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OFERTE SERVICII
l SC Crăiasa Munţilor SRL, sat
Moieciu de Sus, com Moeciu str.
Principală nr. 17 jud Brașov,
J8/2071/1991, CUI 1141962
angajează 4 ajutor bucătar,
COD COR 941101, 3 cameristă
hotel, COD COR 516201, 1
ajutor ospătar COD COR
513101, 1 îngrijitor clădiri COD
COR 515301. Rugăm CV la
office@craiasa-muntilor.ro.
l Societatea Termomed SRL,
cu sediul în Medias, strada
Iacob Pisso nr. 6, bloc 41, Sc. C,
etaj 2, apartament 36, județ
Sibiu angajeaza 4 muncitori
necalificati la asamblarea,
montarea pieselor din material
plastic pentru constructii. Informații se pot obține de luni-vineri
la nr de telefon 0731 372 740.
l Maglyl Clean House SRL
angajează spălători de geamuri
și vitrine și îngrijitori spații
hoteliere. Se oferă salariu
decent, cazare și transport.
Tel.0752.057.576.
l SC Dutch Trading International SRL,având CUI
24304422,cu sediul în Oraș Mizil,Ferma de Taurine,Clădirea
C1,Biroul nr.2,str.Abatorului,nr.1,Județ Prahova,angajează:
Îngrijitori animale,Cod COR
921201 - 6 posturi, Bucătar,Cod
COR 512001 - 1 post. Cerințe:
studii medii,cunoștințe de limba
engleză,cunoștințe în domeniul
zootehnic. Selecția are loc în data
de 27.04.2021,ora 10:00,la sediul
societății din orașul Mizil.

CITAŢII
l Eventualii moștenitori și
eventualii succesibili ai defunct u l u i Va s i l e D ă n i l ă , C N P
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.

l Se citează Taizs Janos Gabor,
moștenitor al defunctei Taizs
Irma, decedată la 02.08.2019, cu
ultimul domiciliu în Brașov,
Str.13 Decembrie, Nr.88, Sc.A,
Ap.8, pentru 30.05.2022, ora
14.00, la SPN Marina George și
Marina Ioana Vasilica, cu sediul
în Brașov, Str.Caragiale, Nr.2,
Bl.S26, Sc.A, Ap.2, în vederea
soluționării Dosarului succesoral Nr.66/2019.
l Se citează Costea Alina
Mihaela cu ultim domiciliu
cunoscut în Bârlad, str.Ghe.
Emandi, nr.50, jud.Vaslui,
pentru termenul din 11.05.2022,
ora 08.30, la Judecătoria Bârlad,
în calitate de pârâtă în dosarul
nr. 3418/189/2019, având ca
obiect partaj succesoral -ieșire
din indiviziune și constatare
drept creanță, reclamanți fiind
Patriche Eugen și Patriche
Maria.

DIVERSE
l Unitatea administrativ teritorială Gemenele din judeţul
Brăila anunţă publicarea documentelor tehnice ale cadastrului
pentru sectorul cadastral nr. 4
începând cu data de 27.04.2022
pe o perioadă de 60 de zile, la
sediul Primăriei Comunei
Gemenele, conform art. 14 alin.
(1) și (2) din Legea cadastrului și
a publicităţii imobiliare nr.
7/1996 republicată, cu modificările și completările ulterioare.
Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi
depuse la sediul primăriei și pe
site-ul Agenţiei Naţionale de
Cadastru și Publicitate Imobiliară.
l S.C. Antares Gas S.R.L., cu
sediul în sat Șelimbăr, comuna
Șelimbăr, Aleea Monumentului
nr.1, jud.Sibiu, tel. 0751.111.039,
e-mail: ancaelena24@gmail.
com, titular al Planului/Programului Planului Urbanistic Zonal
pentru Ridicare interdicție
temporară de construire și
schimbare destinație teren în
vederea: Construire Stație mixtă
de distribuție carburanți, boxe
spălătorie auto și cabină
operator, propus în județul
Argeș, comuna Valea Iașului,

