată mai sus) nu vor fi întrunite

condițiile legale de cvorum, Adunare
Generală Extraordinară a Acționarilor
se reconvoacă pentru data de
16.09.2020, ora 15:00 în același loc cu
aceeași ordine de zi și Dată de Referință.
Ordinea de zi a Adunării Generale
Extraordinare a Acționarilor Societății
este următoarea: 1. Prezentarea adresei
SI DETA 5209/15.05.2020 transmisă de
A.S.F., discutarea situației economico-financiare a Societății și adoptarea măsurilor/ deciziilor ce se impun conform
dispozițiilor legale în vigoare, respectiv
dacă Societate trebuie sau nu dizolvată.
2. Aprobarea ca dată de înregistrare a
zilei de 02.10.2020, în conformitate cu
dispozițiile legale, și a datei de
30.09.2020 ca dată ”ex date”. 3. Aprobarea mandatării administratorului
unic, domnul Simor Samuel, cu posibilitate de substituire, pentru a încheia și/
sau semna în numele Societății și/sau al
Acționarilor Societății hotărârea AGEA
și pentru a efectua toate formalitățile
legale pentru înregistrarea, publicitatea,
raportarea, executarea și publicarea
acesteia, precum și pentru a depune,
prelua acte și semna în acest scop în
numele Societății în relația cu R.A.
Monitorul Oficial, Oficiul Registrului
Comerțului, A.S.F., B.V.B., Depozitarul
Central S.A., precum și în fața oricăror
alte autorități în scopul implementării
hotărârii adoptate. *** La Adunarea
Generală Extraordinară a Acționarilor
sunt îndreptățiți să participe și își pot
exercita dreptul la vot numai acționarii
înregistrați în Registrul acționarilor la
Data de Referință 21.08.2020, conform
prevederilor legale și ale Actului Constitutiv, personal, prin reprezentant legal în
cazul persoanelor juridice sau prin
reprezentant pe bază de Procură
specială ori pot vota prin corespondență.
Accesul acționarilor îndreptățiți să
participe la AGEA este permis prin
simpla probă a identității acestora
făcută, în cazul acționarilor persoane
fizice, cu actul de identitate și în cazul
persoanelor juridice și al acționarilor
persoane fizice reprezentate cu împuternicirea/ procura specială dată reprezentantului legal însoțită de actul de
identitate al acestuia. În cazul acționarilor persoane juridice sau a entităților
fără personalitate juridică, calitatea de
reprezentant legal se constată în baza
listei acționarilor de la Data de Referință, primită de la Depozitarul Central
S.A. și actul de identitate al reprezentantului legal. În situația în care, Registrul
Acționarilor la Data de Referință nu
conține date referitoare la calitatea de
reprezentant legal, această calitate se
dovedește cu un certificat constatator
eliberat de Registrul Comerțului,
prezentat în original sau copie conformă
cu originalul, emis cu cel mult 30 de zile
înainte de data publicării convocatorului
AGEA. Acționarii care nu au capacitate
de exercițiu precum și persoanele juridice pot fi reprezentați prin reprezentanții lor legali, care la rândul lor pot da
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împuternicire altor persoane. Acționarii,
persoane fizice sau juridice, înregistrați
la Data de Referință pot fi reprezentați
în AGEA și prin alte persoane decât
acționarii, pe baza unei împuterniciri
speciale. Pentru acest tip de vot trebuie
utilizate formularele de împuternicire
specială, care vor fi puse la dispoziție
începând cu data de 24.08.2020, la
cerere, în fiecare zi lucrătoare, între orele
12:00–13:00 la punctul de lucru al societății Grîul S.A. din București, Șoseaua
Mihai Bravu nr.223, etaj 2, camera 1,
sector 3 sau o împuternicire generală
întocmită în conformitate cu prevederile
Regulamentului ASF nr.5/2018. Acționarii vor completa și semna împuternicirile speciale în trei exemplare originale:
unul pentru acționar, unul pentru reprezentant și unul pentru Societate. Exemplarul pentru Societate, completat și
semnat, se depune personal sau se
transmite: i. Prin orice formă de curierat
în original împreună cu documentele
însoțitoare la adresa punctului de lucru
al societății Grîul S.A. din București,
Șoseaua Mihai Bravu nr.223, etaj 2,
camera 1, sector 3, astfel încât să poată
fi înregistrat la Societate cel târziu până
la data de 11.09.2020, ora 14:00, sub
sancțiunea pierderii dreptului de vot; ii.
