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OFERTE SERVICIU
SC Roxil Impex SRL, cu sediul
în Slobozia, Jud.Ialomița, angajează mecanic auto. CV-urile se pot
depune la adresa de email: gdrecruitment2021@gmail.com. Interviurile pot avea loc în data de
20.04.2022, între orele 10.00 și
14.00.
SC Speranta Partener SRL, cu
sediul în Municipiul Caransebeș,
Județul Caraș Severin, angajează
montatori fațade, montatori rigips
și faianțari. Cv-urile se pot depune
la adresa de email: gdrecruitment2021@gmail.com. Interviurile
pot avea loc în data de 20.04.2022,
între orele 10.00 și 14.00.
SC Uzina Beton Oas SRL cu
sediul in Comuna Valea Vinului,
Județul Satul Mare, angajează
dulgher și fierar betonist. Cv-urile
se pot depune la adresa de email:
gdrecruitment2021@gmail.com.
Interviurile pot avea loc în data de
20.04.2022, între orele 10.00 și
14.00.
SC Fan Co SRL, având CUI:
34119, cu sediul în București,
sectorul 3, str.LT.Nicolae Pascu,
nr.81, Clădire showroom, angajează: Lucrător bucătărie (spălător
vase mari), cod COR 941201- 1
post, Îngrijitor clădiri, cod COR
515301- 2 posturi. Cerințe:
vechime 6 luni, studii medii,
cunoștințe de limba engleză,
cunoștințe în domeniul serviciilor.
Selecția are loc în data de
19.04.2022, ora 09.00, la sediul
societății.
SC Rollwing Design, cu sediul în
str.Soarelui nr.1, Brăila, angajează
4 confecționeri montatori
tâmplărie cu vitraj izolant. Informații se pot obține de luni-vineri,
între orele 9.00-17.00, la nr.de
telefon: 0725.524.537.
Smart Clever Tehno SRL angajează muncitori necalificați la
demolarea clădirilor/căptușeli,
zidărie, plăci, mozaic, faianță,
gresie, parchet (studii generale),
cod COR-931391 -30 posturi.
Rugăm persoanele interesate să
trimită CV la adresa: Raffaproiect@gmail.com

Tel. 021/208.75.01
Mail: micapublicitate@jurnalul.ro
Endava Romania SRL angajează Programator ajutor care
cunoaște următoarele limbaje de
prgramare: Net (3.5, 4x) and SQL,
Azure DevOps, Angular/ React,
Version Control: TFS/GIT, Az-303
Microsoft Azure Architect Technologies. Este necesară cunoașterea
lb. engleze la nivel avansat și experiență profesională anterioară de
minim 5 ani în cadrul unei
companii multinaționale din
domeniul Tehnologia Informației.
Așteptăm CV-urile pe email la:
endava.pdr.iasi@endava.com
Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginere
Electrică INCDIE ICPE-CA, cu
sediul in Spaiul Unirii nr.313,
sector 3, București, organizează
concurs pentru ocuparea postului
Asistent de Cercetare Științifică/
Cercetător Științific (doctorand) în
cadrul proiectului PN-III-P22.1-PED-2019-3073- „Cablu de
încălzire cu autoreglare termică
pentru încălzirea locuințelor și
prevenirea formării gheții pe
suprafețele adiacente clădirilor”,
număr contract 446 PED/2020.
Înscrierile se fac până la data de
04.05.2022, ora 16.00, la sediul
instituției, la Secretariat. Relații la
telefon 021.346.72.31/110.
Centrul Român pentru Pregătirea și Perfecționarea Personalului
d i n Tr a n s p o r t u r i N a v a l e
- C E R O N AV, c u s e d i u l î n
Constanta, str.Pescarilor nr. 69A,
județul Constanța, organizează
concurs pentru ocuparea funcției
contractuale vacante de: -Asistent
medical (studii postliceale) în
cadrul Serviciului inginerie și nave
cu caracteristici speciale, conform
HG 286/23.03.2011. Concursul se
va desfășura la sediul CERONAV,
astfel: -Proba scrisă în data de
12.05.2022, ora 10.00; -Proba orală
(Interviu) în data de 13.05.2022,
ora 10.00. Această probă va fi susţinută doar de candidaţii declaraţi
admiși la proba scrisă. Pentru
participarea la concurs candidaţii
trebuie să îndeplinească următoarele condiții: -studii postliceale
sanitare; -vechime în muncă de
minimum 6 luni. Candidații vor
depune dosarele de participare la
concurs până la data de:
04.05.2022, ora 15.00, la sediul din
Str.Pescarilor, Constanța. Relaţii