imobil înscris în CF 80932,
anunţă publicul interesat asupra
depunerii solicitării de obținere
a avizului de mediu pentru
planul/programul mai sus
menţionat și declanșarea etapei
de încadrare. Prima versiune a
planului/programului poate fi
consultată la sediul Agenției
pentru Protecția Mediului
Argeș, din localitatea Pitești, str.
Egalității nr.50°, jud.Argeș, de
luni până joi, între orele 9.0011.00. Observații/comentarii și
sugestii se primesc în scris la
sediul APM Argeș în termen de
15 zile de la data publicării
anunțului.
l Maroon Concept SRL cu
sediul în Bucuresti Sector 3, Str.
Nerva Traian Nr. 11, tronson I
parţial / MAG 2 - parter parţial
- din ansamblul Mărășești, Bl:
M68, titular al activității: restaurant, anunță publicul interesat
asupra depunerii solicitării de
obținere a autorizației de mediu
pentru puctul de lucru amplasat
în Bucuresti Sector 3, Bd. Unirii
nr. 47C, denumit “Spatiul”in
suprafata de 234 mp (Spatiu 1)
si 238 mp (spatiu 2). Informații
privind documentația depusă
pot fi obținute la sediul Agentia
Pentru Protectia Mediului
Bucuresti, Aleea Lacul Morii nr.
1, Sector 6, în zilele de luni-joi,
între orele 09:00-15:00 și vineri
între orele 09:00-13:00. Observațiile publicului se primesc zilnic
la sediul APM Bucuresti, pe
toată durata derulării procedurii
de autorizare.
l Autoritatea contractantă,
Consiliul Judeţean Dolj, Calea
Unirii, nr.19, Craiova, Dolj,
tel.0251/408.321, fax:
0251/411.115, e-mail: presa.
cjdolj@gmail.com. Consiliul
Judeţean Dolj invită persoanele
fizice și juridice fără scop patrimonial, respectiv asociaţiile și
fundaţiile constituite conform
legii care îndeplinesc condiţiile
prevăzute de Legea nr.350/2005,
să depună oferte în scopul atribuirii contractelor de finanţare
nerambursabilă, pentru domeniile: mediu, educaţie și cultură,
sport, asistenţă socială, sănătate.
1. Procedura aplicată pentru
atribuirea contractelor de finan-
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@Oferte serviciu
@Vânzări
@Pierderi
@Licitații
@Diverse
ţare nerambursabilă a proiectelor din domeniile: mediu/
cultură și educație//sport/asistenţă socială/sănătate 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, și
de Documentaţia pentru elaborarea și prezentarea propunerilor de proiecte privind
acordarea de finanţări nerambursabile aprobată prin Hotărârea CJ Dolj nr. 119/19.04.2022,
publicată pe site-ul oficial al
autorităţii finanţatoare (https://
www.cjdolj.ro/anunturi.html).
2.Sursa de finanţare a contractelor de finanţare nerambursabilă și valoarea totală aprobată:
Bugetul judeţului Dolj, suma de
200.000Lei. 3.Domeniile pentru
care se acordă finanţare nerambursabilă și valoarea pe fiecare
domeniu: -Mediu: 40.000;
-Educaţie și cultură: 40.000;
-Sport: 40.000; -Asistenţă
socială: 40.000; -Sănătate:
40.000. 4.Durata proiectelor:
10.06.2022-15.11.2022.
5.Data-limită pentru depunerea
propunerilor de proiect:
23.05.2022, ora 12.00. 6.Adresa
la care trebuie depuse propunerile de proiect: Registratura
Consiliului Judeţean Dolj, Calea
Unirii, nr.19, Craiova, judeţul
Dolj sau pe e-mail: presa@
cjdolj.ro. 7.Selecţia și evaluarea
proiectelor în vederea obţinerii
finanţării nerambursabile se va
face de către comisia de
evaluare, în perioada
24.05.2022-07.06.2022.
l Ca urmare a notificării
n r. 3 3 9 7 / 1 0 . 0 3 . 2 0 2 2 c ă t r e
Partidul Dreptăţii, cu sediul în
Caracal, jud.Olt, str. Dragoș
Vodă, nr. 21, bl. A21, sc. 1, et. 2,
ap. S, reprezentată de Buzatu
George, în calitate de membru
fondator, vă menţionăm faptul
că nu am reușit să facem
membri de partid pentru a
încasa cotizaţii. Partidul Dreptăţii nu a primit nici donaţii, nici
sponsorizări sau bunuri materiale nici de la persoane fizice,
nici de la organizaţii politice
internaţionale și nici de la
persoane juridice. Cuantumul
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total al veniturilor Partidului
Dreptăţii este egal cu cel de la
înfiinţare, adică 0 Lei.
l Anunț Plan de management
ROSCI0316 SC Multidimension
SRL, reprezentată de director
general Bodescu Florian Paul,
cu sediul în comuna Săveni, Str.
Ciprian Porumbescu nr.7,
județul Ialomița, telefon:
0723261739, elaborator (titular)
al Planului de management al
sitului natura 2000 ROSCI0316
Lunca Râului Doamnei, anunţă
publicul interesat asupra depunerii solicitării de obţinere a
avizului de mediu pentru planul
/programul menţionat și declanșarea etapei de încadrare. Prima
versiune a planului / programului poate fi consultată la
sediul Agenției pentru Protecția
Mediului Argeș, din localitatea
Pitești, str. Egalității, nr.50A,
jud. Argeș, de luni până joi,
între orele 9.00-11.00. Observații/comentarii și sugestii se
primesc în scris la sediul A.P.M.
Argeș în termen de 15 zile de la
data publicării anunțului.