Prin e-mail, cu semnătură electronică
extinsă încorporată conform legii
nr.455/2001 privind semnătura electronică, la adresa office.griul@gmail.com,
cel târziu până la data de 11.09.2020,
ora 14:00 sub sancțiunea pierderii dreptului de vot. Societatea va accepta o
împuternicire generală pentru participarea și votarea în cadrul AGEA, dată
de un acționar, în calitate de client, unui
custode definit conform art.92 pct.(11)
din Legea nr.24/2017, cu modificările și
completările ulterioare, sau unui avocat,
fără a solicita alte documente suplimentare referitoare la respectivul acționar,
dacă împuternicirea generală respectă
prevederile art.205 din Regulamentul
ASF nr.5/2018, este semnată de respectivul acționar și este însoțită de o declarație pe proprie răspundere dată de
reprezentantul legal al custodelui sau de
avocatul care a primit împuternicirea
generală, din care să reiasă că:i. Împuternicirea este acordată de respectivul
acționar, în calitate de client, intermediarului sau, după caz, avocatului; ii.
Împuternicirea generală este semnată de
acționar, inclusiv prin atașare de semnătură electronică extinsă, dacă este cazul.
Declarația dată de reprezentantul legal
al custodelui sau de avocatul care a
primit împuternicirea de reprezentare
prin împuternicirea generală trebuie
depusă la Societate, în original, semnată
și după caz ștampilată, o dată cu împuternicirea generală, cel târziu cu 48 de
ore anterior AGEA, în cazul primei
utilizări. Acționarii pot acorda o împuternicire generală valabilă pentru o
perioadă care nu va depăși trei ani,
permițând reprezentantului desemnat să
voteze în toate aspectele aflate în dezba-
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terea adunării generale a acționarilor
Societății cu condiția ca împuternicirea
generală să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui custode
definit conform art.92 pct.(11) din Legea
nr.24/2017 sau unui avocat. Acționarii
nu pot fi reprezentați în AGEA, pe baza
unei împuterniciri generale, de către o
persoană care se află într-o situație de
conflict de interese, în conformitate cu
dispozițiile art.92 punct (15) din Legea
nr.24/2017. Împuternicirile generale se
depun la Societate până la data de
11.09.2020, ora 14:00, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul, sub
semnătura reprezentantului. Votul prin
corespondență: Acționarii au posibilitatea de a vota prin corespondență
anterior AGEA, prin utilizarea buletinelor de vot prin corespondență puse la
dispoziție de Societate.Modelele formularelor de buletin de vot prin corespondență vor fi disponibile începând cu data
de 24.08.2020, la cerere, în fiecare zi
lucrătoare, între orele 12:00-13:00 la
adresa punctului de lucru al societății
Grîul S.A. din București, Șoseaua Mihai
Bravu nr.223, etaj 2, camera 1, sector 3.
Sub sancțiunea pierderii dreptului de
vot, buletinele de vot prin corespondență
completate și semnate de acționari,
împreună cu toate documentele însoțitoare, se transmit la adresa punctului de
lucru al societății Grîul S.A. din București, Șoseaua Mihai Bravu nr.223, etaj 2,
camera 1, sector 3, pentru a fi înregistrate până la data de 11.09.2020, ora
14:00, astfel: (i) Prin orice formă de
curierat- buletinul de vot prin corespondență, în original, pe suport de hârtie;
(ii) Prin e-mail cu semnătura electronică
extinsă încorporată conform Legii
nr.455/2001 privind semnătura electronică la adresa office.griul@gmail.com.
Buletinul de vot prin corespondență se
transmite împreună cu următoarele
documente: (i) În cazul acționarilor
persoane fizice solicitările trebuie să fie
însoțite de o copie a actului de identitate;
(ii)În cazul acționarilor persoane juridice, trebuie să fie însoțit de documente
care atestă înscrierea informației privind
reprezentantul legal la Depozitarul
Central S.A., precum și copia actului de
identitate al reprezentantului legal. În
situația în care, Registrul Acționarilor la
Data de Referință nu conține date referitoare la calitatea de reprezentant legal,
această calitate se dovedește cu un certificat constatator eliberat de Registrul
Comerțului,prezentat în original sau
copie conformă cu originalul, emis cu cel
mult 30 de zile înainte de data publicării
convocatorului AGEA. În cazul în care,
acționarul care și-a exprimat votul prin
corespondență, participă personal sau
prin reprezentant la AGEA, votul
exprimat prin corespondență va fi
anulat. În acest caz va fi luat în considerare doar votul exprimat personal sau
prin reprezentant. Dacă persoana care
reprezintă acționarul prin participare
personală la AGEA este alta decât cea
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care a exprimat votul prin corespondență, atunci pentru valabilitatea votului
aceasta va prezenta la adunare o revocare scrisă a votului prin corespondență
semnată de acționar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondență. Acest lucru nu este necesar
dacă acționarul sau reprezentantul legal
al acestuia este prezent la AGEA.