suplimentare la sediul:
CERONAV, Str.Pescarilor nr.69A,
persoana de contact: Pop Ionela,
telefon 0241/639.595, E-mail: ionelapop@ceronav.ro.
Spitalul Județean de Urgență
Alexandria, județul Teleorman,
Strada Libertății numărul 1, organizează concurs pentru ocuparea
următoarelor posturi contractual
vacante: 2 posturi asistent medical
debutant în cadrul Serviciului de
Anatomie Patologică. Condiții
specifice de participare la concurs
pentru funcția de asistent medical
debutant: -Studii: absolvent al unei
Școli Postliceale (specialitatea asistent medical de laborator) sau
absolvent al unei Școli Postliceale
(specialitatea asistent medical
generalist); -Certificat membru
eliberat de OAMGMAMR;
-Diplomă de bacalaureat;
-Vechime: fără vechime în specialitate. Concursul se organizează la
sediul Spitalului Județean de
Urgență în data de 12.05.2022, ora
10.00, proba scrisă, iar proba
interviu: Se va susține în termen de
maxim 4 zile lucrătoare de la susținerea probei scrise, data și ora
probei interviu fiind anunțate
odată cu rezultatele la proba scrisă.
Dosarele se depun la sediul Spitalului Județean de Urgență în
termen de 10 zile lucrătoare de la
data publicării anunțului și trebuie
să conțină, în mod obligatoriu,
documentele prevăzute la art.7 din
HG nr.286/2011, cu modificările și
completarile ulterioare. Taxa de
participare la concurs este de
100Lei și va fi achitată la casieria
unității. Bibliografia și relații suplimentare la avizierul Spitalului
Județean de Urgență Alexandria,
la serviciul RUNOS sau la telefonul 0247/306.723.
CONPET S.A. Anunţ. Conpet
S.A. Ploiești scoate la concurs un
post vacant de electrician de întreţinere (COR 741307) pentru
Formaţia specializată Automatizări (Ploiești) - încheierea contractului individual de muncă urmând
să se facă pe durată nedeterminată. Cerinţe: - studii de bază:
medii tehnice profil: electric, automatizări, electronică; - experienţă
în domeniu: minim 3 ani; - alte
cerinţe: apt medical lucru la înălţime, cunoștinţe operare PC,
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cunoștinţe mecanice minime precum și următoarele competenţe
și/sau abilităţi: - capacitate de
orientare în instalaţii de automatizări și electrice; - capacitate de
diagnosticare a defectelor de
natură specifică domeniului automatizare, electrică și electronică; capacitate de decizie tehnică în
timp operativ; - cunoștinţe teoretice și practice privind revizia și
reglarea aparatelor de măsură și
control; - cunoștinţe teoretice și
practice privind remedierea defectelor apărute în instalaţiile și echipamentele de automatizare;
- permis auto categoria B - constituie avantaj. Persoanele interesate
sunt rugate să depună la secretariatul societăţii din municipiul
Ploiești, str. Anul 1848 nr. 1-3 sau
la adresa de e-mail cariere@
conpet.ro până la data de
03.05.2022: cererea de participare
la concurs, CV-ul și documentele
de studii, calificare și autorizare,
precum și avizul medical care să
ateste îndeplinirea condiţiilor și
cerinţelor de ocupare ale postului
vacant, împreună cu: - copia
actului de identitate sau orice alt
document care atestă identitatea; adeverinţă medicală eliberată de
medicul de familie cu avizul „apt
angajare pentru lucru la înălţime”.
Tematica de concurs și/sau alte
informaţii privind desfășurarea
concursului vor fi afișate ulterior
pe site-ul www.conpet.ro secţiunea
«cariere». Informaţii suplimentare
se pot obţine de la Serviciul
Resurse Umane, telefon
0244.401360 interioare: 2412, 2589,
2594 și la adresa de e-mail
cariere@conpet.ro.
Școala Gimnazială nr.3 cu sediul
în Popești- Leordeni, strada
Domnița Bălașa, nr.13, Județul
Ilfov, organizează concurs pentru
ocuparea următoarelor posturi:
-administrator de patrimoniu- post
vacant contractual, perioadă nedeterminată; Cerințe: Studii: studii
superioare în domeniu (inginer/
subinginer, economist); Vechime:
minim 3 ani; Constituie avantaj:
permis cat. B și autoturism propriu.
-ajutor de bucătar- post vacant
contractual, perioadă nedeterminată; Cerințe: Studii: medii;
Vechime: minim 3 ani. Cadrul
legal: H.G. nr. 286/23.03.2011,
modificată și completată prin HG
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1027/24.11.2014. Concursul se va
desfășura la sediul unității din
strada Domnița Bălașa, nr.13, localitatea Popesti- Leordeni, jud. Ilfov,
astfel: Proba scrisă în data de
13.05.2022, orele 09:00-11:00. Proba
practică pentru postul de administrator de patrimoniu în data de
13.05.2022, începând cu ora 11:00,
la sediul unităţii din strada
Domnița Bălașa nr.13, PopeștiLeordeni, iar pentru postul de
ajutor de bucătar în data de
13.05.2022, începând cu ora 11:30,
la sediul Grădiniței cu Program
Prelungit nr. 3 din str. Constantin
Văcărescu nr. 13, Popești- Leordeni.
Interviul în data de 13.05.2022,
începând cu ora 13:00. Dosarele se
depun la sediul unității din strada
Domnița Bălașa, nr.13, PopeștiLeordeni, jud. Ilfov. Data limită de
depunere: 06.05.2022, ora 14:00.
Date de contact: Tel. 0374090370/
0744544995.
Administraţia Spitalelor și Serviciilor Medicale București, cu sediul
în București, Str. Sf Ecaterina, nr.3,
sector 4, scoate la concurs conform
organigramei și statului de funcții
următoarele posturi contractuale
vacante: 1 post de Auditor IA, 9
posturi de Inspector de specialitate
(S) IA, 2 posturi de Inspector de
specialitate (S) IA, 2 posturi de
Consilier juridic IA, 1 post de
Consilier juridic debutant, 1 post de
Referent IA (M). Proba scrisă se va
desfășura în data de 13.05.2022, iar
proba interviu se va susţine într-un
termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei
scrise. Termenul limită de înscriere
va fi data de 05.05.2022, orele
14:00, dosarul de concurs urmând
să fie depus la Serviciul Resurse
Umane din cadrul Administraţiei
Spitalelor și Serviciilor Medicale
București din Bd. Dimitrie
Cantemir Nr.1, Bl.B2, Parter,
Sector 4. Informaţii suplimentare
privind condiţiile specifice pentru
înscrierea și participarea candidaţilor la concurs se pot obţine la
Serviciul Resurse Umane, pe site-ul
instituţiei www.assmb.ro sau la
telefon 031.433.74.45/
031.433.74.46.
Institutul Naţional de Boli
Infecţioase „Prof. Dr. Matei Balș”,
cu sediul în localitatea București,
str. Dr. Calistrat Grozovici nr.1, în
conformitate cu prevederile
H.G.286/2011, organizează concurs
pentru ocuparea următoarelor
funcţii contractuale vacante, pe
durată nedeterminată: -1 (un) post
Infirmieră (G) -Secția Clinică II
Boli Infecțioase Adulți; -1 (un) post
Asistent medical debutant, genera-
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list (PL) -Secția Clinică III Boli
Infecțioase Adulți; -1 (un) post
Asistent medical debutant, generalist (PL) -Secția Clinică IV Boli
Infecțioase Adulți; -1 (un) post
Asistent medical principal, generalist (PL) -Secția Clinică V Boli
Infecțioase Adulți; -1 (un) post
Îngrijitoare (G) -Spitalizare de zi
HIV/SIDA și Boli Infecțioase
Adulți; -1 (un) post Muncitor necalificat I (G) -Bloc alimentar; -1 (un)
post Infirmieră (G) -Secția Clinică
IX Boli Infecțioase Copii; -3 (trei)
posturi Îngrijitoare (G) -Secția
Clinică X Boli Infecțioase Copii; -1
(un) post Infirmieră (G) -Secția
Clinică X Boli Infecțioase Copii; -1
(un) post Asistent medical principal, generalist (S) -Secția Clinică
XI Boli Infecțioase Copii; -1 (un)
post Infirmieră (G) -Compartiment Primiri Urgențe de Specialitate; -1 (un) post Brancardier (G)
-Compartiment Primiri Urgențe de
Specialitate; -1 (un) post Statistician medical principal (M) -Secția
Clinică XII Terapie Intensivă
Copii; -2 (două) posturi Asistent
medical, generalist (PL) -Secția
Clinică XII Terapie Intensivă
Copii. Concursul se va desfășura la
sediul institutului, după următorul
calendar: -Termenul de depunere
al dosarelor: 04.05.2022, ora 13.00;
-Proba psihologică: în data de
12.05.2022, ora 10.00; -Proba
scrisă: în data de 18.05.2022, ora
10:00; -Proba practică: în data de
24.05.2022, ora 10.00. Pentru participarea la concurs, candidaţii
trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: pentru postul de
Asistent medical principal, generalist (PL); -diplomă de școală sanitară sau echivalentă sau diplomă
de studii postliceale prin echivalare
conform Hotărârii Guvernului
nr.797/1997 privind echivalarea
studiilor absolvenţilor liceelor sanitare, promoţiile 1976-1994 inclusiv,
cu nivelul studiilor postliceale
sanitare; -5 ani vechime ca asistent
medical; -certificat de grad principal; -concurs pentru ocuparea
postului.Pentru postul de Asistent
medical principal, generalist (S):
-diplomă de licență în specialitate;
-5 ani vechime ca asistent medical;
-certificat de grad principal;
-concurs pentru ocuparea postului.
Pentru posturile de Asistent
medical debutant, generalist (PL):
-diplomă de școală sanitară sau
echivalentă sau diplomă de studii
postliceale prin echivalare conform
Hotărârii Guvernului nr.797/1997
privind echivalarea studiilor absolvenţilor liceelor sanitare, promoţiile 1976-1994 inclusiv, cu nivelul
studiilor postliceale sanitare; -nu
necesită vechime ca asistent
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medical; -concurs pentru ocuparea
postului. Pentru posturile de Asistent medical, generalist (PL):
-diplomă de școală sanitară sau
echivalentă sau diplomă de studii
postliceale prin echivalare conform
Hotărârii Guvernului nr.797/1997
privind echivalarea studiilor absolvenţilor liceelor sanitare, promoţiile 1976-1994 inclusiv, cu nivelul
studiilor postliceale sanitare; -6
luni vechime ca asistent medical;
-concurs pentru ocuparea postului.
Pentru posturile de Infirmieră (G):
-școală generală; -curs de infirmiere, organizat de Ordinul Asistenţilor Medicali Generaliști,
Moașelor și Asistenţilor Medicali
din România sau curs de infirmiere
organizat de furnizori autorizaţi de
Ministerul Muncii, Familiei și
Protecţiei Sociale cu aprobarea
Ministerului Sănătăţii -Direcţia
Generală Resurse Umane și Certificare; -6 luni vechime în activitate;
-concurs pentru ocuparea postului.
Pentru posturile de Îngrijitoare
(G): -școală generală; -nu necesită
vechime; -concurs pentru ocuparea
postului. Pentru postul de
muncitor necalificat (G): -concurs
pentru ocuparea postului; -nu
necesită vechime; -concurs pentru
ocuparea postului. Pentru postul
de Brancardier (G): -școală generală; -nu necesită vechime;
-concurs pentru ocuparea postului.
Pentru postul de Statistician
medical principal (M): -diplomă de
studii medii de specialitate sau
diplomă de studii medii; -4 ani
vechime în specialitate; -concurs
pentru ocuparea postului. Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs în termen de 10
zile lucrătoare de la publicarea
anunţului în Monitorul Oficial,
Partea a III-a la sediul Institutului
Naţional de Boli Infecţioase „Prof.
Dr.Matei Balș”. Relaţii suplimentare la sediul Institutului Naţional
de Boli Infecţioase „Prof.Dr.Matei
Balș”, persoana de contact Ec.
Ștefan Alexandru-Marius, telefon
021/20.10.980 -interior 3055,
adresa e-mail marius.stefan@
mateibals.ro.