Tipar: DeaPrint București
și Garamond Cluj

Administrația Bazinală de Apă
Dobrogea - Litoral, AVIZ DE
GOSPODĂRIRE A APELOR
pentru realizarea obiectivului:
„ALIMENTARE CU APA SI
CANALIZARE ZONA TURISTICA 23 AUGUST”. Aceasta
investitie este nouă. Persoanele
care doresc sa obțină informații
sau să transmita observatii,
sugestii si recomandari se pot
adresa solicitantului UAT
COMUNA 23 August, reprezentată de Mugur Viorel Mitrana în
calitate primar, cu sediul în
județul Constanța, comuna 23
August, str. George Călinescu,
nr. 50, telefon/fax 0241 733 018,
dupa data de 28.04.2022.

l Anunț Plan de management
ROSCI0268 SC Multidimension
SRL, reprezentată de director
general Bodescu Florian Paul,
cu sediul în comuna Săveni, Str.
Ciprian Porumbescu nr.7,
județul Ialomița, telefon:
0723261739, elaborator (titular)
al Planului de management al
sitului natura 2000 ROSCI0268
Va l e a Vâ l s a n u l u i , a n u n ţ ă
publicul interesat asupra depunerii solicitării de obţinere a
avizului de mediu pentru planul
/programul menţionat și declanșarea etapei de încadrare. Prima
versiune a planului / programului poate fi consultată la
sediul Agenției pentru Protecția
Mediului Argeș, din localitatea
Pitești, str. Egalității, nr.50A,
jud. Argeș, de luni până joi,
între orele 9.00-11.00. Observații/comentarii și sugestii se
primesc în scris la sediul A.P.M.
Argeș în termen de 15 zile de la
data publicării anunțului.

l Anunț public după finalizarea
Raportului de Mediu. RNP-Romsilva Direcția Silvică Mehedinți, Ocolul Silvic Baia de
Aramă, titular al Planului
„Amenajamentul silvic al
O.S.Baia de Aramă -U.P.VII
Baia de Aramă, U.P.VIII Olanu,
U.P.IX Balmeș, U.P.X Ivanu,
U.P.XI Cernișoara”, anunță
publicul interesat asupra disponibilizării proiectului de plan și
finalizării Studiului de Evaluarea Adecvată a efectelor potențiale asupra ariilor naturale
protejate de interes comunitar și
a Raportului de Mediu. Consultarea planului, a Studiului de
Evaluarea Adecvată și a Raportului de Mediu se poate realiza
la sediul titularului, situat în str.
Speranței nr.7, oraș Baia de
Aramă, jud.Mehedinți, zilnic,
între orele 10.00-15.00, sau pe
site-ul Direcției Silvice la următorul link: http://drobeta.rosilva.
ro/rnp/alte_informatii__p_1454.
htm. Comentariile și propunerile se vor transmite în scris la
sediul titularului (tel./fax:
0252.381.166, e-mail: osbaia@
drobeta.rosilva.ro) și la sediul
Agenției pentru Protecția
Mediului Gorj, strada Unirii
nr.76, Târgu Jiu, jud.Gorj
(tel.0253.320.396, fax:
0252.306.018), în termen de 45
zile calendaristice de la data
prezentului anunț.