Dreptul acționarilor de a introduce noi
puncte pe Ordinea de Zi și de a face
propuneri de Hotărâri pentru punctele
existente sau propuse spre a fi incluse pe
Ordinea de Zi. Potrivit dispozițiilor
art.117 indice 1 alin.(1) din Legea
nr.31/1990, ale art.92 alin.(3) din Legea
nr.24/2017 și ale art.189 din Regulamentul ASF nr.5/2018, unul sau mai
mulți acționari reprezentând, individual
sau împreună, cel puțin 5% din capitalul
social al Societății, pot solicita Administratorului Unic al Societății introducerea
unor puncte suplimentare pe Ordinea de
Zi a AGEA și/sau prezentarea de
proiecte de Hotărâre pentru punctele
incluse sau propuse spre a fi incluse pe
Ordinea de Zi a AGEA. Punctul/punctele
solicitate a fi introduse pe Ordinea de Zi
trebuie să fie însoțite de o justificare și/
sau de un proiect de Hotărâre propus
spre adoptare. Propunerile trebuie transmise și înregistrate la adresa punctului de
lucru al societății Grîul S.A. din București, Șoseaua Mihai Bravu nr.223, etaj 2,
camera 1, sector 3, prin orice formă de
curierat, cu confirmare de primire, până
cel târziu la data de 01.09.2020, ora
10:00, în original, semnate și, după caz
ștampilate de către acționari sau reprezentanții legali ai acestora. Dreptul acționarilor de a adresa întrebări referitoare la
Ordinea de Zi: Acționarii pot adresa
întrebări Societății, printr-un înscris care
va fi transmis și înregistrat la adresa
punctului de lucru din București,
Șoseaua Mihai Bravu nr.223, etaj 2,
camera 1, sector 3, prin orice formă de
curierat, cu confirmare de primire, până
cel târziu la data de 11.09.2018, ora
10:00, în original, semnat și după caz,
ștampilat de către acționari sau reprezentanții legali ai acestora. Înscrisul cuprinzând întrebările trebuie să fie însoțit: (i)
În cazul acționarilor persoane fizice solicitările trebuie să fie însoțite de o copie a
actului de identitate; (ii) În cazul acționarilor persoane juridice, trebuie să fie
însoțit de documente care atestă
înscrierea informației privind reprezentantul legal la Depozitarul Central S.A.,
precum și copia actului de identitate al
reprezentantului legal. În situația în care,
Registrul Acționarilor la Data de Referință nu conține date referitoare la calitatea de reprezentant legal, această
calitate se dovedește cu un certificat
constatator eliberat de Registrul Comerțului,prezentat în original sau copie
conformă cu originalul, emis cu cel mult
30 de zile înainte de data publicării
convocatorului AGEA. Societatea va
răspunde în cadrul lucrărilor AGEA.
Documentele aferente AGEA: Începând

cu data de 24.08.2020, în fiecare zi lucrătoare, între orele 12:00-13:00, convocatorul, textul integral al documentelor și
materialelor informative referitoare la
punctul de pe Ordinea de Zi, vor putea fi
consultate la punctul de lucru al societății Griul S.A. din București, Șoseaua
Mihai Bravu nr.223, etaj 2, camera 1,
sector 3, în urma cererii acționarilor care
înaintează o cerere scrisă în acest sens.
Societatea Griul S.A. prin administrator
Simor Samuel.
l Convocator. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății Teraplast
S.A. 14.09.2020. În conformitate cu
prevederile art.111 și art.117 din Legea
31/1990 privind societățile, cu modificările la zi, ale prevederilor Actului Constitutiv, Legii nr.24/2017 privind emitenţii
de instrumente financiare şi operaţiuni
de piaţă și ale Regulamentului ASF
nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă,
Consiliul de Administratie al Teraplast
S.A. („Societatea”), cu sediul în Sărăţel,
comuna Şieu-Măgheruş, DN 15A, km
45+500, județul Bistrița-Năsăud, cod
poștal 427301, înregistrată la Oficiul
Registrului Comerțului de pe lângă
Tribunalul Bistrița-Năsăud, sub nr.
J06/735/1992, având CUI 3094980, prin
decizia din data de 11.08.2020, convoacă
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) pentru data de 14.09.2020,
care își va desfășura lucrările la sediul
societății situat în Sărăţel, comuna
Şieu-Măgheruş, DN 15A, km 45+500,
județul Bistrița-Năsăud, cod poștal
427301, începând cu ora 10:00 (Ora
României). La această Adunare Generală a Acționarilor sunt îndreptățiți să
participe și să voteze toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 03.09.2020, stabilită ca dată
de referință. I.Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va avea următoarea:
Ordine de zi: 1. Alegerea membrilor
Consiliului de Administrație al Societății.