CITAŢII
Se citează Dumitrescu Olimpiu
pe data de:04.mai.2022, ora 12, la
Judecătoria Oltenița, în dosar nr.
27266/302/2020, având ca obiect
divorț, în contradictoriu cu Dumitrescu Floarea.
Numitul Nechita Timotei cu
ultimul domiciliu cunoscut în satul
Slobozia, comuna Voinești, județul
Iași, este citat la Judecătoria Iași
pe data de 10.05.2022, ora 08.30,

Completul C17, sala 4, în calitate
de pârât -Dosarul civil
nr.78/245/2022, obiect -înlocuire
amendă cu muncă în folosul comunității, reclamanți fiind UAT
Voinești, județul Iași, Primăria
Comunei Voinești, județul Iași.
Pârâtul Toma Ionuț, cu ultimul
domiciliu cunoscut în Timișoara,
Calea Șagului, nr.100/A, ap.6, județ
Timiș, este chemat în judecată la
Judecătoria Timișoara, P-ța Țepeș
Vodă, nr.2A, secția I civilă, camera
sala 331, complet c6c, în data de
04.05.2022, ora 10.00, de către
petenta Direcția Fiscală a mun.
Timișoara, în dosar
nr.27740/325/2021, având ca obiect
înlocuire amendă cu muncă în
folosul comunității.
Dregan Iounas al lui Vasilia,
Faur Ludovika, Caluger
Constantin, Crisan Dochita sunt
citați în data de 19.04.2022 la
Judecătoria Turda în dc nr.
7908/328/2020 pentru uzucapiune.
Eventualii moștenitori și eventualii succesibili ai defunctului Vasile
Dănilă, CNP 1280502400328,
decedat la data de 28.12.2020, cu
ultimul domiciliu 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
Anunţ. Potrivit Hotărârilor
Consiliului Local Ghiroda: HCL
197/20.11.2020 a fost declanșată
procedura de expropriere a imobilelor situate pe amplasamentul
lucrării de utilitate publică de
interes local „Modernizare străzi în
localitatea Giarmata Vii, comuna
Ghiroda: str.Înfrăţirea, str.
Parcului, str.Bisericii, str. Cerna,
str.Luminiș (legătura Parcului cu
Înfrăţirea), str.Izlaz, str.Icoanei, str.
Stuparilor (legătura Înfrăţirea cu
Teilor), str. Naturii -lot 14 -tronson
1 și 2”, UAT Ghiroda, jud.Timiș,
modificată și actualizată prin HCL
nr. 169/21.07.2021, respectiv prin
HCL nr. 50/23.03.2022, în sensul
actualizării Anexei nr.1 la hotărâre.
Planul cu amplasamentul lucrărilor și ofertelor de despăgubire
pentru imobilele expropriate,
pentru fiecare lot în parte, pot fi
consultate la sediul Consiliului
Local. Potrivit art.19 din Legea
255/2010, plata despăgubirilor
pentru imobilele expropriate se
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face în baza cererii adresate de
către titularul drepturilor reale,
precum și de către orice persoană
care justifică un interes legitim.
Cererea pentru plata despăgubirilor va conţine numele și prenumele titularului drepturilor reale,
adresa de domiciliu și actele doveditoare referitoare la existenţa
drepturilor reale asupra bunului
imobil expropriat. Cererea,
împreună cu documentele doveditoare, originale și/sau copii legalizate (CI, extras de cont, extras CF
nu mai vechi de 30 zile, contract de
vânzare-cumpărare, în situaţia în
care persoana este decedată -certificatul de moștenitor), vor fi depuse
în termen de 10 zile de la data
aducerii la cunoștinţa publică și
data afișării la sediul Consiliului
Local pe raza căruia se află imobilele (în cazul în care nu au fost
depuse). Întrunirea Comisiei de
analiză a cererilor depuse de titularii de drepturi reale asupra
imobilelor expropriate va avea loc
la sediul Consiliului Local Ghiroda
în data de 10.05.2022, ora 10.00.
Anunţ public privind decizia de
emitere a acordului de mediu. SC
Alin Trans SRL anunţă publicul
interesat asupra deciziei de emitere
a acordului de mediu pentru
proiectul: „Decolmatare raul Olt –
AC Strejesti prin extragere de
agregate minerale, municipiul
Dragasani, extravilan, judetul
Valcea” si „Decolmatare raul Olt –
AC Strejesti prin extragere de
agregate minerale in comuna
Verguleasa, judetul Olt”. Proiectul
acordului de mediu și informaţiile
relevante pentru luarea deciziei pot
fi consultate la sediul Agenției
pentru Protecția Mediului Vâlcea
str. Remus Bellu, nr. 6, Rm. Vâlcea,
județul Vâlcea în zilele de luni-vineri, între orele 9 -14, precum și la
următoarea adresă: www.apmvl.
anpm.ro Observaţiile/ contestaţiile
publicului se primesc la sediul
Agenției pentru Protecția Mediului
Vâlcea din str. Remus Bellu, nr. 6,
Rm. Vâlcea, județul Vâlcea, în
termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de
internet a Agenției pentru
Protecția Mediului Vâlcea.
Anunţ public privind depunerea
solicitării de emitere a acordului de
mediu Constantin Cosofret reprezentant al Unitatii Militare 02248
Bucuresti, cu sediul in mun. Bucuresti, sector 6, cod postal 061416,
str. Drumul Taberei, nr. 7H, pentru
proiectul “realizare put de adancime in cazarma 2349 Magura”,
propus a fi amplasat in judetul
Calarasi, comuna Cascioarele.