l Informare: In conformitate
cu prevederile Legii Apelor
nr.107/1996, cu modificarile si
completarile ulterioare, UAT
COMUNA 23 August, reprezentată de Mugur Viorel Mitrana în
calitate de primar, cu sediul în
județul Constanța, comuna 23
August, str. George Călinescu,
nr. 50, telefon/fax 0241 733 018,
intentioneaza să solicite de la
A.N. – “Apele Romane” –

l Comunicat. Societatea
“Germina Agribusiness” S.A.
anunta plata dividendelor la
31.12.2021 in conformitate cu
prevederile Regulamentului
A.S.F. nr. 5/2018 si ale Legii nr.
24/2017. Societatea Germina
Agribusiness S.A. (Emitent),
avand Codul Unic de Inregistrare RO 351290, inmatriculata
la Registrul Comertului sub nr.
J40/895/1991, cu sediul social in
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Mun. Bucuresti, Splaiul Unirii
nr. 16, Etaj 5, Camera 502,
sector 4, anunta plata dividendelor la data de 31.12.2021, cu
incepere din data de 17.05.2022
(stabilita ca „Data Platii” prin
Hotararea Adunarii Generale
Ordinare a Actionarilor nr. 65
din data de 18.04.2022). Actionarii indreptatiti sa beneficieze
de dividende, proportional cu
cota de participare la capitalul
social subscris si varsat, sunt
numai acei actionari inregistrati
la data de 06.05.2022 in Registrul actionarilor Societatii
furnizat de catre Depozitarul
Central S.A. (stabilita ca „Data
de Inregistrare” prin Hotararea
Adunarii Generale Ordinare a
Actionarilor nr. 65 din data de
18.04.2022). Ex-Date stabilita
prin Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr.
65 din data de 18.04.2022 este
data de 05.05.2022. Valoarea
bruta a dividendului ce urmeaza
a fi platita este de 0,27 lei/
actiune. Impozitul pe dividende
va fi retinut la sursa de catre
Emitent, acolo unde este cazul,
conform reglementarilor legale
in vigoare la Data Platii, iar
actionarii vor incasa dividendele
la valoarea neta. Dividendele
vor fi distribuite actionarilor
incepand cu data de 17.05.2022,
prin intermediul Depozitarului
Central S.A. („Depozitarul
Central”) si al participantilor la
sistemul de compensare-decontare si registru al Depozitarului
Central S.A. („Participanti”,
intermediari in conformitate cu
art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea
nr. 24/2017, care au incheiat
contract de participare la
sistemul Depozitarului Central).
Obligatia de plata a dividendelor nete cuvenite actionarilor
indreptatiti este supusa prevederilor generale in materia
prescriptiei, fiind prescrisa incepand cu data de 18.05.2025, in
termen de 3 (trei) ani de la data
inceperii platii, respectiv
17.05.2022. Agentul de plata
desemnat de catre Emitent este
Banca Comerciala Romana
(„Agent de Plata”), avand sediul
social in Mun. Bucuresti, Calea
Plevnei nr 159, Business Garden
Bucharest, cladirea A, etajul 6,
sector 6, inregistrata la Oficiul
Registrului Comertului sub nr.
J40/90/1991, Cod Unic de Inregistrare 361757. “Procedura
privind plata dividendelor la
31.12.2021” poate fi consultata
accesand: i) website-ul Societatii
www.germina.ro sectiunea
Informatii Investitori, ii) websi-
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te-ul Depozitarului Central,
https://www.roclear.ro/Emitenti/
Dividende. iii) website-ul Bursei
de Valori Bucuresti https://m.
bvb.ro/FinancialInstruments/
Details/FinancialInstrumentsDetails.aspx?s=SEOM. Informatii suplimentare se pot obtine
la sediul social al Emitentului
din Mun. Bucuresti, Splaiul
Unirii nr. 16, Etaj 5, Camera
502, sector 4, in fiecare zi lucratoare, intre orele 09:00 –16:00.
Societatea Germina Agribusiness S.A. Director General –
Presedinte Consiliul de
Administratie Iuliana Cernat.