2. Stabilirea perioadei de valabilitate a
mandatului membrilor Consiliului de
Administrație, cu începere de la data de
14 septembrie 2020. Propunerea Consiliului de Administrație este ca durata
mandatului să fie de 1 (un) an. 3. Mandatarea domnului Dorel Goia și a domnului
Alexandru Stânean să negocieze și
oricare dintre dânșii să semneze contractele de administrație cu administratorii,
în numele și pe seama Societății. 4.
Mandatarea președintelui Consiliului de
Administrație, domnul Dorel Goia, să
semneze, în numele și pe seama tuturor
acționarilor prezenți la adunare, hotărârea AGOA. 5. Mandatarea consilierului juridic al Societății, doamna Kinga
Vaida, să îndeplinească toate formalitățile privind înregistrarea hotărârii AGOA
la Oficiul Registrului Comerțului de pe
lângă Tribunalul Bistrița-Năsăud și
publicarea acesteia în Monitorul Oficial
al României, Partea a IV-a. Având în
vedere ultimele recomandări ale autorită-

ților publice române în legătură cu prevenirea/limitarea răspândirii Covid-19,
Teraplast recomandă acționarilor săi ca
în măsura posibilului: -să acceseze materialele informative pentru AGOA, în
format electronic, disponibile pe website-ul Societății, mai degrabă decât în
format fizic la Registratură; -să voteze
prin corespondență, prin utilizarea
Formularelor de Buletin de Vot prin
corespondență; -să utilizeze, ca mijloace
de comunicare, e-mailul cu semnătură
electronică extinsă încorporată, mai
degrabă decât transmiterea prin poștă
sau prin curier la Registratură atunci
când trimit (i)propuneri cu privire la
adăugarea de noi puncte pe ordinea de zi
a AGOA, (ii)proiecte de hotărâre, (iii)
întrebări scrise înainte de AGOA, (iv)
procurile pentru reprezentarea în AGOA
sau (v)Buletinele de Vot pentru votul prin
corespondență. (1) Unul sau mai mulți
acționari reprezentând, individual sau
împreună, cel puțin 5% din capitalul
social, au dreptul (i)de a introduce
puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor, cu condiția ca fiecare
punct să fie însoțit de o justificare sau de
un proiect de hotărâre propus spre adoptare de Adunarea Generală a Acționarilor; (ii)de a prezenta proiecte de
hotărâre pentru punctele incluse sau
propuse a fi incluse pe ordinea de zi a
Adunării Generale. (2) Drepturile prevăzute la alin.(1) pot fi exercitate numai în
scris, iar documentele vor fi depuse în
plic închis la sediul societății, respectiv
transmise prin orice formă de poștă sau
curierat rapid cu confirmare de primire,
menționând pe plic în clar și cu majuscule „Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de
14.09.2020” sau transmise prin mijloace
de curierat sau prin mijloace electronice,
cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr.455/2001 privind
semnătura electronică, la adresa de
e-mail secretariatCA@teraplast.ro,
menționând la subiect: „Pentru
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 14.09.2020”. (3) Acționarii își pot exercita drepturile prevăzute
la alin.(1) lit.(i) și (ii) în termen de cel
mult 15 zile calendaristice de la data
publicării prezentei convocări, respectiv
până cel târziu în data de 31.08.2020
inclusiv. Fiecare acționar are dreptul să
adreseze întrebări privind punctele de pe
ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor, iar societatea va răspunde la
întrebările adresate de acționari în cadrul
respectivei Adunări. Întrebările vor fi
depuse în plic închis la sediul societății,
respectiv transmise prin orice formă de
poștă sau curierat rapid cu confirmare de
primire, menționând pe plic în clar și cu
majuscule „Pentru Adunarea Generală
Ordinară a Acționarilor din data de
14.09.2020” sau transmise prin mijloace
electronice, cu semnătură electronică
extinsă încorporată conform Legii
nr.455/2001 privind semnătura electronică, la adresa de e-mail secretariatCA@
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teraplast.ro, menționând la subiect:
„Pentru Adunarea Generală Ordinară a
Acționarilor din data de 14.09.2020”,
pănă la data de 13.09.2020 inclusiv. Acționarii pot participa personal sau pot fi
reprezentați în cadrul ședințelor Adunărilor Generale ale Acționarilor, fie de
reprezentanții lor legali, fie de alți reprezentanți cărora li s-a acordat o procură
specială sau o procură generală, în
condițiile art.92 alin.(10) din Legea
nr.24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă.