www.jurnalul.ro
Informaţiile privind proiectul
propus pot fi consultate la sediul
A.P.M. Calarasi Soseaua Chiciu,
nr.2, jud.Calarasi și la sediul titularului Constantin Cosofret reprezentant al Unitatii Militare 02248
Bucuresti, mun. Bucuresti, sector
6, cod postal 061416, str. Drumul
Taberei, nr. 7H, nr. 1în zilele de
luni-vineri, între orele 8-16 Observaţiile publicului se primesc zilnic
la sediul A.P.M. Calarasi.
SC Cariera Bătuța SRL anunță
publicul interesat asupra depunerii
solicitării de emitere a acordului de
mediu pentru proiectul - Exploatarea diabazului in perimetrul
Bătuța III, jud. Arad - Carieră,
propus a fi realizat în extravilanul
comunei Bârzava, sat Bătuța (CF
nr. 302301), jud. Arad. Informațiile
privind proiectul propus pot fi
consultate la sediul APM Arad din
Arad, str. Splaiul Mureșului, FN,
jud. Arad și la sediul titularului din
Buzău, str. Plevnei, nr. 5,corp C 1 ,
jud. Buzău, în zilele de luni - vineri,
între orele 09:00- 14:00. Observațiile publicului se primesc zilnic la
sediul APM Arad din Arad, str.
Splaiul Mureșului, FN, jud. Arad.
Sandu Florin, titular al
P.U.Z.-“Introducere in intravilan-construire ansamblu locuinte
P+1E+M, functiuni complementare, amenajare circulatii si utilitati”, comuna Berceni, sat Berceni,
Tarla.17, Parcela 43/1/2,3, nr. cad.
2882, 2678, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de
obtinere a avizului de mediu si
declansarea etapei de incadrare.
Prima versiune a planului poate fi
consultata la sediul Agentiei
Protectia Mediului Ilfov din Aleea
Lacul Morii, nr.1 (in spatele benzinariei Lukoil), sect.6, de luni pana
joi intre orele 9.00-11.00. Observatii
si sugestii se primesc in scris la
sediul A.P.M.I. in termen de 15 zile
de la data publicarii anuntului.
Informaţii generale privind
autoritatea contractantă, în special
denumirea, codul fiscal, adresa,
numărul de telefon, telefax și/sau
adresa de e-mail ale persoanei de
contact: Comuna Gioseni, comuna
Gioseni, Str. Principală nr.211,
județul Bacău, telefon
0234/225.233, fax 0234/225.233,
e-mail: contact@comunagioseni.ro,
cod fiscal 17560568, invită unităţile
sociale, persoanele fizice și juridice
fără scop patrimonial, respectiv
asociaţiile și fundaţiile constituite
conform legii care îndeplinesc
condiţiile prevăzute de Legea
nr.350/2005 și O.G.nr.82/2001
privind stabilirea unor forme de

sprijin financiar pentru activități
cu specific social să depună ofertă
în scopul atribuirii contractelor de
finanţare nerambursabilă. 1.Procedura aplicată pentru atribuirea
contractelor de finanţare nerambursabilă a proiectelor din domeniul social pe anul 2022 este
prevăzută de art.6 din Legea
nr.350/2005, privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri
publice alocate pentru activităţi
nonprofit de interes general.
2.Sursa de finanţare a contractului
și valoarea: bugetul local, 25.000Lei
în întregime pe activități cu specific
social. 3.Data-limită pentru depunerea propunerilor de proiect:
20.05.2022, ora 15.00. 4. Adresa la
care trebuie depuse propunerile de
proiect: Primăria Comunei
Gioseni, Str.Principală nr.211,
comuna Gioseni, județul Bacău.
5.Selecţia și evaluarea proiectelor
în vederea obţinerii finanţării
nerambursabile se va face de către
comisia de evaluare, în perioada
23.05.2022-24.05.2022.
Informaţii generale privind
autoritatea contractantă, în special
denumirea, codul fiscal, adresa,
numărul de telefon, telefax și/sau
adresa de e-mail ale persoanei de
contact: 1.Comuna Pișcolt, cu
sediul în comuna Pișcolt, nr.62,
judeţul Satu Mare, telefon/fax
0261/824.800, e-mail: primariacomuneipiscolt@yahoo.com, cod
fiscal 3896704. 2.Reglementări
legale: Legea 350/2005, privind
regimul finanțărilor din fonduri
publice alocate pentru activitățile
nonprofit de interes general, cu
modificările și completările ulterioare, H.C.L.9/16.03.2022, privind
aprobarea planului anual de finanțare nerambursabilă. 3.Solicitanții
pot fi: persoane fizice sau persoane
juridice fără scop patrimonial
-asociații și fundații constituite
conform legii. 4.Procedura aplicată: finanțarea nerambursabilă se
acordă din bugetul Comunei
Pișcolt pe bază de contract de
finanțare nerambursabilă semnat
între finanțator și beneficiar, în
urma aplicării procedurii de
selecție proiecte și a declarării
proiectelor câștigătoare. 5.Se
acordă finanțare nerambursabilă
pentru: activități sportive, culturale
și culte. 6.Suma aprobată pentru
anul 2022: 300.000Lei. 7.Durata
programului: anul 2022. 8.Locul și
data-limită de depunere a propunerilor de proiecte: Registratura
Comunei Pișcolt, din comuna
Pișcolt, nr. 62, județul Satu Mare:
04.05.2022, ora 12.00. 9.Data de
selecție și evaluare a proiectelor:
05.05.2022, ora 15.00. 10.Solici-
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tarea finanțării nerambursabile:
documentația de solicitare a finanțării poate fi pusă la dispoziție prin
Compartimentul Registratură din
cadrul Comunei Pișcolt și încărcate în cadrul portalului: www.
primariapiscolt.ro. Conform
art.20, alin.2 din Legea 350/2005,
din motive de urgență, Comuna
Pișcolt are dreptul de a accelera
aplicarea procedurii de selecție de
proiecte prin reducerea numărului
de zile, în caz contrar ar cauza
prejudicii autorității finanțatoare.
S.C. Nedrom Development B.V.
Maastricht Suc Bucuresti S.R.L.
avand sediul in Str. Scoalei, nr.12,
bl.corp A, sc-, et.7, ap.2, Sect.2,
Loc.Bucuresti, titular al planului/
programului plan urbanistic zonal
pentru modificare de tema la
imobil locuinte colective cu regim
de inaltime 2S+P+2E+3Er autorizat prin ac nr. 253/10.11.2021 in
sensul edificarii unui imobil
constructie cu destinatia locuinte
colective cu regim de inaltime
2S+P+2E+3E+4Er ȘI reamenajare
incinta din Loc. Voluntari str.
Potcoavei, nr.18, anunta publicul
interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de
mediu pentru planul/ programul
mentionat si declansarea etapei de
incadrare. Prima versiune a
planului /programului poate fi
consultata la sediul A.P.M. Ilfov
din Aleea Lacul Morii nr.1, sect.6,
de luni pana joi intre orele 9:0013:00. Observatii/comentarii si
sugestii se primesc in scris la sediul
A.P.M. Ilfov, (tel: 021/4301523,
021/4301402, 0746248440) in
termen de 18 zile de la data publicarii anuntului.
Subscrisa SP Evrika Insolvency
IPURL reprezentată prin asociat
coordonator Liscan Aurel, în calitate de lichidator judiciar al
Compania Luciana Impex SRL
desemnat prin Încheierea de
ședinţă din data de 14.04.2022,
pronunţată de Tribunalul Ilfov Secţia Civilă, în dosar nr.
505/93/2022, notificã deschiderea
falimentului prin procedură simplificată prevazută de Legea nr.
85/2014 împotriva Compania
Luciana Impex SRL, cu sediul
social în Loc. Bragadiru, Oraș
Bragadiru, Sos. Alexandriei, Nr.
370, Judet Ilfov, CUI 482295, nr.
de ordine în registrul comerţului
J23/1007/2001. Persoanele fizice și
juridice care înregistrează un drept
de creanţă împotriva Compania
Luciana Impex SRL, vor formula
declaraţie de creanţă care va fi
inregistrată la grefa Tribunalul
Ilfov - Secţia Civilă, cu referire la
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dosarul nr. 505/93/2022, în urmatoarele condiţii: a) termenul limită
pentru înregistrarea cererii de
admitere a creanţelor în tabelul
creanţelor 30.05.2022; b) termenul
limita pentru verificarea creanţelor,
intocmirea, afișarea și comunicarea
tabelului preliminar al creanţelor
10.06.2022; c) termenul limita
pentru definitivarea tabelului
creanţelor la 06.07.2022; d) data
primei ședinţe a adunarii generale
a creditorilor 16.06.2022, ora 14.00;
e) adunarea generală a asociaţilor
Compania Luciana Impex SRL la
data de 29.04.2022, ora 14.00 la
sediul lichidatorului judiciar.