ADUNĂRI GENERALE
l Convocare: Subsemnatul
Botan Constantin, în calitate de
Administrator unic al societăţii
Institutul de Testare Cercetare–
Dezvoltare pentru Mecanizarea
Agriculturii ROMATEST S.A.,
cu sediul în orașul Voluntari,
Șos. București- Ștefănești nr.79,
jud. Ilfov, înregistrată la O.R.C.
Ilfov sub nr. J23/2012/2004,
având CUI- 479338, în conformitate cu prevederile Legii
nr.31/1990, republicată, cu
modificările și completările
ulterioare și ale Actului Constitutiv al societăţii, Convoc
Adunarea Generală Ordinară a
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Acţionarilor de la Institutul de
Testare Cercetare– Dezvoltare
pentru Mecanizarea Agriculturii ROMATEST S.A., care va
avea loc în Oraș Voluntari,
Bulevardul Pipera, nr.1/II, Etaj
2 , j u d . I l f o v, î n d a t a d e
27.05.2022, ora 12.00, pentru
toţi acţionarii societăţii înregistraţi în registrul independent al
acţionarilor ţinut de Depozitarul Central S.A. la data de
referinţa de 09.05.2022, cu
următoarea ordine de zi: 1.
Prezentarea, dezbaterea și aprobarea raportului de gestiune a
administratorului unic pentru
exerciţiul financiar al anului
2021. 2.Prezentarea, dezbaterea
și aprobarea raportului de audit
financiar aferent exerciţiului
financiar al anului 2021. 3.
Prezentarea, dezbaterea și aprobarea bilanţului contabil, a
contului de profit și pierdere
aferente exerciţiului financiar
al anului 2021. 4. Aprobarea
descărcării de gestiune a Administratorului unic pentru exerciţiul financiar al anului 2021.
5. Aprobarea Bugetului de
Venituri și Cheltuieli pentru
anul 2022. În cazul în care
cvorumul necesar nu se va
întruni la data menţionată,
Adunarea Generală Ordinară a
Acţionarilor se va ţine la data

de 28.05.2022, la aceeași oră și
în același loc, cu aceeași ordine
de zi. Începând cu data
10.05.2022, documentele și
materialele propuse a fi aprobate sunt disponibile și pot fi
transmise prin poșta electronică
la cererea acţionarilor interesaţi. Cererile de solicitarea a
documentelor se vor transmite
prin email la adresa romatest2005@yahoo.com. Acţionarii pot participa la ședinţa
adunării generale personal sau
prin reprezentanţi, în baza unei
procuri speciale, conform
dispoziţiilor legale. Un exemplar al procurii de reprezentare
se va transmite prin email la
adresa romatest2005@yahoo.
com, cel mai târziu cu 48 de ore
înainte de adunare. Informaţii
suplimentare se pot obţine la
tel. 0744.343.845. Administrator unic Botan Constantin.
l Convocare: Dl. Ghanadi
Mragheh Amir, în calitate de
Președinte al Consiliului de
Administrație al DELTANAV
S.A., societate pe acțiuni cu
sediul în Mun. Tulcea, Str. Ing.
Dumitru Ivanov nr.26, Jud.
Tulcea, având nr. de înregistrare în registrul comerțului
J36/65/1991, C.U.I. RO2369927
și un capital social subscris de
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2.962.060 lei („Societatea”), în
temeiul art.117 din Legea
nr.31/1990 privind societățile și
al art.15.1 din Actul Constitutiv al Societății, convoacă
Adunarea Generală Ordinară a
Acționarilor Societății, în data
de 30.05.2022, ora 10.00, la
sediul Societății din Tulcea, Str.
Ing. Dumitru Ivanov nr.26, cu
următoarea: Ordine de Zi. 1.
Aprobarea situațiilor financiare
la data de 31.12.2021; 2. Aprobarea raportului Consiliului de
Administrație al Societății la
data de 31.12.2021; 3. Aprobarea raportului de audit financiar la data de 31.12.2021; 4.
Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul
2022; 5. Aprobarea repartizării
profitului Societății, reflectat în
contul de profit și pierdere
aferent exercițiului financiar
2021; 6. Aprobarea descărcării
de gestiune a administratorilor
pentru mandatul în curs; 7.
Alegerea a trei membri în
Consiliul de Administrație al
Societății, pentru un mandat de
1 an, conform art.18.1 și 18.4
din Actul Constitutiv al Societății; 8. Alegerea Președintelui
Consiliului de Administrație al
Societății dintre membrii
Consiliului de Administrație,
pentru un mandat de 1 an,
P u b li c i t at e
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conform art.18 din Actul
Constitutiv; 9. Stabilirea remunerației membrilor Consiliului
de Administrație. În cazul
neîndeplinirii cvorumului
statutar pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale a
Acționarilor la data primei
convocări, aceasta se consideră
convocată din nou a doua zi,
31.05.2022, ora 10.00, în același
loc și cu aceeași ordine de zi. La
această adunare, au dreptul să
participe și să voteze toți acționarii înregistrați în registrul
acționarilor Societății la sfârșitul zilei de 27.05.2022. Acționarii pot participa și vota în
cadrul Adunării Generale
Ordinare atât personal, cât și
prin împuternicit. Acționarii
persoane juridice vor fi reprezentați prin împuternicit a
cărui împuternicire trebuie
semnată și ștampilată de reprezentantul legal al persoanei
juridice. Acționarii persoane
fizice pot fi reprezentați de alte
persoane fizice prin procură
specială, conform modelului
aflat la sediul Societății și care
poate fi pus la dispoziție după
publicarea convocatorului.
Procurile vor fi depuse în
original cu 48 de ore înainte de
adunare, sub sancţiunea pier-
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derii exercițiului dreptului de
vot în acea adunare. Procurile
vor fi reţinute de Societate,
făcându-se menţiune despre
aceasta în procesul-verbal.
Prezenta convocare se va
publica în Monitorul Oficial al
României– Partea a IV-a. Data:
20.04.2022. Președintele Consiliului de Administrație Dl.
Ghanadi Mragheh Amir.
l C o n v o c a t o r. C o n s i l i u l
Director al Asociației Acționarilor din România (AARo), cu
sediul în Mun.București, B-dul
Pierre de Coubertin nr.3-5,
Office Center, Tronson 1, etaj 1,
Sector 2, având CIF 13451479,
înregistrată în Registrul Național al persoanelor juridice fără
scop patrimonial sub
nr.2423/A/2000 și în Registrul
Special al Asociațiilor și Fundațiilor ținut de grefa Judecătoriei
Sectorului 3 București sub nr.
16/03.10.2000, act de autorizare
51/PJ/2000, în conformitate cu
art.21 din O.G.nr.26/2000 și
art.11 din Statutul asociației,
convoacă Adunarea Generală
Ordinară în data de 28.04.2022,
ora 16.00, la adresa din Mun.
București, B-dul Pierre de
Coubertin nr.3-5, Office Building, etaj 6, Sector 2, pentru toți