Accesul acționarilor este permis prin
simpla probă a identității acestora,
făcută în cazul acționarilor persoane
fizice cu actul de identitate al acestora
sau, în cazul persoanelor juridice, al
reprezentantului legal. Acționarii pot
acorda o procură (împuternicire) generală valabilă pentru o perioadă care nu
va depăși trei ani, permițând reprezentantului desemnat să voteze în toate
aspectele aflate în dezbaterea Adunărilor
Generale ale Acționarilor Societății, cu
condiția ca procura (împuternicirea) să
fie acordată de către acționar, în calitate
de client, unui intermediar definit
conform art.2 alin.(1) pct.20 din Legea
nr.24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă
sau unui avocat. Acționarii nu pot fi
reprezentați în Adunarea Generală a
Acționarilor pe baza unei procuri (împuterniciri) generale, de către o persoană
care se află într-o situație de conflict de
interese, în conformitate cu prevederile
art.92 alin.(15) din Legea nr.24/2017
privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă. Procurile
(împuternicirile) generale se depun la
Registratura Societății sau trimise prin
orice formă de poștă sau curierat cu
confirmare de primire, astfel încât să fie
înregistrate la Registratura societății cu
cel puțin 48 de ore înainte de Adunarea
Generală, respectiv până la data de
12.09.2020, ora 10:00 (ora României), în
copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului. Procurile pot fi transmise, în
același termen, si prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată
conform Legii nr.455/2001 privind
semnătura electronică, la adresa secretariatCA@teraplast.ro, menționând la
subiect: „Pentru Adunarea Generală
Ordinară a Acționarilor din data de
14.09.2020”. Calitatea de acționar,
precum și, în cazul acționarilor persoane
juridice sau al entităților fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant
legal se constată în baza listei acționarilor
de la data de referință/de înregistrare,
primită de emitent de la Depozitarul
Central, sau, după caz, pentru date diferite de data de referinţă/de înregistrare,
pe baza următoarelor documente prezentate emitentului de către acționar: a)
extrasul de cont din care rezultă calitatea
de acționar și numărul de acțiuni deținute; b)documente care atestă înscrierea
informației privind reprezentantul legal
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la Depozitarul Central/respectivii participanți. Cu toate acestea, dacă acționarul
nu a informat la timp Depozitarul
Central în legatură cu reprezentantul său
legal sau nu este menționată această
informație în lista acționarilor de la data
de referință primită de societate de la
Depozitarul Central, atunci dovada calității de reprezentant se va face cu certificatul constatator, în original sau copie
conformă cu originalul, eliberat de
Registrul Comerțului sau orice alt document, în original sau în copie conformă
cu originalul, emis de către o autoritate
competentă din statul în care acționarul
este înmatriculat legal, în scopul dovedirii existenței persoanei juridice și a
numelui/calității de reprezentant legal,
cu o vechime de cel mult 1 lună raportat
la data publicării convocatorului
adunării generale. Documentele care
atestă calitatea de reprezentant legal
întocmite într-o limbă straină, alta decât
limba engleză, vor fi însoţite de o traducere realizată de un traducător autorizat
în limba română sau în limba engleză.
Cerințele de identificare de mai sus se
aplică în mod corespunzător și pentru
dovedirea calității de reprezentant legal
al acționarului care propune introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi a
adunărilor generale ale acționarilor sau
care adresează întrebări emitentului
privind puncte de pe ordinea de zi a
adunărilor generale ale acționarilor.
Conform art.200, alin.(4) din Regulamentul ASF nr.5/2018 privind emitenții
de instrumente financiare şi operaţiuni
de piaţă, un acționar poate desemna o
singură persoană să îl reprezinte la o
anumită adunare generală. Cu toate
acestea, dacă un acționar deține acțiuni
ale unei societăți comerciale în mai multe
conturi de valori mobiliare, această
restricție nu îl va împiedica să desemneze
un reprezentant separat pentru acțiunile
deținute în fiecare cont de valori mobiliare cu privire la o anumită adunare
generală. Această prevedere nu aduce
atingere dispoziţiilor alin.(6) al art.200
din Regulamentul ASF nr.5/2018.