ADUNĂRI GENERALE
Convocator: Consiliul de Administraţie din cadrul societăţii TIN
Management Grup S.A, în conformitate cu prevederile art.117 din
Legea 31/1990 –republicată,
precum și în baza art.32 din Actul
Constitutiv al societăţii, convoacă
Adunarea Generală Ordinară a
Acţionarilor în data de 26.05.2022,
ora 15.00, la sediul societăţii din
Mun. București, Calea Șerban
Vodă nr.213-217, etaj 1, sector 4, cu
următoarea ordine de zi: 1. Aprobarea Situaţiilor Financiare anuale
la 31.12.2021 ce includ bilanţul
contabil, contul de profit și pierdere, repartizarea rezultatului
exerciţiului financiar și situaţia
activelor imobilizate, însoţite de
Raportul de Gestiune al Administratorilor și Raportul Comisiei de
Cenzori; 2. Aprobarea bugetului de
venituri și cheltuieli pentru anul
2022. În situaţia în care, la data și
la ora mai sus precizate, nu va fi
întrunit cvorumul statutar și legal,
ședinţa se reconvoacă în data de
27.05.2022 orele 11.00, în același
loc și cu aceeași ordine de zi.
Convocare: Consiliul de Administrație S.C. IMCOM S.A., cu
sediul în București, str. Fântânica
nr.41, sector 2, J40/2576/1991,
C.U.I.: 1294, convoacă Adunarea
Generală Ordinară a acționarilor
la sediul societății în data de
23.05.2022, ora 12:00, cu următoarea ordine de zi: 1. Prezentarea
și aprobarea raportului de gestiune
al Consiliului de Administrație pe
anul 2021 și descărcarea de
gestiune a Consiliului de Administrație pentru anul 2021. 2. Prezentarea și aprobarea bilanțului
contabil și a contului de profit și
pierderi pe anul 2021. 3. Prezentarea și aprobarea raportului
întocmit de Consiliul de Cenzori ai
societății. 4. Prezentarea și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022. 5. Diverse.
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În cazul neîntrunirii cvorumului
pentru prima convocare a
Adunării Generale Ordinare a
Acționarilor, a doua convocare va
avea loc la data de 24.05.2022, în
același loc, la aceeași oră și cu
aceeași ordine de zi. Data de referință: la Adunarea Generală vor
participa toți deținătorii de acțiuni
aflați la data de 14.05.2022 în
evidențele S.C. Depozitarul
Central S.A.. Acționarii pot fi
reprezentați pe bază de procură
specială autentificată. Documentele și materialele Adunării vor
putea fi consultate la sediul societății, de luni până vineri între orele
10-14, începând cu data de
02.05.2022. Președintele Consiliului de administrație al S.C.
IMCOM S.A., Andrea Ovidiu Ioan
Asan.
Convocator: Consiliul de Administraţie al S.C. PC Splai S.A., cu
sediul în Bucureși, Splaiul Unirii,
Nr.162, Sector 4, înregistrată la
Registrul Comerţului București
sub nr. J40/932/1991, C.U.I. RO
368046, prin președintele Consiliului de Administraţie– George
Minculescu, convoacă Adunarea
Generală Ordinară a Acţionarilor
ce va avea loc, în data de
24.05.2022, ora 12.00 la sediul
societăţii, pentru toţi acţionarii
înregistraţi la Depozitarul Central
S.A. la data de 17.05.2022, cu
următoarea ordine de zi: 1. Aprobarea situaţiilor financiar– contabile aferente anului 2021; 2.
Aprobarea Bugetului de Venituri și
Cheltuieli pentru anul 2022; 3.
Prezentarea, dezbaterea și aprobarea Raportului Administratorilor și al Comisiei de Cenzori
pentru anul financiar 2021. În
cazul în care, cvorumul nu se va
îndeplini la data mai sus menţionată, Adunarea Generală Ordinară
a Acţionarilor va fi convocată
pentru data de 25.05.2022, în
același loc și la aceeași oră. Președinte Consiliu de Administraţie,
George Minculescu.
Convocator. Administratorul
unic al S.C. AGATEX S.A., in
conformitate cu Lg.31/1990 republicata, convoacă: Adunarea Generala Extraordinara a Acționarilor,
care va avea loc pe data de
27.05.2022, ora 15:00, la sediul S.C.
AGATEX S.A. din Timișoara,
Calea Stan Vidrighin, nr.18, cu
următoarea ORDINE DE ZI: 1.
Aprobarea schimbării obiectului
principal de actvitate al S.C.
A G AT E X S . A . Ti m i ș o a r a ,
conform cod CAEN 6820- Închirierea si subînchirierea bunurilor
imobiliare proprii sau in leasing.