membrii Asociației Acționarilor
din România (AARo), cu următoarea ordine de zi: 1.Prezentarea și aprobarea Raportului
anual de activitate al Consiliului
director pentru anul 2021. 2.
Prezentarea și aprobarea Situațiilor financiare aferente exercițiului financiar pe anul 2021. 3.
Aprobarea Bugetului de venituri
și cheltuieli pentru exercițiul
financiar al anului 2022. 4.
Mandatarea d-lui Cătălin
Teodor Moise, președintele
Asociației, pentru a semna și
pentru a duce la îndeplinire
hotărârea adoptată. În cazul
neîndeplinirii condițiilor de
cvorum pentru întrunirea valabilă a Adunării Generale Ordinare la prima convocare,
Adunarea membrilor AARo se
va întruni în data de 29.04.2022,
la aceeași oră, în același loc și cu
aceeași ordine de zi, indiferent
de numărul membrilor prezenți
în adunare. Documentele referitoare la problemele incluse pe
ordinea de zi a adunării pot fi
obținute de la sediul asociației.
Membrii asociației pot participa
la adunare personal sau prin
reprezentanți, în baza unei
procuri speciale, care se va
depune în original.
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LICITAŢII
l Oficiul Naţional de Prevenire
și Combatere a Spălării Banilor,
cu sediul în București, str.
General Ion Florescu, nr.1, sector
3, organizează, începând cu data
de 21 aprilie 2022, procedura de
selecţie de oferte în vederea atribuirii unui contract de achiziţie
publică/acord-cadru, având ca
obiect închirierea unui spaţiu
într-o clădire de birouri existentă,
dotat cu utilităţi și spaţii de
parcare, inclusiv asigurarea
serviciilor de mentenanţă/întreţinere, cu destinaţie de sediu
necesar funcţionării Oficiului
Naţional de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor. Documentaţia este pusă la dispoziţia
operatorilor economici interesaţi
să depună oferta prin anunţul de
publicitate postat în SEAP,
precum și pe site-ul oficial al
instituţiei www.onpcsb.ro, secţiunea Achiziţii publice.

PIERDERI
l Declar chitanțier pierdut cu
seria AQC 4164851-4164900,
aparținând firmei Aquila Part
Prod Com S.A., cu sediul în
Ploiești, str.Malu Roșu, nr.105A,
CUI: 6484554.
P u b li c i t at e