Conform art.200, alin.(5) din Regulamentul ASF nr.5/2018 un acționar poate
desemna prin împuternicire unul sau mai
mulți reprezentanți supleanți care să îi
asigure reprezentarea în adunarea generală în cazul în care reprezentantul
desemnat conform alin.(4) este în imposibilitate de a-și îndeplini mandatul. În
cazul în care prin împuternicire sunt
desemnați mai mulţi reprezentanți
supleanți, se va stabili și ordinea în care
aceștia își vor exercita mandatul. Acționarii pot să voteze punctele înscrise pe
ordinea de zi și prin corespondență,
formularul de vot, completat și semnat
corespunzător, va fi trimis în plic închis la
sediul societății, și trebuie să ajungă la
sediul societății până cel mai târziu în
data de 12.09.2020, ora 10:00 (ora României), menționând pe plic în clar și cu
majuscule „Pentru Adunarea Generală
Ordinară a Acționarilor din data de
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14.09.2020”. Buletinele de vot pot fi
transmise în același termen și prin e-mail
cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr.455/2001 privind
semnătura electronică, la adresa secretariatCA@teraplast.ro, menționând la
subiect: „Pentru Adunarea Generală
Ordinară a Acționarilor din data de
14.09.2020”. Votul prin corespondență
poate fi exprimat de către un reprezentant numai în situaţia în care acesta a
primit din partea acționarului pe care îl
reprezintă o împuternicire specială/generală care se depune la emitent în conformitate cu art.92 alin.(14) din Legea
nr.24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă.
Formularele de procuri speciale care vor
fi utilizate pentru votul prin reprezentare, precum și formularele care vor fi
utilizate pentru votul prin corespondență
vor fi puse la dispoziția acționarilor, atât
în limba română, cât și în limba engleză
și vor fi disponibile la adresa sediului
social al societății, în timpul zilelor lucrătoare, între orele 08.00-16.30 și pe pagina
de web a societății: www.teraplast.ro,
Categoria „Investitori”, Secțiunea
„Guvernanță Corporativă -Adunarea
Generală a Acționarilor”, începând cu
data de 14.08.2020. Procurile speciale și
formularele de buletin de vot prin corespondență vor fi depuse în original, fie în
limba română, fie în limba engleză, la
sediul societății respectiv transmise prin
orice formă de poștă sau curierat rapid
cu confirmare de primire astfel încât să
fie înregistrate la Registratura societății
cel târziu până la data de 12.09.2020, ora
10:00 (ora României), menționând pe
plic în clar și cu majuscule „Pentru
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 14.09.2020” sau pot fi
transmise, în același termen, și prin
e-mail cu semnătură electronică extinsă
încorporată conform Legii nr.455/2001
privind semnătura electronică, la adresa
secretariatCA@teraplast.ro, menționând
la subiect: „Pentru Adunarea Generală
Ordinară a Acționarilor din data de
14.09.2020”. Un exemplar se va înmâna
reprezentantului, unul va rămâne la
societate, iar cel de-al treilea exemplar va
rămâne la acționar. La completarea
procurilor speciale și a buletinelor de vot
prin corespondență, se va ține cont de
posibilitatea completării ordinii de zi a
AGOA cu noi puncte. În acest caz,
procurile speciale actualizate și buletinele
de vot actualizate, atât în limba română,
cât și în limba engleză, pot fi obținute de
la Registratura societății și de pe pagina
de web a societății: www.teraplast.ro,
Categoria „Investitori”, Secțiunea
„Guvernanță Corporativă -Adunarea
Generală a Acționarilor”, începând cu
data publicării ordinii de zi completate.
În cazul în care ordinea de zi va fi
completată, iar acționarii nu trimit
procurile speciale și/sau buletinele de vot
prin corespondență actualizate, procurile
speciale și buletinele de vot prin corespondență trimise anterior completării

ordinii de zi vor fi luate în considerare
doar pentru punctele din acestea care se
regăsesc pe ordinea de zi inițială. Acționarii pot să-și desemneze reprezentantul
și prin mijloace electronice, notificarea
desemnării prin mijloace electronice
putându-se face la adresa de e-mail:
secretariatCA@teraplast.ro, cu semnătură electronică extinsă încorporată
conform Legii nr.455/2001 privind
semnătura electronică. Documentele și
materialele informative, precum și
proiectele de hotărâri vizând problemele
înscrise pe ordinea de zi a Adunării
Generale a Acționarilor vor fi disponibile
acționarilor, atât în limba română, cât și
în limba engleză, la sediul societății, în
timpul zilelor lucrătoare, între orele
08.00-16.30 și pe pagina de web a societății: www.teraplast.ro, Categoria „Investitori”, Secțiunea „Guvernanță
Corporativă -Adunarea Generală a
Acționarilor”, începand cu data de
14.08.2020. În situația neîndeplinirii
condițiilor de validitate la prima convocare, următoarea Adunare Generală a
Acționarilor este convocată pentru data
de 15.09.2020, cu menținerea ordinii de
zi, a orei și a locului de desfășurare. Lista
cuprinzând informațiile cu privire la
numele, prenumele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de
administrator se va afla la dispoziția
acționarilor, putând fi consultată și
completată de aceștia, la sediul societăți,
în timpul zilelor lucrătoare, între orele
08:00-16:30 și pe pagina de web a societății: www.teraplast.ro, Categoria „Investitori”, Secțiunea „Guvernanță
Corporativă -Adunarea Generală a
Acționarilor”, începând cu data de
14.08.2020. Data limită până la care se
pot depune candidaturile de cei interesați
este 03 septembrie 2020 inclusiv.