Acționarii pot fi reprezentați in
Adunarea Generala Extraordinara
a Acționarilor de persoane mandatate de aceștia prin procura. Ele
vor fi depuse la secretariatul S.C.
AGATEX S.A. cu 48 de ore înainte
de ora de începere a Adunării
Generale Extraordinare a Acționarilor. Acționarii înscriși la data de
16.04.2022 in Registrul Acționarilor al S.C. AGATEX S.A., ținut la
sediul societății, vor avea asupra
lor la ședința A.G.E.A. actul de
identitate. Daca prima convocare
nu este statutara, A.G.E.A. se va
întruni a doua zi, in același loc, la
ora 15:00. Documentele si materialele informative referitoare la
problemele incluse in ordinea de zi,
se pot consulta sau obține contra
sumei de 50 lei de la sediul S.C.
AGATEX S.A. Timișoara, Calea
Stan Vidrighin, nr.18, telefon –
0256/222081, intre orele 10:00 –
12:00, începând cu data de
17.05.2022. Administrator unic al
S.C. AGATEX S.A. Timișoara,
Groza Ioan-Iulian.
Convocare a Adunării Generale
ale FRIGORIFER S.A.: Consiliul
de Administraţie al Frigorifer S.A.,
o societate română cu sediul în
Tulcea, str. Ing. Dumitru Ivanov,
nr.20, județul Tulcea, înregistrată
la Oficiul Registrului Comerţului
de pe lângă Tribunalul Tulcea sub
nr. J36/426/1991, cod unic de înregistrare 2363762 („Societatea”), în
conformitate cu prevederile Legii
nr.31/1990 a societăţilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu
prevederile Actului Constitutiv al
Societăţii valabil la data convocării, astfel cum a fost modificat și
actualizat până în prezent,
convoacă Adunarea Generală
Ordinară a Acţionarilor Societății
la data de 23.05.2022, ora 11:00, la
adresa din Municipiul București,
sector 3, Calea Calarasilor, nr.66.
La ședinţa Adunării Generale
Ordinare a Acţionarilor vor putea
participa și vota doar acţionarii
Societății înregistraţi în Registrul
Acţionarilor Societății la data de
referinţă de 9.05.2022. În cazul în
care la data de 23.05.2022 nu sunt
întrunite cerinţele de cvorum legale
sau statutare pentru ținerea
ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, a doua convocare pentru aceasta adunare este
stabilită pentru data de 24.05.2022,
la aceeași oră, în același loc și cu
aceeași ordine de zi, data de referință stabilită mai sus rămânând
valabilă. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va avea următoarea ordine de zi: (i) Aprobarea
situațiilor financiare ale Societății
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pentru anul 2021, în baza raportului Consiliului de Administrație
cu privire la activitatea Societății
în cursul anului 2021 și a raportului auditorului financiar al Societății; Situațiile financiare ale
Societății, precum și raportul
Consiliului de Administrație cu
privire la activitatea Societății în
cursul anului 2021 se află la dispoziţia acţionarilor, la sediul Societății, putând fi consultate de
aceștia. (ii) Stabilirea modalităților
de repartizare a profitului înregistrat în anul 2021 ori stabilirea
modalităților și a resurselor de
acoperire a pierderii contabile din
anul 2021. (iii) Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor
Consiliului de Administrație
pentru activitatea aferentă anului
financiar 2021. (iv) Stabilirea
remunerației administratorilor. (v)
Prelungirea mandatului auditorului financiar al Societății,
respectiv Deloitte Audit SRL si
stabilirea duratei perioadei mandatului acestuia. (vi) Numirea de
împuterniciți ai Societății pentru
luarea măsurilor necesare în
vederea aducerii la îndeplinire a
hotărârilor adoptate în cadrul
ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății și a
efectuării formalităților necesare;
(vii) Diverse. Acționarii îndreptățiți să participe și să voteze la
Adunarea Generală Ordinară a
Acționarilor la data de referință
arătată mai sus se pot prezenta la
ședință fie personal, iar in cazul
acţionarilor persoane juridice, prin
reprezentanţii lor legali, în baza
unui act de identitate valabil, fie
prin procură specială, care se
depune la sediul Societății cu cel
puțin 48 de ore înainte de data
Adunărilor Generale Ordinare a
Acționarilor. Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel
puțin 5% din totalul capitalului
social al Societății au dreptul de a
cere introducerea unor noi puncte
pe ordinea de zi mai sus prezentată, înaintând în acest sens cereri
Consiliului de Administrație, în
termen de cel mult 15 zile de la
publicarea prezentului convocator.
Data: 13.04.2022. Consiliul de
Administraţie al Frigorifer S.A.
Președinte C.A. Dl. Halawani
Mounir.
Consiliul de Administrație al
S.C.Marmosim S.A., prin Președintele Consiliului de Administrație -d-na Videanu Miorița, în
baza art.111 și urm.din Legea
nr.31/1990, republicată, și a dispozițiilor Actului constitutiv al societății, convoacă în data de
25.05.2022, ora 10.00, la sediul
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S.C. Marmosim S.A.Simeria, str.
Cuza Vodă nr.24, jud.Hunedoara,
Adunarea Generală Ordinară a
Acționarilor, având ca ordine de
zi: 1. Aprobarea Raportului administratorilor privind gestiunea și
rezultatele economico-financiare
pe 2021; 2. Aprobarea Situațiilor
financiare pentru 2021; 3. Prezentarea raportului de audit întocmit
de către auditorul extern privind
exercițiul financiar 2021; 4.Aprobarea descărcării de gestiune a
administratorilor pentru exercițiul
financiar 2021; 5.Aprobarea
repartizării rezultatului obținut în
exercițiul financiar 2021; 6.Aprobarea Bugetului de Venituri și
Cheltuieli pe 2022; 7.Aprobarea
programului de investiții pe 2022;
8.Diverse. În cazul în care la
prima convocare nu se va întruni
cvorumul conform prevederilor
legale și statutare, Adunarea
Generală Ordinară a Acționarilor
va avea loc în data de 26.05.2022,
ora 10.00, în același loc și va putea
hotărî indiferent de reprezentarea
acționarilor prezenți. Au dreptul
să participe la Adunarea Generală
Ordinară toți acționarii S.C.
Marmosim S.A.înscriși în Registrul Acționarilor „Depozitarul
Central SA” la sfârșitul zilei de
13.05.2022, considerată „dată de
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referință”. Acționarii pot participa la adunare după cum
urmează: persoanele fizice, în baza
actului de identitate; persoanele
juridice, prin reprezentanții legali.
Acționarii pot împuternici să fie
reprezentați și de alte persoane
printr-o procură specială, conform
legii. Accesul acționarilor în sala
de ședințe se face numai pe baza
actului de identitate și, după caz, a
procurii speciale sau mandatului,
între orele 9.00-9.45. Materialele
informative asupra ordinii de zi
vor putea fi consultate la sediul
societății din data de 18.05.2022.
Persoană de contact: Marcela
Asan, 0726.219.999.
Convocator. Consiliul de Administrație al Monteoru S.A., cu
sediul în localitatea Sărata-Monteoru, comuna Merei, Hotel
Monteoru, nr.292/1, etaj P, județul
Buzău, înregistrată la Registrul
Comerțului Buzău sub nr.
J10/2077/1991, CUI: RO1174552,
prin Președinte, dna.Miliță Mădălina-Elena, în temeiul Legii
nr.31/1990, a societăților, republicată și actualizată, și a dispozițiilor
Actului Constitutiv al Monteoru
S.A., convoacă Adunarea Generală
Extraordinară a Acționarilor
Monteoru S.A.pentru data de