LICITAȚII
l Comuna Arpașu de Jos, jud.Sibiu,
anunță licitație publică cu strigare în data
de: 02 septembrie 2020, ora: 12:00, la
sediul Primăriei din Arpașu de Jos, str.
Principală, nr .214, jud.Sibiu, pentru
vânzarea tractorului “U 684 DT”, cu
prețul de plecare de 10.000Lei. Relații la
tel.0725.659.458.
l Societatea AS3-Administrare Străzi S3
SRL intenționează să încheie un contract
de achiziție publică pentru Lucrări de
proiectare, furnizare și execuție instalații
bazine interioare pentru realizarea contractului având ca obiect „Modernizare și
reabilitare Parc Pantelimon”. „Documentația de atribuire” se poate solicita la
adresa de email: achizitii@as3-strazi.ro sau
la adresa din Șoseaua Gării Cățelu, nr.1M
(Parc Pantelimon), Sector 3, București.
Data limită de depunere a ofertelor este
14.08.2020, ora 10:00.
l Societatea AS3-Administrare Străzi S3
SRL intenționează să încheie un contract

de achiziție publică pentru servicii de
impermeabilizare a betonului și protejarea fier betonului din structură, față de
vaporii de clor și alți agenți chimici, la
clădirea C1 din cadrul proiectului
„Modernizare și Reabilitare Parc Pantelimon”. „Documentația de atribuire” se
poate solicita la adresa de email: achizitii@as3-strazi.ro sau la adresa din
Șoseaua Gării Cățelu, nr.1M (Parc Pantelimon), Sector 3, București. Data limită
de depunere a ofertelor este 14.08.2020,
ora 10:00.
l România, Județul Brăila, Comuna
Zăvoaia; Nr.3281 din 12.08.2020: U.A.T.
Comuna Zăvoaia, CIF 4342790, localitatea Zăvoaia, str. Dr. Alexandru Vechiu,
nr.51, județul Brăila, tel./fax 0239/638790,
e-mail: zavoaiabr@yahoo.com, organizează licitație publica în vederea concesionării unuiteren intravilan- fost C.A.P.
Dudescu, în suprafață de 98608mp,
identificat cu număr cadastral 75720,
aparținând domeniului privat al comunei
Zăvoaia, situat în Tarla 4, Parcela 117,
conform conform H.C.L. 28/2020. Documentația de atribuire se poate obține de la
sediul primăriei după achitarea a 50 lei la
casieria unității. 1. Data limită pentru
solicitarea clarificărilor: 28 August 2020.
2. Data limită de depunere a ofertelor: 07
Septembrie 2020, ora 16.30 la sediul
Primăriei Zăvoaia, jud. Mehedinți,
într-un singur exemplar. 3. Data şi locul la
care se va desfășura ședința publică de
deschidere a ofertelor: 09 Septembrie
2020, ora :10:00, la Primăria Comunei
Zăvoaia, localitatea Zăvoaia, str. Dr. Al
Vechiu, nr.51, județul Brăila. 4. Informații
suplimentare la sediul primăriei sau la
tel.: 0239-638790.
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: Muzeul
Național Bran, Bran, str. Aurel Stoian, nr.
14, județul Brașov, telefon 0268/238.336,
fax 0268/238.335, e-mail: muzeulnationalbran2019@gmail.com, cod fiscal
5380628. 2. Informații generale privind
obiectul procedurii de licitație publică, în
special descrierea și identificarea bunului
care urmează să fie închiriat: Spațiile din
domeniul public al statului, în temeiul
O.U.G. nr. 57/03.07.2019, administrate de
Muzeul Național Bran, având datele de
id enti fic are p revă zute î n H. G.
nr.502/25.06.2020, localizate în piața
I.G.Stoian, nr. 5, împărțite în 42 parcele,
în suprafață totală de 1.125mp, conform
caietului de sarcini, pe care se vor
amplasa chioșcuri -construcții provizorii,
în vederea desfăşurării de activități
comerciale specificate în caietul de
sarcini. 3. Informații privind documentația de atribuire: Se regăsesc în caietul de
sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalitațile
prin care persoanele interesate pot intra
în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: la cerere la sediul institu-
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ției, la Recepția Muzeului. 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 Recepția Muzeului
Național Bran, situat în Bran, strada
Aurel Stoian, nr. 14, județul Brașov. 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: 50Lei/exemplar și se achită cash la Recepția Muzeului. 3.4.Data-limită pentru solicitarea
clarificărilor: 01.09.2020, ora 12:00. 4.
Informații privind ofertele: 4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 08.09.2020,
09:00. 4.2. Adresa la care trebuie depuse
ofertele: Muzeul Național Bran, localitatea Bran, str. Aurel Stoian, nr. 14,
județul Brașov. 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
desfășura ședința publică de deschidere a
ofertelor: 09.09.2020, ora 09:00, Muzeul
Național Bran, localitatea Bran, str. Aurel
Stoian, nr. 14, județul Brașov. 6. Denumirea, adresa, numărul de telefon și/sau
adresa de e-mail ale instanței competente
în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalul
Brașov -Secţia Comercială, de Contencios
Administrativ și Fiscal, cu sediul în
Brașov, B-dul 15 Noiembrie, nr. 45,
județul Brașov, telefon 0268/419.615, fax
0268/418.054, e-mail: trbrasov@just.ro.
7.Data transmiterii anunțului de licitație
către instituțiile abilitate, în vederea
publicării: 12.08.2020.
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 Brebeni, cu
sediul administrativ în comuna Brebeni,
str. Principală, nr. 228, județul Olt, cod
poștal 237055, telefon 0249/419.008, fax
0249/419.038, e-mail: primaria_brebeni@
yahoo.com, cod fiscal 4716763. 2. Informații generale privind obiectul procedurii
de licitație publică, în special descrierea și
identificarea bunului care urmează să fie
închiriat: Spațiu în suprafață totală de
52,17mp, de la etajul I al bunului imobil
„Clădire Dispensar medical uman”,
situat în comuna Brebeni, str. Principală,
nr. 228, nr.cadastral 3415, spațiu ce face
parte din domeniul public al UAT
Brebeni. Închirierea se face conform
art.332-348 din O.U.G. 57/03.07.2019 și
conform Hotărârii Consiliului Local
nr.30/30.06.2020. 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
Achiziții Publice. 3.2. Denumirea și datele
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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 Achiziții Publice din
cadrul Primăriei Comunei Brebeni,
comuna Brebeni, str. Principală, nr. 228,
județul Olt, luni-vineri, în intervalul orar:
09:00-13:00. 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: 50Lei/exemplar, ce se achită la
casierie. 3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 02.09.2020, ora 10:00.
4. Informații privind ofertele: 4.1.
Data-limită de depunere a ofertelor:
16.09.2020, ora 10.00. 4.2. Adresa la care
trebuie depuse ofertele: Primăria
Comunei Brebeni, comuna Brebeni, str.
Principală, nr. 228, parter, Registratură,
județul Olt. 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: 16.09.2020, ora 12:00, Primăria
Comunei Brebeni, comuna Brebeni, str.
Principală, nr. 228, județul Olt. 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
Olt, Slatina, str. Mânăstirii, nr. 2, județul
Olt, telefon 0249/414.989, 0249/435.638,
fax 0249/437.370, e-mail: corespondenta-olt@just.ro. 7. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate,
în vederea publicării: 13.08.2020.

PIERDERI
l Nedelca Roxana Ionela Intreprindere
Individuală F6/745/07.10.2015 pierdut
Certificat Constatator. Îl declar nul.
l Pierdut în data de 07.08.2020 card de
acces pe numele Dan Valeria -Șef Birou,
marca: 17410, eliberat de Apa Nova
București. Îl declar nul.
l Pierdut Atestat profesional transport
persoane, pe numele Cofariu Costică,
eliberat de ARR Timiș. Îl declar nul.
l Pierdut certificat înregistrare seria B
nr. 3134203 eliberat la 02.03.2016 de
O.N.R.C. Mehedinți pe numele: S.C.
ENDAS Company 2016 S.R.L. Se
declară nul.
l SC Inter Production SRL, cu sediul în
sat Sant, nr. 381, comuna Sant, jud.Bistrița-Năsăud, având J6/1681/2018 și
CUI:40304670, declară pierdute și nule
două Certificate constatatoare eliberate
de către ONRC Bistrița Năsăud: unul din
data de 14.12.2018 pentru sediu social
situat în sat Sant, comuna Sant, nr.381 și
unul din data de 20.08.2019 pentru
punctul de lucru situat în sat Sant, nr.940,
comuna Sant, județul Bistrita-Năsăud.