20.05.2022, ora 11.00, la sediul
societății din localitatea Sărata-Monteoru, comuna Merei, Hotel
Monteoru, nr.292/1, etaj P, județul
Buzău, cu următoarea ordine de zi:
1)Aprobarea condițiilor Antecontractului de Vânzare autentificat
sub nr.550/11.03.2022 de B.N.P.Andreea Dana Rădulescu, împuternicirea Consiliului de Administrație
cu derularea contractului până la
finalizarea lui, precum și a tuturor
acțiunilor ce decurg. Începând cu
data publicării convocării vor fi
puse la dispoziția acționarilor
documentele aferente subiectelor
de pe ordinea de zi, în format fizic
la registratura societății de la
sediul social al acesteia în zilele
lucrătoare, între orele 10.00-12.00,
până pe 13.05.2022. În cazul neîntrunirii condițiilor de cvorum,
Adunarea Generală Ordinară a
Acționarilor Monteoru S.A.se va
ține la data de 21.05.2022, în
același loc și la aceeași oră. Materialele necesare participării la
Adunarea Generală Extraordinară
se află la dispoziția acționarilor la
sediul societății. Acționarii pot
participa la adunare personal sau
prin reprezentanți în conformitate
cu prevederile actului constitutiv al
societății.
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Convocator. Consiliul de Administrație al Monteoru S.A., cu
sediul în localitatea Sărata-Monteoru, comuna Merei, Hotel
Monteoru, nr.292/1, etaj P, județul
Buzău, înregistrată la Registrul
C o m e r ț u l u i B u z ă u s u b n r.
J10/2077/1991, CUI: RO1174552,
prin Președinte, dna. Miliță Mădălina-Elena, în temeiul Legii nr.
31/1990, a societăților, republicată
și actualizată, și a dispozițiilor
Actului Constitutiv al Monteoru
S.A., convoacă Adunarea Generală
Ordinară a Acționarilor Monteoru
S.A.pentru data de 20.05.2022, ora
10.00, la sediul societății din localitatea Sărata-Monteoru, comuna
Merei, Hotel Monteoru, nr.292/1,
etaj P, județul Buzău, cu următoarea ordine de zi: 1) Prezentarea,
discutarea și aprobarea raportului
administratorilor privind activitatea societății pentru anul financiar 2021; 2) Prezentarea,
discutarea și aprobarea raportului
comisiei de cenzori privind rezultatele economice-financiare și contul
de profit și pierdere pentru anul
financiar 2021; 3) Prezentarea,
discutarea și aprobarea bilanțului
contabil cu toate anexele, a contului
de profit și pierdere, aferente exercițiului financiar al anului 2021; 4)
Descărcarea de gestiune a adminisPublicitate
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tratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2021; 5) Aprobarea
bugetului de venituri și cheltuieli și
a programului de activitate al
Monteoru S.A.pentru anul 2022; 6)
Desemnarea membrilor Consiliului
de Administrație și a duratei
mandatului acestora; 7) Stabilirea
indemnizației individuale a administratorilor; 8)Desemnarea
membrilor Comisiei de Cenzori și a
duratei mandatului acestora; 9)
Stabilirea indemnizației individuale
a cenzorilor; 10) Diverse. Începând
cu data publicării convocării vor fi
puse la dispoziția acționarilor
documentele aferente subiectelor
de pe ordinea de zi, în format fizic,
la registratura societății de la sediul
social al acesteia, în zilele lucrătoare, între orele 10.00-12.00.
Persoanele propuse pentru funcția
de administrator sunt următoarele:
1.Miliță Mădălina-Elena, propusă
pentru funcția de Președinte al
Consiliului de Administrație; 2.
Mihalcea Mary-Violeta, propusă
pentru funcția de membru al
Consiliului de Administrație; 3.
Devlatian Sarkis, propus pentru
funcția de membru al Consiliului
de Administrație. Lista cuprinzând
informații cu privire la numele,
localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor
propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și
completată de către acționari, la
registratura societății de la sediul
social al acesteia, în zilele lucrătoare, între orele 10.00-12.00, până
cel târziu în data de 13.05.2022.
Persoanele propuse pentru funcția
de cenzor sunt următoarele: 1.
Popescu C.Leontina, expert
contabil, propusă pentru funcția de
cenzor; 2.Ionescu Mihai-EdwardCătălin, propus pentru funcția de
cenzor; 3.Gologan Daniel-Ovidiu,
propus pentru funcția de cenzor.
Lista cuprinzând informații cu
privire la numele, localitatea de
domiciliu și calificarea profesională
ale persoanelor propuse pentru
funcția de cenzor se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de către acționari
la registratura societății, de la
sediul social al acesteia, în zilele
lucrătoare, între orele 10.00-12.00,
până cel târziu în data de
13.05.2022. În cazul neîntrunirii
condițiilor de cvorum, Adunarea
Generală Ordinară a Acționarilor
Monteoru S.A.se va ține la data de
21.05.2022, în același loc și la
aceeași oră. La lucrările ședinței
Adunării Generale Ordinare a
Acționarilor sunt invitați să participe și cenzorii societății. Materialele necesare participării la

Adunarea Generală Ordinară se
află la dispoziția acționarilor la
sediul societății. Acționarii pot
participa la adunare personal sau
prin reprezentanți în conformitate
cu prevederile actului constitutiv al
societății.
Consiliul De Administraţie al
„Dîmbovița” SA, o societate pe
acțiuni, înființată și funcționând în
conformitate cu legislația română
aplicabilă, înregistrată la Oficiul
Registrului Comerţului de pe langă
Tribunalul București sub nr.
J40/474/1991, cod de înregistrare
fiscală RO390159, cu sediul social
în București, Sectorul 4, Strada
VERZIȘORI, Nr. 36-38, Clădirea
C45, parter, având capitalul social
subscris și vărsat în valoare de
2.048.065Lei (denumită în continuare „Societatea”), în conformitate cu prevederile Legii
Societăților nr. 31/1990 republicată,
cu modificările și completările
ulterioare, precum și cu Actul
Constitutiv actualizat al Societăţii,
CONVOACĂ ADUNAREA
GENERALĂ ORDINARĂ A
ACŢIONARILOR („AGOA”)
pentru data de 19 mai 2022, ora
12.00, adunare care își va desfășura lucrările la adresa București,
str.Verzișori nr.36-38, Clădirea
C45, Parter, sector 4 și la care au
dreptul să participe și să voteze
doar persoanele care au calitatea
de acţionar, respectiv sunt înregistrate în Registrul Acţionarilor
Societăţii la ora 17.00 a datei de 18
mai 2022(„Data de referință”), cu
următoarea ORDINE DE ZI: 1.
Aprobarea situațiilor financiare ale
Societății la 31.12.2021, respectiv
Bilanțul contabil, Contul de profit
și pierdere și anexele acestora;
2.Aprobarea Raportului administratorilor pentru anul 2021 și
descărcarea de gestiune a acestora
pentru activitatea desfășurată în
anul 2021; 3.Aprobarea Raportului
cenzorilor pentru anul 2021 și
descărcarea de gestiune a acestora
pentru activitatea desfășurată în
anul 2021; 4. Mandatarea președintelui de ședință al AGOA
pentru semnarea Hotărârii
Adunării și a președintelui Consiliului de Administrație pentru
derularea tuturor formalităților și
procedurilor necesare înregistrării
valabile și publicării Hotărârii la
Registrul Comerțului și Monitorul
Oficial, cu drept de a subdelega,
după cum va fi necesar, orice activități în acest sens avocaților Societății. În cazul în care, la data
primei convocări a A.G.O.A. nu
sunt îndeplinite condiţiile de
cvorum/majoritate prevăzute de
lege și de Actul Constitutiv pentru
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desfășurarea adunării generale,
A.G.O.A. este reconvocată pentru
data de 20 mai 2022, ora 12.00, la
adresa București, str. Verzișori
nr.36-38, Clădirea C45, PARTER,
sector 4, cu aceeași ordine de zi.

LICITAŢII
Școala Gimnazială Nr.150 -București organizează în data de
11.05.2022, ora 14.00, licitație
publică deschisă cu anunțarea
ofertei pentru închirierea spațiului
sălii de sport și a terenului de sport
(din material Multisport). Documentația poate fi descărcată de pe
site-ul: www.scoala150.ro, secțiunea
Noutăți. Relaţii suplimentare la
sediul Școlii Gimnaziale Nr.150 sau
la telefon: 0766.870.652, dl.Neda
Marius.
Cabinet Individual de Insolvență
Grigorian Andreea-Gina, administrator judiciar al societății Surâsul
Albastru Prod SRL cu sediul în Iași,
B-dul C. A. Rosetti, nr. 12-14, et. 1,
cam. 1, 2, 3, 4, 5, jud. Iasi, J22 /337
/2015, CUI 34157469, notifică
deschiderea procedurii generale a
insolvenţei societății Surâsul
Albastru Prod SRL conform Încheierii civile nr. 27/14.04.2022 pronunţată Tribunalul Iași în dosar nr.
1594/99/2022 (43/2022). Societatea
are obligaţia ca în termen de 10 zile
de la deschiderea procedurii insolventei să depună la dosarul cauzei
documentele prevăzute la art. 67
din Legea nr. 85/2014. Termenul
limită pentru depunerea cererilor
de creanţe este 30.05.2022.
Termenul limită pentru verificarea
creanţelor, întocmirea și publicarea
tabelului preliminar este 20.06.2022.
Termenul pentru depunerea contestațiilor la tabelul preliminar este de
7 zile de la publicarea acestuia in
BPI. Termenul pentru publicarea
tabelului definitiv este 16.09.2022.
Termenul pentru continuarea
procedurii este 16.09.2022. Se notifică faptul că prima Adunare a
Creditorilor va avea loc la sediul
administratorului judiciar din mun.
Iași, șos. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.
4, bl. A5, demisol, spațiul nr. 2, în
data de 23.06.2022 ora 12:00 având
ca ordine de zi:1.Alegerea comitetului creditorilor și desemnarea
președintelui acestuia.;2.Confirmarea administratorului judiciar și
stabilirea remunerației acestuia. Se
notifică asociații societăţii debitoare
cu privire la faptul că va avea loc
Adunarea Asociaţilor la sediul
administratorului judiciar în data
25.05.2022, ora 12:00, în vederea
desemnării administratorului
special.
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Primăria Comunei Sânmartin,
cu sediul in Sânmartin, Bulevardul
Felix, nr. 105, judeţul Bihor, tel 0259
– 318003, în conformitate cu HCL
Sânmartin nr. 162/ 31.03.2022,
organizează licitaţie publică
deschisă pentru concesionarea
suprafetei de 3000 mp. teren intravilan, identificata prin CAD. 69852
inscrisă in CF nr. 69852 apartinănd
domeniului privat al Comunei
Sânmartin. Caietele de sarcini se
pot achiziţiona de la sediul Primăriei comunei Sânmartin, la preţul
de 100 lei. Garanţia de participare
la licitaţie este de 300 lei. Ofertele,
se vor depune la Primăria comunei
Sânmartin pină la data de
09.05.2022, orele 10:00, iar deschiderea ofertelor va avea loc in data
de 09.05.2021, orele 11:30. Informaţii suplimentare se pot obţine de
la biroul agricol al Primăriei
comunei Sânmartin, la tel. 0259 –
318003.
Societatea Real Bucov SA, societate în faliment, prin lichidator
judiciar Just Insolv SPRL, cu sediul
în Ploiești, str. Ion Maiorescu nr.12,
bl. 33S1 et. 7, cab. 7B, anunta
vanzarea la licitatie publica a imobilului situat in Bucov, loc. Pleasa, str.
Industriei, nr.1 in cadrul Fabricii de
Caramizi Refractare Pleasa compus
din: Cladire Pavilion Birouri Unitate Individuala nr. 2, parter + 2
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etaje, Sud = 1037, 98 mp Scd =
1.215 mp si cota parte teren aferent
de 553 mp. Pretul de pornire al licitatiei este de 538.518 lei, pret stabilit
in raportul de evaluare si nu este
purtator de TVA, deoarece valoarea
constructiei este mai mare decat
valoarea terenului. Imobilul este
inscris in CF 21218-C1-U2 Bucov si
se compune din parter Sc = 459 mp,
Su = 397.67 mp, etaj I Sc = 307 mp,
Su = 259,87mp, etaj II Sc = 449 mp,
Su = 380,44 mp, cota parti comune
din cladire 44,63% si cota parte
teren 553mp. Licitatia publica are
loc in baza hotararii Adunarii
Creditorilor din 31.03.2022.
Garantia de participare la licitatie
pentru aceste bunuri este 10% din
valoarea bunurilor licitate. Caietul
de sarcini pentru imobilul situat in
loc. Pleasa este in cuantum de 4.000
lei plus TVA. Sedintele de licitatii
vor avea loc pe data de: 19.04.2022,
20.04.2022, 21.04.2022, 26.04.2022,
27.04.2022, 28.04.2022, 03.05.2022,
04.05.2022, 05.05.2022, 10.05.2022,
orele 12:00, la sediul lichidatorului
judiciar din Ploiesti, str. Ion Maiorescu nr.12, bl.33S1, et. 7, cab 7B.
Relatii suplimentare la sediul lichidatorului judiciar cat si la telefon
0344104525.
1.Informații generale privind
concedentul, în special denumirea,
codul de identificare fiscală, adresa,

numărul de telefon, fax și/sau
adresa de e-mail, persoană de
contact: Primăria Comunei Corbii
Mari, comuna Corbii Mari, Str.
Primăriei nr.6, județul Dâmbovița,
telefon/fax 0245/716.065, e-mail:
ptmircea@yahoo.ro, cod fiscal
4402612. 2.Informații generale
privind obiectul concesiunii, în
special descrierea și identificarea
bunului care urmează să fie concesionat: teren extravilan, categoria de
folosință lacuri și plaje -ape stătătoare și neproductiv, în suprafață de
164.436 mp, CF74561, ce aparține
domeniului privat al Comunei
Corbii Mari, județul Dâmbovița,
conform temeiului legal O.U.G. nr.
57/03.07.2019 și H.C.L. nr.
41/12.04.2022. 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
Relații cu publicul. 3.2. Denumirea
și adresa serviciului /compartimentului din cadrul concedentului, de
la care se poate obţine un exemplar
din documentaţia de atribuire: se
poate obține de la Compartimentul
Relații cu Publicul din cadrul
Primăriei Comunei Corbii Mari, Str.
Primăriei nr.6, județul Dâmbovița.
3.3.Costul și condiţiile de plată

anunțuri

29

pentru obţinerea acestui exemplar,
unde este cazul: 200 lei/exemplar, se
achită numerar la Casieria Primăriei Comunei Corbii Mari.
3.4.Data-limită pentru solicitarea
clarificărilor: 29.04.2022, ora 14.00.
4.Informaţii privind ofertele: 4.1.
Data-limită de depunere a ofertelor:
09.05.2022, ora 09.00. 4.2. Adresa la
care trebuie depuse ofertele:
Compartimentul Relații cu
Publicul, Primăria Comunei Corbii
Mari, Str.Primăriei nr.6, județul
Dâmbovița. 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
sedinţa publică de deschidere a
ofertelor: 09.05.2022, ora 11.00,
Primăria Comunei Corbii Mari, Str.
Primăriei nr.6, județul Dâmbovița.
6.Denumirea, adresa, numărul de
telefon, fax și/sau adresa de e-mail
ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute și termenele
pentru sesizarea instanţei: Secția de
Contencios Administrativ a Tribunalului Dâmbovița, Târgoviște, Str.
Calea București nr.3, telefon
0245/612.344, fax 0245/216.622,
e-mail: tr-dambovita-arh@just.ro.
7.Data transmiterii anunţului de
licitaţie către instituţiile abilitate, în
vederea publicării: 15.04.2022.
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